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1.0 Kommunedirektørens innstilling 
 
 1.  Økonomiplan 2022 – 2025 vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som fremgår 
av kommunedirektørens forslag. 
2. Første år i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett 2022 med en samlet netto 
driftsramme til fordeling drift på 649,23 mill. kroner jfr. budsjettskjema 1B, og sum investeringsutgifter 
på 121,43 mill. kroner, jfr. sum investeringsutgifter i budsjettskjema 2A. 

3. Det settes følgende netto driftsrammer pr kommunalområde i økonomiplanperioden 2022-2025: 

 

* Alle tall i 1000 kr 

4. Første år i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett 2022 for kommunalområdene. 
Fordelte på utgifter og inntekter: 

 

* Alle tall i 1000 kr 

5. Kommunestyret vedtar en totalt låneramme på 119,927 mill. kroner for finansiering av 
investeringsprosjektene i 2022. 

6. Kommunestyret vedtar at det kan tas opp 60,0 mill. kroner i startlån fra Husbanken i 2022 

7. Eiendomsskatt 

Eiendomsskatt skrives ut på alle faste eiendommer i Kragerø kommune, jfr. eiendomsskatteloven (ekstl.) 
§ 3 bokstav a). Det skal også skrives ut eiendomsskatt på et særskilt fastsatt grunnlag i henhold til 
overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2022 
være lik 3/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at 
produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 
2019 blir ansett som næringseiendom. 
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Alminnelig skattesats settes til 4 promille, jfr. ekstl. § 10 og § 11 første ledd. Skattesatsen for utskriving 
av eiendomsskatt på næringseiendom (inkl bygg og grunn i tidligere verker og bruk) videreføres med 2 
promille. 

Eiendomsskattegrunnlaget fastsettes etter ekstl. § 8 A-2, jfr. esktl. § 8 A-3 (4). For bolig- og 
fritidseiendom er det fra 1. januar 2020 innført en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent. 
Kommunestyret fastsetter et bunnfradrag på kr 200 000 for alle selvstendige boenheter i faste 
eiendommer som ikke benyttes i næringsvirksomhet, jfr. esktl. § 11 annet ledd. 

Som selvstendig boligenhet som har krav på bunnfradrag anses: 

· Bolig som er godkjent av plan- og bygningsmyndighetene som selvstendig boenhet etter 
gjeldende regelverk på godkjenningstidspunktet. 

· Alle fritidsboliger. 
· Hver enkelt leilighet i eiendommer som er organisert som boligsameier eller boligselskap. 
· Eiendommer som er registrert med flere boenheter i matrikkelen, for eksempel 

tomannsboliger, rekkehus og seksjonerte eiendommer. 
· Boliger som: a) er fysisk adskilt fra øvrig boareal i eksisterende bolig, b) er godkjent til varig 

opphold, c) har egen separat inngang fra ytre rom, og d) har alle hovedfunksjoner (stue, 
kjøkken, soverom (soveplass), bad og wc) for en bolig. 

 

For eiendomsskatteåret 2022 vedtar kommunestyret at eiendommer fritas for eiendomsskatt, jfr. esktl. 
§ 7 bokstav a og b. Det omfatter eiendommer eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig, ikke 
kommersielt formål og bygninger av historisk verdi. 

Fritak gis av kommunestyret årlig etter vurdering eiendommene fra kommunedirektøren i egen sak, 
samt i vedlagt liste. 

Med bygning av historisk verdi menes bygninger som er automatisk fredet etter kulturminneloven eller 
fredet ved enkeltvedtak etter kulturminneloven. 

Etter søknad kan eldre boligbygninger helt eller delvis fritas for eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 7 bokstav b., så fremt bygningen 1) ikke er tilknyttet offentlig eller privat vann og 
avløp, 2) ikke er tilknyttet offentlig strømforsyning 3) og forøvrig ikke er egnet til beboelse ut fra 
moderne krav til bostandard. 

Søker må dokumentere at vilkårene for fritak er oppfylt. Eiendomsskatten skal som hovedregel betales i 
3 terminer, jfr. esktl. § 25. 

8. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skatteytere skrives ut på grunnlag av lovens 
maksimum. 

9. Kommunale avgifter utskrives som hovedregel med 3 terminer per år 

10. Kommunestyret fastsetter gebyrsatsen for avgifter og egenbetaling slik det fremkommer av vedlegg 
– gebyrsatser 2022. Endringen gjelder fra årsskiftet dersom ikke annet er spesifisert. 

11. Midler til forventet lønnsoppgjør 2022 er avsatt på egen konto. Kommunedirektøren gis fullmakt til å 
regulere alle budsjetter for lønnsoppgjøret når det foreligger. 
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12. Tilskudd 

 Det bevilges 7,983 mill. kroner i driftstilskudd og kirkegårdsdrift til Kragerø Kirkelig Fellesråd. 
Bevilgninger til nye investeringsprosjekter avventes til Kragerø Kirkelig Fellesråd har vurdert om 
tidligere bevilgede midler kan omprioriteres til andre prosjekter som KKF finner aktuelle. 

 Tilskudd til andre tilskuddsmottagere i 2022 vedtas slik det fremkommer i tabellen i 
økonomiplanen under punktet for tilskudd. Totalt 3,66 mill. kroner. 

  

2.0 Kommunedirektørens vurdering 
 
Kragerø er i ferd med å finne tilbake til «normalen» etter at pandemien har preget den enkeltes hverdag 
og arbeidsdag. Kragerø kommune har levert gode tjenester gjennom hele pandemien, men det har 
kostet i form av både penger og ekstrainnsats. Det er fortsatt en generell bekymring i kommune-Norge 
knyttet til utviklingen i krav og forventninger til de kommunale tjenestene sett opp mot de økonomiske 
rammene kommunene er gitt. Veksten i kostnadene innenfor pleie- og omsorgstjenestene er økende. 
Det lokale handlingsrommet er et viktig tema da vi fortsatt opplever at man i tildelingen binder opp 
størstedelen av kommunens budsjettmidler. Kragerø kommune har også i 2021 hatt en negativ 
befolkningsvekst. Den demografiske utvikling, med en stadig økende andel pleietrengende eldre, 
forsterker kommunens utfordringer. 

2022 vil bli et viktig år med tanke på å bygge en buffer for fremtiden. Skatt og rammetilskudd vil i 
økonomiplanperioden bære preg av fortsatt befolkningsreduksjon og en endret 
befolkningssammensetning, men vi ser i statsbudsjettet for 2022 en god økning i kommende års 
skatteanslag og rammetilskudd. Dette gjør det mulig for oss å øke driftsrammene med en viss forventet 
lønns- og prisvekst for neste år. «Ingenting vokser inn i himmelen», så eiendomsskatten vil være 
nøkkelen til å bygge opp en buffer for fremtidens påkrevde investeringer og fungerende tjenestetilbud. 
Kommunedirektøren legger opp til å øke inntekten fra eiendomsskatt som settes av på fond til fremtidig 
bruk. 

Selv om kommunedirektøren øker budsjettrammene med en lønns- og prisvekst vil budsjettet bære 
preg av videreførte driftstilpasninger innenfor alle kommunens rammeområder. Dette er en direkte 
videreføring av de vedtakene som ble gjort i 2021 budsjettet. Tiltakene hensyntar at Kragerø kommune 
skal fortsette å levere forsvarlige tjenester og oppfylle lov og forskrift. Men Kragerø kommune må ta inn 
over seg at vi blir stadig flere eldre med et mer krevende kostnadsbilde, og at vi får en stadig lavere 
tilvekst av yngre innbyggere. Dette vil prege utviklingen innenfor både oppvekstsektoren og helse- og 
omsorgssektoren i de kommende årene. Kommunedirektøren vil arbeide målbevisst med å effektivisere 
tjenestetilbudet. Det blir viktig å gjennomføre «de riktige» investeringene for fremtiden i et tempo som 
vi har råd til å finansiere.  

Det er likevel viktig å fokusere på det vi leverer og de mulighetene Kragerø har. 

Kragerø kommune leverer gode offentlige tjenester til samfunnet for ca 1 milliard kroner. Det betyr at vi 
møter innbyggerne våre fra «krybbe til grav» og at vi betyr noe for enkeltmennesker, frivillighet og 
næringsliv. Etter en tøff pandemiperiode sporer kommunedirektøren optimisme i både kultur- og 
næringslivet. Vi kommer stadig nærmere viktige milepæler for Kragerø, blant annet ny E-18 og 
etableringer/utvidelser i næringsparken på Fikkjebakke.  I 2022 skal vi få på plass kommuneplanens 
samfunnsdel som skal være med på å peke ut våre fremtidige retningsvalg. I forlengelsen av dette 
begynner det viktige arbeidet med arealplanen som også skal omfatte en sentrumsplan. 
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Omstillingsprogrammet går inn i sitt siste ordinære driftsår og vi ser tydelige resultater av det 
målbevisste arbeidet. Vi håper at økt næringsaktivitet kan bidra til å snu den negative 
befolkningstrenden. Flere og sikre arbeidsplasser blir avgjørende for å sikre fortsatt gode tjenester i 
Kragerø kommune. Summen av dette gir grunn til optimisme. 

Dokumentet økonomiplanen 2022-2025 danner grunnlaget for den politiske behandlingen. 
Økonomiplanens overordnete målsetting er å videreføre og videreutvikle gode tjenester til det beste for 
alle innbyggere i Kragerø. Det foreliggende budsjettgrunnlaget er resultatet av prosesser som inkluderer 
mange bidragsytere. Alle fortjener en stor takk. 

 3.0 Budsjettpremisser 
 
Visjonen “Trivsel og vekst” og satsingsområdene for kommunen er vedtatt i kommuneplanens 
samfunnsdel. Dette legges til grunn for de prioriteringer og forslag som legges fram økonomiplanen. 
Sentralt i målsettingene står bærekraft - økonomisk, sosialt og i miljøsammenheng.  

Økonomiplanens overordnede målsetting er dermed å videreføre gode tjenester i Kragerø.  Det er i 
tidligere økonomiplaner varslet om trangere økonomiske rammer framover. Dette er for kommende 
periode en realitet selv om skatteanslaget for 2022 ser lovende ut i statsbudsjettet. Kragerø kommunes 
negative befolkningsvekst og demografiske utvikling er hovedårsaken til de kommende utfordringene. 
Staten gir kommunen et rammetilskudd som for Kragerø kommune ikke kompenserer de reelle 
kostnadene dagens drift innebærer. Omstillingen av dagens drift blir dermed nødvendig. Kommunens 
svært høye gjeld og endringer i kommuneloven for beregning av minimumsavdrag, har medført 
betydelig økte finansielle kostnader. Avdragene blir nå i samsvar med verdinedskrivningen. Den 
økonomiske utviklingen med økte renter fremover vil forsterke belastningen av finansielle kostnader i 
driftsbudsjettet. 

For økonomiplanen 2022-2025 gjelder følgende budsjettpremisser for drift: 

 Økonomiplanen skal legge til rette for en bærekraftig kommuneøkonomi. Det viktigste i så 
henseende er en positiv resultat grad. Derfor legges det opp til et overskudd i hele økonomiplan 
perioden. 

 Første år i økonomiplanen er grunnlaget for kommunens bindende driftsbudsjett for 2022. 
Bevilget drift er 632,28 mill. kroner, jfr. budsjettskjema 1B. 

 Utgiftsbudsjettet for 2022 er totalt på 1077 mill. kroner. Det er fordelt på 185,7 mill. til 
fellesutgifter og  892,1 mill. kroner til tjenesteproduksjon. 

 Budsjettet er “korona-fritt” som vil si at det ikke forventes økte kostnader eller tapte inntekster 
knyttet til pandemioppfølging. 

 Kommunen trenger økonomisk handlefrihet for å imøtekomme akutte behovsendringer, samt 
kunne bidra til en langsiktig omstilling. Økt eiendomsskatt  skal bygge opp et disposisjonsfond 
som gir nødvendig økonomisk handlefrihet og underbygge målsettingen om en bærekraftig 
kommuneøkonomi. Eiendomsskatten foreslås økt til 4 promille slik at kommunen kan fortsette å 
levere gode tjenester til den økende befolkningsgruppen over 67 år gjennom hele 
økonomiplanperioden. 

 Nivået for driftstilpasninger  vedtatt i 2021 videreføres.  Innenfor alle kommunalområdene 
gjennomføres driftstilpasninger for å redusere drifts rammene til et nivå Kragerø kommunen har 
råd til. 

 Innen oppvekst er ressursbruken høy i forhold til endringer i befolkningsgruppen under 15 år. 
Kostnadene reduseres dermed på andre områder enn skolestruktur, men økonomiplanen legger 
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opp til redusert ressursbruk innen skole og barnehage i tråd med den demografiske utviklingen 
og tidligere økonomiplaner. 

 Det er behov for å øke tjenesteproduksjonen innen enkelte områder innenfor pleie og omsorg 
som det må gjennomføres økonomisk driftstilpasning på andre områder Helse og omsorg 
foreslåes styrket ved bruk av merinntekter fra økt skatteanslag.  

 Barnevernsreformen iverksettes fra 1.1.2022. Oppgaver overføres til kommunene. Finansiering 
av reformen er omfattende og beregnet overføring er noe usikker. Driftsåret 2022 vil klargjøre 
om nye oppgaver er i tråd med beregnet finansiering. 

 IKT sikkerhet blir prioritert og tilført driftsressurser. Bakgrunnen for dette er at en vil unngå 
digitale angrep kan gi store konsekvenser. 

 Bygg og areal har økt bemanningen med flere årsverk for å kunne håndterer store saksmengder. 
Det å være en “hyttekommune” med strandsone gir store saksmengder. Dette er et vedtatt 
selvkostområde. Gebyrregulativet er tilpasset, men må vurderes ytterligere i 2022. Gebyrene vil 
måtte økes for å oppfylle at område er vedtatt selvfinansierende. Bygg og areal vil være et 
prioritert område i 2022. 

 Brann og feiervesen overføres til Grenland Brann og Redning (GBR) fra 1.1.22. Det etableres nye 
rutiner for å avgrense ansvarsområdet mellom kommunen og GBR. 

 Ressurser fra det tidligere tjenesteområdet Kompetanse og integrering overføres til 
tjenesteområdene NAV og boligkontoret. Årsaken er en betydelig reduksjon i antall av 
flyktninger som overføres til Kragerø. 

 Grenland vekst legges ned og dermed frigjøres tidligere overføringer. Stillingen som 
næringsrådgiver økes til 100%. De delaktivitetene som videreføres følges opp av 
næringsrådgiver som Grenlandsprosjekter. 

 Omstillingsprogrammet går inn i sitt siste år.. Kragerø kommune søker om et års forlengelse av 
programperioden. 

 Finansiering av frivillighetssentraler vil bli endret fra 2022.  Forslaget er på høring, og det 
forventes en sentral beslutning i 2022. 

 Det forventes økte renter og økte renteutgifter på over 10 mill. kroner i perioden. Dette er 
hensyntatt i økonomiplanen. 

  

For økonomiplanen 2022-2025 gjelder følgende budsjettpremisser for investeringer: 

 Kragerø kommune har høy gjeld. Det legges opp til å begrense ordinære lånefinansierte 
prosjekter for å redusere den finansielle driftsbelastning og redusere renterisikoen som høy 
gjeld innebærer. 

 Første år i økonomiplanen er grunnlaget for kommunens bindende investeringsbudsjett for 
2022. Det har en utgiftsramme på 137,95 mill. kroner, jfr. budsjettskjema 2A. 

 Det legges opp til betydelige investeringer innen VAR området som er i tråd med vedtatt 
hovedplan.  Dette utgjør 105,35 mill. kroner. Dette er et selvkostområde og de kommunale 
avgiftene vil øke som en konsekvens av denne investeringen. Det forutsettes at fremdriften blir i 
tråd med vedtatt plan. 

 Digitalisering og velferdsteknologi prioriteres innen ordinære investeringer. 

 I lyset av at Kragerø er en reiselivs/opplevelse kommune, prioriteres ordinære 
investeringsmidler også til bryggeanlegg på Jomfruland og vedlikehold av bassenget på 
Gunnarsholmen. 
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4.0 Status og rammebetingelser 

 

4.1 Plangrunnlaget 

Visjonen til Kragerø er “Trivsel og vekst”.  Flere satsingsområder skal bidra til å oppfylle 
visjonen.  Satsingsområder og overordnede målsettinger for Kragerø kommune er utarbeidet i gjeldende 
Kommuneplan samfunnsdel for perioden 2018 – 2030.  Kommunestyret har vedtatt denne 
kommuneplanen i valgperioden 2016-2019. Loven krever at denne planen vedtas i hver valgperiode. Det 
forventes at en ny samfunnsdel vedtas av kommunestyret i 2022, men inntil videre videreføres målene i 
kommende økonomiplanperiode. I neste års budsjett vil man legge en ny samfunnsdel til grunn for 
arbeidet. Kommunedirektøren vil da legge frem en handlingsplan sammen med neste års økonomiplan. 

Satsingsområdene i dagens kommuneplan omfatter: 

 Befolkningsutvikling og demografi 

 Folkehelse og levekår 

 Barn og unge – oppvekst og utdanning 

 Natur og miljø – Klima og energi 

 Næringsliv og arbeidsplasser 

 Kommunal tjenesteyting 

Befolkningsutvikling og demografi 

I norsk målestokk er Kragerø geografisk og i antall innbyggere en mindre kommune som erfarer en 
befolkningsstagnasjon og aldring i befolkningen. I all hovedsak skyldes denne befolkningsendringen 
strukturelle forhold av nasjonal og internasjonal karakter.  Kragerø er også påvirket av regionaliseringen 
og som det fram til nå har vært vanskelig å demme opp for med lokale tiltak alene. 

Målsettinger: 

 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. 

 Kragerø er en mer attraktiv bostedskommune hvor mennesker i etableringsfasen er prioritert i 
boligplanleggingen 

Folkehelse og levekår 

Kommuneplanperspektivet knytta til denne dimensjonen handler om å bidra til det gode liv for 
innbyggerne - både enkeltvis og i et fellesskap. Det gode liv kjennetegnes i menneskers opplevelse av 
trygghet og tilhørighet for den enkelte og respekt og toleranse mennesker 
imellom.   Folkehelsebarometeret de siste årene viser Kragerø som en kommune med utfordringer over 
landsgjennomsnittet på levekårsområdet.  

Målsettinger: 
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 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. 

Barn og unge – oppvekst og utdanning 

Fellesskapsfølelse, tilhørighet og identitet er sentrale verdier en skal ivareta og legge til rette 
for.  Sammen med god oppvekst i familien, i barnehagen og i skolen, er tilgangen på kulturopplevelser, 
fritidsaktiviteter og gode møteplasser nødvendig for livskvalitet. 

Målsettinger: 

 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 barn og unge – 
oppvekst og utdanning 

Natur og miljø – Klima og energi 

Klima og miljøsiden må forholde seg til klimautslipp med hovedvekt på å få ned utslippet av CO2. Derfor 
vil energieffektivisering og alternative energiløsninger for offentlige og private bygg og anlegg bli 
ytterligere påkrevd.  Å verdsette og verne om mangfoldet i natur- og kulturarven er avgjørende for en 
grunnleggende livskvalitet i framtida.  Derfor må den lokale langsiktige planleggingen i forhold til 
bosetting, næringsliv, fritid og infrastruktur legge til grunn premissene for en bærekraftig utvikling av 
kultur- og naturmiljøet.  

Målsettinger: 

 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. 

 Flere natur og friluftsområder gjøres tilgjengelige for alle. 

 Kragerøs kystkultur, skjærgårdsparken, nasjonalparken og geoparken blir godt ivaretatt og er til 
glede for innbyggere og tilreisende. 

Næringsliv og arbeidsplasser 

Det er tidligere understreket en nær sammenheng mellom Kragerøsamfunnets utfordringer og en lite 
gunstig befolkningsutvikling med stagnasjon i folkeveksten og færre yngre. Noe av dette henger 
sammen med sysselsetting-/næringslivssituasjonen i Kragerø som over flere år har vist nedgang og en 
viss stagnasjon.  Dette forholdet, knytta til vekstmuligheter for Kragerø, må også ses i sammenheng med 
samferdselsforhold i regionen.  Flere arbeidsplasser i lokalsamfunnet gir naturligvis vekst i både 
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bosetting og folketall.  Det samme gjelder arbeidsplasser i regionen forutsatt tilgang på ønskelige 
boliger/bosteder, god infrastruktur og gode pendlermuligheter. 

Målsettinger: 

 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 

Kommunal tjenesteyting 

God og hensiktsmessig tjenesteorganisering er en forutsetning for å utvikle effektive og gode tjenester 
over tid. Gode planer og hensiktsmessig organisering av tjenestene bidrar også til ansattes trivsel og 
motivasjon. Dette påvirker også stabilitet i arbeidsstyrken gjennom et lavere sykefravær, og lavere 
turnover. Disse faktorene påvirker i stor grad tjenestekvalitet og brukertilfredshet til tjenestene. 

Bærekraftig økonomi handler om en robust økonomi som er tilpasset utviklingen. Ulike analyser 
dokumenterer at den kommunale økonomien som spesielt utfordrende for Kragerø. Dette vil begrense 
handlingsrommet på de ulike tjenesteområdene dersom omstilling utsettes for lenge. 

 Målsettinger: 

 Kommunen leverer gode tjenester basert på en sunn og bærekraftig økonomi 

 Kragerø kommune er en attraktiv arbeidsgiver som har fokus på kompetanse,  systematisk HMS-
/kvalitetsarbeid og inkluderende arbeidsliv. 

 Andel ansatte i deltidsstillinger går ned. 

 Kragerø kommune benytter elektronisk kommunikasjon som den viktigste kanal for informasjon 
og kommunikasjon med publikum og samarbeidspartnere. 

 Kragerø kommune har et velfungerende overordnet beredskapssystem. 

Gjennomføring 

Målene for Kragerø kommune vil videreføres i målsettingene til de ulike kommunalområdene. 
Satsingsområdene med dertil fastsatte målsettinger vil være retningsgivende for hvordan Kragerø 
kommune gjennomfører prioriteringer og disponerer sine ressurser. 

FN’s bærekraftsmål 

I tillegg til egne mål er FN’s bærekraftsmål retningsgivende for fremtidens prioriteringer. 
Forventningene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastslår at de 17 bærekraftsmålene 
skal danne grunnlaget for regional og kommunal planlegging. Målene handler om store, overordnede 
temaer, samtidig som de angår hver enkelt av oss. Bærekraftsmålene skal hjelpe oss til å løfte blikket, 
styre i riktig retning og utvikle gode løsninger globalt og lokalt. Uten en bærekraftig kommuneøkonomi 
vil kommunen vanskelig kunne jobbe målrettet med god kvalitet.  
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Regjeringen har bestemt at FNs  17 bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det 
politiske  hovedsporet  for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig 
at  bærekraftsmålene  blir en del av grunnlaget for kommunalplanleggingen.  

I 2015 vedtok FNs generalforsamling en agenda for bærekraftig utvikling kalt 2030-agenda. Det omfatter 
17 utviklingsmål for å fremme sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. FNs bærekraftsmål er 
verdens felles arbeidsplan for å sikre sosial rettferdighet, god helse og stanse tap av naturmangfold og 
klimaendringer. I løpet av 15 år skal ekstrem fattigdom utryddes, sosiale ulikheter utjevnes og 
klimaendringene bremses. Og målene gjelder ikke bare for utviklingsland, men alle land. Målene skal 
vise veg mot en bærekraftig utvikling på kort og lang sikt.  

Med utgangspunkt i bærekraftsmålene, vektlegger regjeringen fire utfordringsområder:  

 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en 
forsvarlig ressursforvaltning 

 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

 Å skape et trygt samfunn for alle 

Det legges til grunn at FNs 17 bærekraftsmål vil danne grunnlaget som et overordnet rammeverk. Dette 
gir kommunen rom til å bruke bærekraftmålene på en måte som er tilpasset situasjonen lokalt, både 
med hensyn til det samfunnsmessige utfordringsbildet og politiske ambisjoner. Kragerø kommune vil 
innarbeide FN’s bærekraftsmål i sin samfunnsdel som er under revidering. 

 4.2 Virksomhetsstyring 

Begrepet virksomhetsstyring omfatter styring og ledelse på alle nivåer, som skal sikre at kommunen 
løser sine oppgaver og når fastsatte mål mest mulig effektivt innen tildelte økonomiske rammer og 
gjeldende lover og regler. Plangrunnlaget som fremkommer i kommuneplan samfunnsdel er det øverste 
plandokumentet for virksomhetsstyring. Helhetlig virksomhetsstyring handler om aktivt å legge 
forholdene til rette for at kommunen skal oppnå de ønskede resultater og unngå styringssvikt som kan 
redusere måloppnåelse. I lyset av dette må de ulike styringsdokumentene ha sin funksjon. 
Kommuneplanens samfunnsdel må ha en overordnet funksjon som gir alle ledere en trygg 
styringsplattform for hvordan ressursene skal prioriteres. Dette konkretiseres i en egen økonomi og 
handlingsplanen (som pr i dag heter Økonomiplan og budsjett i Kragerø kommune). Informasjon om 
resultater og ressursbruk brukes til læring og forbedring, slik at de overordnede målene i den kommunal 
samfunnsplanen nås på en effektiv måte. Sammenhengene kan illustreres slik: 
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I kommuneloven fremkommer øvrige styringsdokumenter, samt at dette er behandlet i nytt økonomi- 
og finansreglement. Økonomiplanen er et sentralt styringsdokument som omtales tydelig i 
kommuneloven. Økonomiplanen skal innrettes etter overordnede strategier og satsingsområder i 
kommuneplanens samfunnsdel, samt tilpasses de økonomiske rammene. I ny kommunelov § 
44 fremkommer det at økonomiplanen kan inngå i handlingsdelen.  I handlingsplanen 
operasjonaliseres de overordnede målsettingene hvor målsettinger og økonomi sees i sammenheng. I 
Kragerø kommune lages egne handlingsplaner for det enkelte kommunalområdet etter at 
økonomiplanen er behandlet og vedtatt.  Risikoen ved denne type handlingsplaner er at det blir en for 
dårlig sammenheng mellom økonomiske målsettinger og det øvrige planverket. Dagens 
handlingsplaner kan utgå når handlingsdelen inngår i økonomiplanen. Med utgangspunkt i ny 
kommunelov og at kommuneplanens samfunnsdel revurderes er det naturlig at handlingsdelen er endel 
av fremtidige økonomiplaner. Dagens handlingsplaner kan erstattes av lokale virksomhetsplaner dersom 
det er et behov for det.  Se figur nedenfor: 
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 Økonomiplanen bygger også på et dokumentert kunnskapsgrunnlaget. Årlige vil det bli publisert et 
oppdatert kunnskapsgrunnlag for virksomhetsstyring som omfatter KOSTRA-analyse for å sammenligne 
offisielle nøkkeltall med andre, FOLK-analyse som viser utvikling og konsekvenser av 
befolkningsendringer og en perspektivanalyse som viser de  økonomiske utfordringene i et 10 
års perspektiv.   

4.3 Kommuneloven 

Kommuneloven slår fast at det er kommunestyret som har det øverste ansvaret for kommunens 
økonomi, jfr. §14-1 i kommuneloven. Kommunestyret har ansvaret for den langsiktige 
økonomiforvaltningen til kommunen, slik at en legger til rette for finansiering av en stabil og 
forutsigbar tjenesteproduksjon på lang sikt. Sentrale verktøy for dagens økonomistyring er 
økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen samt regler for finans- og 
gjeldsforvaltningen (finansreglement). Det er i tillegg vedtatt et lovfestet krav om at alle kommuner skal 
ha et økonomiregelverk og bruke finansielle måltall i økonomistyringen. Med finansielle måltall siktes 
det til politisk vedtatte målsetninger for kommunens økonomiske utvikling. Den enkelte kommune må 
selv velge måltall og vurdere hvilket nivå disse bør ligge på slik at de gjenspeiler hva som skal til for å 
oppnå en forsvarlig langsiktig økonomisk utvikling.  Måltallene til Kragerø kommune er behandlet i 
perspektiv analysen. Nytt økonomi- og finansreglement  er vedtatt i 2021. 

Det har vært en vekst i kommunesektorens gjeld de siste årene, men kommuneloven har ikke et 
gjeldstak eller detaljreguleringer av gjeldsutviklingen i kommunal sektor. Lovgiver har vist til at 
kommunenes samlede låneopptak over tid vil være begrenset av kommunenes inntektsvekst og lovens 
krav til budsjettbalanse. I den nye kommuneloven stilles det fortsatt krav til årlige avdrag på lån. Det er 
gjort endringer i reglene fra 2020 for hvordan minimumskravet til årlige avdrag skal beregnes. 
Gjeldsporteføljen må struktureres med årlige forfall slik at det på låneporteføljen årlig må betales et 
beløp som minst tilsvarer minimumsavdraget. Denne endringen har medført at avdragene for Kragerø 
kommune har økt betydelig fra 2020. Avdragene er nå i samsvar med verdireduksjonen. 

4.4 Statsbudsjettet 

 
Den avtroppende regjeringen har foreslått en vekst i frie inntekter for kommunesektoren på 2 mrd. 
kroner. Av dette er 1,6 mrd. kroner vekst i frie inntekter for kommunene, mens fylkeskommunene får en 
vekst på 0,4 mrd. kroner.  

Anslag på deflator for 2022 er 2,5 prosent (hvorav 3,2 på lønn og 1,6 på pris).  

Kommunenes skatteinntekter ble i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2021 oppjustert med 3,2 mrd. 
kroner. Økningen blir med videre inn i 2022 og innebærer en varig økning i de frie inntektene til 
kommunene. Skatteinngangen til kommunene er nå anslått å øke med ytterligere 5 mrd. kroner i 2021. 
Justert for anslåtte merutgifter knyttet til demografi og satsinger, innebærer regjeringens forslag at 
kommunesektorens handlingsrom øker med ca. 500 mill. kroner. Veksten i frie inntekter fra 2021 til 
2022 tilsvarer en økning er 1,5 prosent på landsbasis. Bak denne samlede veksten er det flere oppgaver 
som legges til og trekkes fra på landsbasis. Dette fordeles til kommunene gjennom 
inntektsfordelingsmodellen basert på gjennomsnittlig befolkningsutvikling. Når Kragerø ligger under 
gjennomsnitt befolkningsutvikling vil dette medføre lavere vekst i frie inntekter enn prosenten på 
landsbasis. 

https://drive.google.com/file/d/1H2CvZP2qPI0MYJ-qBjycmgsBSfkbrpa-/view?usp=sharing
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Beregninger utført at Telemarksforskning viser at oppgavekorrigerte inntekter, som er en teoretisk 
beregning hvor oppgavene holdes uforandret mellom 2021 og 2022, viser en vekst på 1,8 %. Når 
deflator 2,5% er dette en nedgang på 0,9% i de frie inntektene.  På lik linje med øvrige kommuner 
tilføres Kragerø kommune midler til nye oppgaver gjennom inntektsmodellen, men dette kompenserer 
ikke for nedgangen i de frie inntektene for andre oppgaver.  Konsekvensen er at driftstilpasninger må 
gjennomføres og at nye oppgaver ikke kan finansieres i tråd med forventningene.   

Den nye regjeringen vil nok komme med endringer av statsbudsjettet for 2022.  Prop. 1 S Tillegg 1 er 
den nye regjeringens forslag til endringer. Den legges fram 8. november og er derfor ikke hensyntatt i 
dette budsjettdokumentet. Selv om det ikke er innarbeidet i budsjettet er det verdt å merke seg noen 
særskilte momenter fra den nye regjeringens "Hurdalsplattform" når det gjelder kommuneøkonomi og 
struktur: 

 Sørge for at det kommunale inntektssystemet sikrer et likeverdig tjenestetilbud i hele landet. 

 Legge til rette for et økt kommunalt selvstyre med større grad av innovasjon. 

 Videreutvikle kommunenes verktøykasse i natur og klimaarbeidet. 

 Styrke kommunenes frie inntekter. 

 Gjennomgå og forbedre Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester for å sikre en 
bærekraftig utvikling av ordningen. 

 Innføre et nytt kriterium i inntektssystemet for kommunene med et grunntilskudd på 500 000 
kroner per grunnskole. 

 Gjennomføre en helhetlig gjennomgang av kommunenes og fylkenes inntektssystem. 

 Sikre at lokalsamfunn som stiller sine naturressurser til disposisjon for utbygging, får mer igjen 
for det og sikres en rettmessig del av verdiskapingen, herunder gjennom endret skattlegging av 
vindkraft. 

 Beholde eiendomsskatten som en kommunal skatt og at maksimumssatsen for bolig, 
fritidseiendom, og næringseiendom videreføres på dagens nivå. Eventuelle endringer i 
eiendomsskatten må utredes i samarbeid med kommunene. 

 Kompensere kommunene for inntektstapet knyttet til kuttet i eiendomsskatten på verk og bruk 
(maskinskatten). 

 Fjerne delene i inntektssystemet som straffer kommuner som ikke slår seg sammen. 

4.5 Skatt og rammetilskudd 

Skatt og rammetilskuddet er den største og viktigste inntektskilden til Kragerø kommune. Utviklingen av 
disse inntektene er avgjørende for kommunens tjenestetilbud ved at kostnaden til tjenestetilbudet må 
være i forhold til inntektene til kommunen.  For å beregne skatt- og rammetilskuddet for 2022 benyttes 
KS prognosemodell.  

Gjennom et statsbudsjett blir ca. halvparten av den enkelte kommunes frie inntekter for kommende år 
fastlagt. To faktorer bestemmes ikke gjennom statsbudsjettet; den enkelte kommunes skatteinntekter 
og inntektsutjevningen. I beregningen av skatteanslaget for 2022 per kommune benyttes hver enkelt 
kommunes andel av skatteinngangen i 2020 (faktiske skattetall), framskrevet med befolkningstall per 
1.1.21. Denne andelen benyttes for å fordele skatten i 2021 og 2022. I prognosemodellen fra KS er 
forutsetningene om skatt og folketall annerledes en tall fra såkalt grønt hefte i statsbudsjettet, ved at 
det brukes et snitt for kommunens skatteinntekter siste 3 år, samtidig som SSBs «MMMM» (justert for 
«TBU-metode») benyttes som anslag for folketall 1.1.2022. Modellen oppdateres med den 
befolkningsprognosen som best passer Kragerø kommune. Flere mener denne modellen gir et mer 
treffsikkert inntektsanslag, spesielt for kommuner med svak befolkningsutvikling og skatteinntekter 
under 90% av landsgjennomsnittet. 
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4.6 Demografi 

Viser til rapporten Folk 2021 som inneholder faktagrunnlaget for innbyggerutviklingen og 
befolkningsprognoser i Kragerø. Informasjon om antall folk, herunder innbyggersammensetning og 
endring over tid er et vesentlig grunnlag for planlegging og utvikling av de kommunale tjenestene i 
Kragerø kommune. Befolkningsmengden og sammensetning er også grunnlaget for beregning av 
rammeoverføringene til kommunene fra staten, samt grunnlaget for skatteinntektene til kommunen.  

Utviklingen i landet viser at andelen av befolkningen som bor i tettsteder øker. De unge flytter til 
storbyer i forbindelse med studier og jobb, og etablerer seg siden i omlandskommunene til storbyene 
eller i mellomstore byregioner. Befolkningen i Norge har vært i kraftig vekst de siste tiårene, men 
Statistisk sentralbyrå forventer lavere vekst framover. Lavere innvandring og lavere fruktbarhet gjør at 
aldringen av befolkningen vil bli sterkere enn tidligere antatt.  

Befolkningen i Kragerø kommune teller 10416 personer ved utgangen av 2020. 1. halvår 2021 viser 
statistikken en nedgang på 46 personer.  Gjennomsnittsalderen i 1996 var 39,0 år og 45,1 år i 2020. 

Endret befolkningssammensetning vil påvirke hvilke tjenester Kragerø kommune må tilby.  Det er 
aldersgruppene 0-5 år, 6-15 år og over 67 år som i størst grad påvirker omfanget av de kommunale 
tjenestene. 

 

 
 

I perioden fra 1996 er det blitt færre innbyggere under 16 år. Det er en jevn nedgang og det har en klar 
sammenheng med færre fødsler og flyttemønsteret.  Den eldre delen av befolkningen flytter ikke, de blir 
bare eldre. Den såkalte eldrebølgen er allerede kommet til Kragerø kommune, og en ser en vekst i 
aldersgruppen over 67 år allerede fra 2010.  

I løpet av de siste 10 årene er aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år redusert med hhv 19% (120 barn) og 7% 
(85 elever). Det tilsvarer omtrent en reduksjon på en barnehageavdeling pr år og en halv klasse pr år i 
grunnskolen i denne perioden. Økningen i aldersgruppen over 67 år er betydelig. Den er økt med 42% 
(673 personer) i løpet av 10 år. Det vil i første omgang påvirke behovet for et større omfang av 
hjemmebaserte tjenester. Presset på institusjonsplasser øker, men dette  kompenseres med flere 
omsorgsboliger med heldøgns omsorg.  

De regionale framskrivingene viser at befolkningen i Norge vokser, men at denne veksten er ujevnt 
fordelt geografisk. Omtrent 60 prosent (216) av alle kommunene er forventet å vokse. De store blir 

https://drive.google.com/file/d/1gKEo8jT2GmK_oq8X9SzJ0eLF3lI0tHSG/view?usp=sharing
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større. Det er derimot forventet at 140 mindre sentrale kommuner vil få en nedgang i folketallet. I de 
kommende 20 år viser prognosen LHML (som er den mest sannsynlige for Kragerø) en 
befolkningsnedgang for Kragerø og store endringer i befolkningssammensetningen.   

 

 
 

Det en legger spesielt merke til med denne prognosen frem mot 2040 er en tydelig vekst i aldergruppen 
over 67 år. Fra 2020 til 2040 viser denne prognosen en økning på 795 personer. Veksten er størst for 
aldersgruppen over 80 år, noe som klart henger sammen med økt levealder.  Frem mot 2040 viser 
prognosen at antall personer i aldersgruppen 6-15 år fortsetter å synke. Fra 2020 til 2040 viser 
prognosen LHML en reduksjon på 410 personer i denne aldersgruppen. Dette tilsvarer en reduksjon på 
en klasse på 20 elever pr år.  Barnetallet 0-5 år synker også i perioden frem mot 2040. Prognosen viser 
en reduksjon på 159 barn under 5 år frem mot 2040. 

Befolkningsendringer vil gjenspeile seg gjennom utgiftsutjevningen i rammeoverføringen fra staten ved 
at det blir mindre overføringer til gruppen 0-15 år og større overføringer til gruppen over 67 år. 
Befolkningsendringene tilsier en omprioritering av ressursbruken frem mot 2040 

4.7 KOSTRA 

Viser til KOSTRA analysen 2021. KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er et nasjonalt 
informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjonen om 
kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder registreres og sammenstilles for å gi 
relevant informasjon til beslutningstagere. KOSTRA som system er nå veletablert og pålitelig.  

Sett i lyset av merforbruket til Kragerø kommune i 2020 og den pågående demografiske endringen, gir 
KOSTRA analysen 2021 en indikasjon på hvor det kan være et behov for driftstilpasninger. Skal en gjøre 
dypdykk eller mer detaljerte undersøkelser er det likevel viktig at “de store talls lov” bør gjelde i 
sammenligninger og utviklingstrekk. KOSTRA kan ikke brukes som beslutningsgrunnlag alene  

Valg av sammenligningskommuner blir viktig for vurderinger av handlingsrommet til Kragerø kommune.. 
Fra 2020 er alle KOSTRA grupper blitt endret. Kragerø kommune tilhører nå KOSTRA gruppe 7, som 
inneholder kommuner med 10000 til 19999 innbyggere som har lave frie disponible inntekter per 
innbygger. KOSTRA gruppe 1 inneholder kommuner med 2000 til 9999 innbyggere med de samme 
økonomiske rammebetingelsene som gruppe 7. Kragerø er ikke langt unna gruppe 1. For å finne frem til 

https://drive.google.com/file/d/1NuT45kzMlV3o4OhtOOzcXq0ySria-wHR/view?usp=sharing
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reelle sammenligningskommuner er det tatt utgangspunkt i kommuner tilhørende KOSTRA gruppe 7 og 
KOSTRA gruppe 1.  Det er plukket ut kommuner en har sammenlignet seg med tidligere, nye kommuner 
på samme størrelse som Kragerø kommune og at sammenligningskommunene er i geografisk nærhet. 
Det er naturlig å sammenligne seg mot egen KOSTRA gruppe 7, samt mot KOSTRA gruppe 1.  Porsgrunn 
er ikke en sammenligningskommune når en benytter nevnte kriterier, men er tatt med som en 
sammenligningskommune fordi det er en stor kommune i Grenland som betyr en del for Kragerø.   

For KOSTRA gruppe 7 er gjennomsnittet 14862 innbyggere. Kragerø kommune er den nest minste 
kommunen i gruppen. Andel av befolkningen over 67 år i Kragerø er også den nest høyeste i gruppen. 
For KOSTRA gruppe 1 er gjennomsnittet 6752 innbyggere og av de 39 kommunene i denne gruppen er 
det bare 5 kommuner som har en høyere andel eldre over 67 år enn Kragerø. Risør er blant dem.  

Beregningen av et handlingsrom eller et alternativt driftsnivå fremkommer i tabellen nedenfor (i mill 
kroner).  

   Bambl
e 

Risø
r 

Farsun
d 

Midt-
Telemar

k 

Notodde
n 

Porsgrun
n 

Kostragrupp
e 07 

Kostragrupp
e 01 

Pleie og omsorg -31,6 3,6 -29,1 -38,6 11,4 -25,6 8,7 -3,4 

Grunnskole 19,2 6,3 27,9 1,8 2,6 16,8 17,4 14,9 

Barnehage -2,5 -4,1 -3,7 3,6 4,3 3,4 1,2 -0,9 

Adm, styring og 
fellesutgifter 

-0,2 -
11,9 

10,3 -5,4 0,2 -1,1 -0,2 -6,5 

Sosiale 
tjenester 

-0,3 -2,4 21,9 -4,0 12,1 14,3 12,2 13,7 

Kommunehelse -1,2 6,2 3,2 -11,9 3,4 8,1 3,3 4,0 

Barnevern -0,3 7,1 8,0 -1,7 3,3 7,1 -0,3 -2,1 

Kultur og idrett 0,0 -3,2 -7,3 4,5 -4,3 -7,6 0,1 1,9 

Plan, 
kulturminner, 
natur og 
nærmiljø 

-5,5 3,8 -1,1 0,3 -2,4 -1,5 -1,2 -1,0 

Andre områder 20,2 4,4 21,8 14,5 13,7 10,5 22,3 20,4  
Brann og 
ulykkesvern 

4,5 1,3 5,6 6,2 3,6 2,7 6,6 5,6 

 
Kommunale 
boliger 

13,3 8,8 13,2 10,7 12,8 6,4 11,1 12,9 

 
Samferdsel 10,7 4,9 15,7 7,8 0,8 4,8 8,2 6,8  
Næringsforv. 
og 
konsesjonskra
ft 

-7,0 -
10,1 

-12,6 -10,2 -4,2 -5,2 -4,8 -5,1 

 
Kirke -1,4 -0,5 -0,2 -0,1 0,7 1,7 1,3 0,3 

Totalt -2,1 9,8 51,9 -37,0 44,4 24,4 63,6 41,1 
 

 
Negative tall viser at Kragerø kommune har et lavere kostnadsnivå enn de en sammenligner seg 
med. Positive tall viser at Kragerø kommune har et høyere kostnadsnivå enn de en sammenligner seg 
med.  
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Tabellen viser handlingsrommet på de ulike områdene i forhold til sammenligningskommuner og 
KOSTRA grupper. Handlingsrommet (alternativt driftsnivå) er spesifisert på de store områdene. Tallene 
viser store variasjoner i utgiftsnivå og at Kragerø har et høyt driftsnivå på mange områder sammenlignet 
andre kommuner og KOSTRA grupper. Det totale teoretiske handlingsrommet i forhold til KOSTRA 
gruppe 7 er beregnet til 63,6 mill. kroner.  I forhold til de ulike tjenesteområdene er det et størst 
effektiviseringspotensialet innenfor grunnskole, sosial tjenester og såkalte andre områder.  Innen andre 
områder, viser tallene at Kragerø kommune har en mer kostbar drift enn 
alle sammenligningskommunene og KOSTRA grupper på brann/ulykkesvern, kommunale boliger og 
samferdsel.  Høye utgifter innen sosiale tjenester i Kragerø er ikke ukjent og har sin hovedårsak i forhold 
som er vanskelig å påvirke på kort sikt. Høye sosiale utgifter er stabilt.  Korrigert for sosiale tjenester er 
handlingsrommet 51,4 mill. kroner sammenlignet med KOSTRA gruppe 7. Handlingsrommet ligger i at 
eget kostnadsnivå kan reduseres på noen områder for å frigjøre ressurser til andre oppgaver. 

KOSTRA måler bruken av ressurser til alle kommuner.  Dette sammenlignes med gjennomsnitt for landet 
og gir en indikasjon på ressursbruken i egen kommune. Er ressursbruken høyere enn 100% så bruker 
kommunen mer penger enn landsgjennomsnittet korrigert for kommunens utgiftsbehov. Tabellen under 
viser at det brukes mindre ressurser på pleie og omsorg enn gjennomsnittet for landet. Videre at det 
benyttes mere ressurser til grunnskole og barnehage enn landsgjennomsnittet. Det innebærer at 
kommunen prioriterer grunnskole og barnehager. Denne prioriteringen kan være på bekostning av pleie 
og omsorg. Tabellen viser avvik mellom beregnet utgiftsbehov og ressursbruk i Kragerø kommune i 
forhold til landet: 

 

 

For å komme «ajour» med ressursbruken måtte det vært en stor tilflytting av innbyggere i 

aldersgruppen 0-22 år. Siden barn ikke flytter alene måtte det også vært en økning i 

aldersgruppen 23-66 år. En må tilbake til 2009 for å finne et innbyggernivå på gruppen 6-15 år 

som gir et nøytralt utslag på utgiftsbehovet (tilsvarer utgiftsutjevningen). Tilsvarende for 

innbyggergruppen 0-5 år må en helt tilbake til 2001.  De nasjonale trendene for 

befolkningsendringer har pågått en stund og utviklingen gir overkapasitet i barnehagetilbudet og 

skoletilbudet. Det er sannsynlig at denne trenden vil fortsette. Aldersgruppen over 67 år øker 

jevnt. De flytter ikke, de blir bare eldre. En reduksjon i denne aldersgruppen vil ikke skje. En må 

tilbake til 2010 for å finne et innbyggernivå på gruppen over 67 år som gir et nøytralt utslag på 

utgiftsutjevningen. 

4.8 Perspektiver 

Viser til perspektivanalysen 2022-2031 som er behandlet av kommunestyret. En bærekraftig 
kommuneøkonomi imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende 
generasjoner skal få tilfredsstille sine behov.  En bærekraftig kommuneøkonomi må ta utgangspunkt i 
inntektene slik at kostnadsrammene til Kragerø kommune i perioden 2022-2031 er vurdert med 
utgangspunkt i inntektsprognosene i samme periode. Inntektene til kommunen er grunnlaget for all 
drift. 

Forventet utvikling i et 10 års perspektiv er vurdert for å oppnå en bærekraftig kommuneøkonomi. 
Følgende hovedpunkter fremkommer i perspektiv-analysen: 

https://drive.google.com/file/d/1Auw5mNQ4oY0kKHRt14wXTmMadXcsUaOz/view?usp=sharing
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1. Kragerø kommune har ikke en bærekraftig kommuneøkonomi, men det kan oppnås innen 2031. 
2. Gjeldsnivået til Kragerø kommune er for høyt og belaster driften med betydelig finansutgifter til 

renter og avdrag. Økt rente de neste årene vil skape store økonomiske utfordringer i tillegg til 
høye avdragsutgifter fra 2020. I lyset av dette bør lånefinansierte ordinære investeringer 
begrenses for å få ned gjeldsnivået. 

3. Kragerø kommune har og vil få betydelig økonomiske utfordringer knyttet til den demografiske 
utviklingen. Andelen personer over 67 år øker og andelen personer under 15 år reduseres. 
Rammeoverføringen fra staten er tilpasset denne utviklingen, slik at dette bør i stor grad 
gjenspeiles i ressursbruken på de ulike tjenesteområdene.  Økonomien er allerede i ubalanse og 
økonomisk omstilling er nødvendig. 

Det er beregnet at det gjennomføres kostnadsreduserende driftstilpasninger på 15 mill. kroner i 2022 i 
forhold til budsjett 2021 for å kunne oppnå et svakt netto driftsresultat. I perioden fremover må det 
gjennomføres ytterligere driftstilpasninger for bl.a å kunne iverksette nye institusjonsplasser. 
Nye beregninger som fremkommer i 2. tertialrapport 2021 viser at det er et økt behov for tjenester 
innen kommunalområdet helse og omsorg. Det opprettholdes at dette kommunalområde også må 
optimalisere gjeldende tjenester, men det er tydelig at behovet er økende for omsorgstjenester og at 
kommunalområdet må tilføres midler. Ytterligere driftstilpasninger vil bli nødvendig i perioden fremover 
for å omfordele ressurser.  

For forsinke og begrense driftstilpasninger i økonomiplanperioden foreslår kommunedirektøren at 
eiendomsskatten økes.  Økt eiendomsskatten vil også kunne bidra til å en bygge opp et reservefond for 
å legge til rette for et handlingsrom og en økonomisk bærekraftig kommuneøkonomi. Store 
investeringer og driftsøkninger innen helse og omsorg vil kreve fondsreserver til driften er tilpasset nye 
rammebetingelser.   

Nye driftstilpasninger i 2022 og for resten av økonomiplanperioden, er fordelt kommunalområdene på 
bakgrunn av KOSTRA-analyser, befolkningsutvikling, kostnadsnivå og behandlede planer. Den 
demografiske utviklingen tillegges vekt når driftstilpasninger skal fordeles. Kommunalområdet helse og 
omsorg er i vekst, mens kommunalområdet støtte og utvikling er såpass lite at ytterligere 
driftstilpasninger uten å berøre lærlinger blir umulig. Det skulle tilsi at kostnadsreduserende 
driftstilpasninger i hovedsak må gjennomføres i kommunalområdene oppvekst og samfunn. Disse 
områdene utgjør over 50% av tjenesteproduksjonen.  

Kragerø kommune har høy gjeld og omfanget av renter og avdrag er en belastning på 
økonomien.  Renter og avdrag må prioriteres fremfor tjenesteproduksjon. Rammen for ordinære 
investeringer i 2022 begrenses for å redusere gjelden og driftsutgiftene dette medfører.  Det ligger 
føringer i delplanene til helse og omsorg over hvilke investeringer som er ønskelig for dette område.. 
Dette er lagt til grunn for investeringsnivået innen helse og omsorg i perioden 2022-2025.   

Nå er det klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, og at styringsrenten økes gradvis. Det er 
stor usikkerhet om den videre innhentingen i økonomien, men det er utsikter til at aktiviteten vil nærme 
seg et normalt nivå tidligere enn anslått i forrige rapport fra Norges Bank. Prognosen for styringsrenten 
innebærer at renten øker gradvis fra andre halvår 2021. På bakgrunn av analysen til Norges Bank har 
kommunalbanken vurdert det slik at renten vil stige jevnt med 1,5% i løpet av 3-5 år. Det er åpenbart 
knyttet usikkerhet til en slik prognose, men alle fagmiljøer er samstemte om at renten skal opp.  Økte 
renter gir økte driftsutgifter for Kragerø kommune. 
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5.0 Hovedtallene i budsjettforslaget 
 

Spørsmålet er ikke hva det koster – spørsmålet er hva kommunen har råd til. Kostnadsrammene til 
Kragerø kommune i perioden 2022-2025 er beregnet med utgangspunkt i inntektsprognosene i samme 
periode. Den økonomiske situasjonen er krevende for å imøtekommer de demografiske 
utfordringene.  Til tross for mange forslag til driftstilpasninger og et økt skatteanslag vil det etter 
kommunedirektørenes vurdering være nødvendig å øke eiendomsskatten for å få en bærekraftig 
kommuneøkonomi i perioden 2022-2025.  Økt eiendomsskatt vil bidra til å styrke disposisjonsfondet slik 
at vi står bedre rustet til å takle de utfordringene Kragerø kommune står overfor i årene som kommer.  

5.1 Sentrale inntekter 

 
Beløp i 1000   Økonomiplan 

 Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. i fjor 

2021 

2022 2023 2024 2025 

Skatt på inntekt og 
formue  

-269 045 -277 800 -295 817 -291 829 -290 266 -288 880 

Rammetilskudd -351 672 -338 490 -354 993 -351 055 -350 204 -348 465 
Skatt på eiendom -60 012 -68 517 -84 417 -84 417 -84 417 -84 417 
Andre direkte eller 
indirekte skatter 

0 -205 -205 -205 -205 -205 

Andre generelle 
statstilskudd 

-23 396 -15 787 -13 697 -13 373 -13 182 -13 168 

Sum sentrale inntekter -704 125 -700 799 -749 129 -740 879 -738 274 -735 135 

 

Skatt og rammetilskudd  

I beregningen for hele økonomiplanperioden legger en merke til en nedgang i 

skatt/rammeoverføringene. Hovedårsaken til det er forventet befolkningsutvikling.  
I kommunedirektørens budsjettframlegg for 2022 er frie inntekter (skatt og rammetilskudd)til Kragerø 
kommune satt til 650,3 mill. kroner. For å beregne inntektene i økonomiplanen 2022-2025 benytter 
Kragerø kommune KS prognosemodell. Dette medfører at det er noen avvik i forhold til tallene som 
presenteres i regjeringens såkalte «Grønt hefte». Bakgrunnen for det er at KS modellen gir et mer 
treffsikkert inntektsanslag spesielt for kommuner med svak befolkningsutvikling og skatteinntekter 
under 90 % av landsgjennomsnittet. 

 Gjennom et statsbudsjett blir ca. halvparten av den enkelte kommunes frie inntekter for 
kommende år fastlagt. To faktorer bestemmes ikke gjennom statsbudsjettet; den enkelte 
kommunes skatteinntekter og inntektsutjevningen. 

 I beregningen av skatteanslaget for 2022 per kommune benyttes hver enkelt kommunes andel 
av skatteinngangen i 2020 (faktiske skattetall), framskrevet med befolkningstall per 1.1.21. 
Denne andelen benyttes for å fordele skatten i 2021 og 2022. 

 Regjeringen foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytere for 2022 settes ned 
til 10,95 prosent, som er en reduksjon på hele 1,2 prosentpoeng. Denne kraftige reduksjonen 
har sammenheng med et makroøkonomisk styringsmål om at skatteinntektsandelen skal utgjøre 
40 pst. av de samlede inntektene til kommune. For Kragerø forutsettes en skatteinngang på 82% 
av landsgjennomsnittet i økonomiplanperioden. 

 I prognosemodellen fra KS er forutsetningene om skatt og folketall annerledes enn i "grønt 
hefte" ved at det brukes snitt for kommunens skatteinntekter siste 3 år,  

 Staten legger til grunn SSBs «MMMM»  som anslag for folketall 1.1.2022. For å tilpasse 
modellen til lokale forhold benyttes SSBs "LHML" som grunnlag for befolkningstall i modellen. 
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Utgiftsutjevning 

Staten ønsker at alle kommuner skal levere gode og likeverdige velferdstjenester. For å legge til 

rette for det gjennomføres en utgiftsutjevning basert på 24 ulike kriterier som omfordeler midler 

mellom kommunene. Herunder befolkningssammensetning. Summen av utgiftsutjevning er null 

på landsbasis. For Kragerø kommune medfører utgiftsutjevningen at det blir trekt midler til 

befolkningen under 15 år og at en blir tilført midler til befolkningen over 67 år - se tabellen 

under. Dette henger sammen med hvordan befolkningssammensetningen er i Kragerø i forhold 

til landsgjennomsnittet. 

          
Tillegg/ fradrag i 

utgiftsutj 

          
kr per 
innb  1000 kr 

Kriterierer rettet mot aldergruppen 0-15 år -3 690 -         38 248 

Kriterierer rettet mot aldergruppen 67  år og oppover 5 475            56 738 

Andre kriterier 96                  994 

Nettovirkning statlig/private skoler   -               343 

Sum utgiftsutjevning mm 
             1 

880            19 141 

  

Kragerø tilføres 19,1 mill. kroner gjennom utgiftsutjevningen. Hovedårsaken er at Kragerø har mange 
over 67 år som krever et omsorgstilbud som er over landsgjennomsnittet. For gruppen under 15 år er 
det motsatt.  

Eiendomsskatt 

Eiendomsskatten ble økt i 2020. Bakgrunnen for det var primært kommunens økte utgifter til 

avdrag.  Det å øke eiendomsskatten i 2020 til 3 promille basert på nye verditakster var ikke 

tilstrekkelig for å kompenserer for økningen i minimumsavdrag. Bunnfradraget ble endret til 200 

000 kroner i budsjettbehandlingen i 2021. 
Det har blitt innført mange kostnadsreduserende tiltak i 2021. Til tross for en videreføring av 
tiltaksnivået fra 2021 inn i 2022 er ikke dette tilstrekkelig for å imøtekomme en bærekraftig 
kommuneøkonomi på sikt. Utgifter til renter og avdrag øker i tråd med økt gjeld og endrede renter. 
Tjenestebehovet innen helse og omsorg øker mer enn vi klarer å ta inn gjennom øvrige tiltak og det vil 
være behov for relativt store investeringer i nær fremtid. Utfordringene må også sees i lyset av vedtaket 
i skolestruktursaken. Dette begrenser kommunedirektørens mulighet til å gjøre endringer i 
ressursbruken tilpasset den demografiske utviklingen for aldergruppen under 15 år. Dagens 
handlingsrom er i stor grad preget av å justere på kvalitetsnivå på tjenestene. Kommunedirektøren 
foreslår derfor å øke eiendomsskatten til 4 promille for å kunne imøtekomme behovet for økt 
økonomisk handlefrihet i årene som kommer. 

Endringen i eiendomsskatt inkludere korrigert verdigrunnlag som gir en redusert eiendomsskatt på 3,5 
mill. kroner, jfr. 1. tertial 2021. Økning til 4 promille på nytt verdigrunnlag gir økte inntekter på 19,4 mill. 
kroner. Nettovirkning i forhold til 2021 er 15,9 mill. kroner.  

Andre inntekter 

Andre inntekter består av flere poster, men den viktigste er integreringstilskuddet. Antall 

flyktninger som bosettes i Kragerø reduseres fordi det kommer færre flyktninger til landet. Dette 

var signalisert allerede i forrige økonomiplan. Dette inntektsnivået er videreført.  
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5.2 Finansinntekter og -utgifter 

 
Beløp i 1000   Økonomiplan 

 Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. i 

fjor 2021 

2022 2023 2024 2025 

Renteinntekter og utbytte -9 307 -9 167 -9 837 -10 396 -10 939 -10 939 
Renteutgifter, provisjoner og 
andre finansutgifter 

23 644 28 057 32 331 36 629 38 414 38 414 

Avdrag på lån 58 688 58 600 60 000 62 100 64 200 66 200 

Netto 
finansinntekter/finansutgifter 

73 025 77 490 82 494 88 333 91 675 93 675 

Finansutgifter i 
tjenesteområdene 

255 50 75 75 75 75 

Totale finansutgifter 73 281 77 540 82 569 88 408 91 750 93 750 

 

Avdrag 

Ny kommunelov fra 2020 endret reglene for minimumsavdrag, noe som medførte store 

kostnadsmessige konsekvenser for Kragerø kommune fra 2020 i form av økte finansutgifter. Nye 

regler medførte at gjelden skulle nedbetales i takt med verdinedgangen på det som var 

lånefinansiert.  Avdragsnivået i hele økonomiplanperioden er beregnet minimumsavdrag. 

 

Renteutvikling 

Høy gjeld er høy risiko i forhold til renteutviklingen. Rentenivået har vært lavt de siste 

årene. For å vurdere fremtidig rentenivå benyttes prognoser fra Norges Bank og andre 

finansinstitusjoner. Det legges til grunn et stigende rentenivå i økonomiplanperioden. Det 

forventes en renteøkning på 1,5 % i perioden. Det vil øke renteutgiften med 10 mill. kroner for 

Kragerø kommune i perioden. Denne utgiftsøkningen er lagt inn i den kommende 

økonomiplanperioden som en gradvis økning, men økning er størst i 2022 og 2023.  Det er 

usikkert hvor raskt renten kommer til øke. 
Økte renter gir også utslag på renteinntektene og rentekompensasjonen. Denne inntekten beregnes av 
Husbanken og økes noe i perioden.  

Utbytte 

Det største utbytte av betydning kommer fra eierskapet i Kragerø Energi. Det er flere forhold 

som påvirker utbytte, men i budsjettsammenheng settes utbytte til 5 mill. kroner for hvert av 

årene i økonomiplanperioden. Dette er en videreføring av budsjett 2021.  

 

5.3 Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 

 
Beløp i 1000   Økonomiplan 

 Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. i fjor 

2021 

2022 2023 2024 2025 

Bruk av bundne fond -2 188 -3 859 -2 732 -1 198 -755 -755 
Avsetninger til 
disposisjonsfond 

1 756 0 19 385 7 912 5 022 1 683 

Avsetninger til bundne 
fond 

5 462 241 241 241 241 241 

Bruk av ubundne fond -14 796 -3 944 0 0 0 0 

Netto avsetninger -9 765 -7 562 16 894 6 955 4 508 1 169 
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Beløp i 1000   Økonomiplan 

 Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. i fjor 

2021 

2022 2023 2024 2025 

Netto avsetninger og 
årsoppgjørsdisposisjoner 
i tjenesteområdene 

-4 834 -2 096 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 

Totale avsetninger -14 599 -9 658 15 094 5 155 2 708 -631 

 

Disposisjonsfond 

Etter ny kommunelov skal bruk og avsetninger gjennomføres i regnskapsavslutningen og det er 

ikke lenger nødvendig med et vedtak knyttet til dette. Avsetninger og bruk av disposisjonsfondet 

viser det økonomisk resultatet til kommunen.  
Det tar tid å iverksette driftstilpasninger og kommunedirektøren viderefører omstillingen som ble 
iverksatt og vedtatt i 2021. I tillegg foreslåes å øke eiendomsskatten. Dette medfører at Kragerø 
kommune kan bygge opp et disposisjonsfond for å kunne imøtekomme behovet for endringer i 
driften og ikke minst være i stand til å sette i drift nye sykehjemsplasser innen få år. Høy gjeld indikerer 
også at mindre investeringer bør iverksettes med en viss andel egenfinansiering fra disposisjonsfondet. 

Det er i økonomiplan perioden tatt høyde for at disposisjonsfond ikke benyttes. Virkeligheten vil nok bli 
annerledes, noe som også er hensikten med et disposisjonsfond som gir handlefrihet. 

Bundne fond 

Dette er knyttet opp mot selvkostområde og bestemmes av budsjettet på det området. 
  

5.4 Til disposisjon for tjenesteområdene 

 
Beløp i 1000 Budsjett Økonomiplan 

Oppsummering sentrale 
poster 

2021 2022 2023 2024 2025 

Frie disponible inntekter -699 799 -748 629 -740 379 -737 574 -734 435 
Finansinntekter/-utgifter 77 490 82 494 88 333 91 675 93 675 
Avsetninger og bruk av 
avsetninger 

-7 562 16 894 6 955 4 508 1 169 

Overført til investering 0 0 0 0 0 

Sum sentrale inntekter og 
utgifter - Til fordeling 
tjenesteområdene 

-629 871 -649 240 -645 090 -641 390 -639 590 

Sum fordelt 
tjenesteområdene 

629 871 649 240 645 090 641 390 639 590 

Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0 

 
Tabellen viser hvor mye midler som kan disponeres til kommunal drift. Brukerinntekter og andre 
inntekter på det enkelte kommunalområdet kommer i tillegg. 

Finansinntekter-/utgifter øker i økonomiplanperioden. Når det gjelder frie disponible inntekter 
forventes en nedgang i økonomiplanperioden som primært skyldes demografiske endringer. 

5.5 Disponering av driftsrammen 

 

Oversikt Drift 
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Beløp i 1000   Økonomiplan 

 Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. i 

fjor 
2021 

2022 2023 2024 2025 

Sentrale inntekter       
Skatt på inntekt og formue  -269 046 -277 800 -295 817 -291 829 -290 266 -288 880 
Rammetilskudd -351 672 -338 490 -354 993 -351 055 -350 204 -348 465 
Skatt på eiendom -60 012 -68 517 -84 417 -84 417 -84 417 -84 417 
Andre direkte eller indirekte skatter 0 -205 -205 -205 -205 -205 
Andre generelle statstilskudd -23 396 -15 787 -13 697 -13 373 -13 182 -13 168 

Sum sentrale inntekter -704 125 -700 799 -749 129 -740 879 -738 274 -735 135 

Sentrale utgifter       
Lønnspotten 2022 0 0 15 300 15 300 15 300 15 300 

Sum sentrale utgifter 0 0 15 300 15 300 15 300 15 300 

Driftsutgifter per tjenesteområde       
Politikk 8 285 8 534 8 064 8 564 8 064 8 564 
Kommunedirektøren 18 202 17 904 18 196 17 446 17 446 17 446 
Støtte og utvikling 39 741 37 085 38 661 38 661 38 661 38 661 
Oppvekst 223 770 215 625 217 270 213 270 209 770 209 770 
Helse og omsorg 270 388 250 750 261 563 265 563 269 063 269 063 
Samfunn 105 470 106 415 110 119 110 119 110 119 110 119 
Selvkost -17 864 -17 872 -19 433 -23 333 -26 333 -28 633 
Kommune felles -627 12 430 0 0 0 0 

Driftsutgifter per tjenesteområde 647 365 630 871 634 440 630 290 626 790 624 990 

Korr. finansutgifter i 
tjenesteområdene 

-255 -50 -75 -75 -75 -75 

Korr. avsetninger og 
årsoppgjørsdisposisjoner i 
tjenesteområdene 

4 834 2 096 1 800 1 800 1 800 1 800 

Korr. motpost avskrivinger i 
tjenesteområde 

57 429 58 500 58 500 58 500 58 500 58 500 

Brutto resultat (KOSTRA) 5 249 -9 382 -39 164 -35 064 -35 959 -34 620 

Renteinntekter og utbytte -9 307 -9 167 -9 837 -10 396 -10 939 -10 939 
Renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter 

23 644 28 057 32 331 36 629 38 414 38 414 

Avdrag på lån 58 688 58 600 60 000 62 100 64 200 66 200 
Netto finansinntekter/finansutgifter 73 026 77 490 82 494 88 333 91 675 93 675 
Finansutgifter i tjenesteområdene 255 50 75 75 75 75 

Totale finansutgifter 73 281 77 540 82 569 88 408 91 750 93 750 

       
Motpost avskrivninger 0 0 0 0 0 0 
Motpost avskrivinger i 
tjenesteområdene 

-57 429 -58 500 -58 500 -58 500 -58 500 -58 500 

       

Netto resultat (KOSTRA) 21 100 9 658 -15 094 -5 155 -2 708 631 

       
Bruk av bundne fond -2 188 -3 859 -2 732 -1 198 -755 -755 
Avsetninger til disposisjonsfond 1 756 0 19 385 7 912 5 022 1 683 
Avsetninger til bundne fond 5 462 241 241 241 241 241 
Bruk av ubundne fond -14 796 -3 944 0 0 0 0 
Netto avsetninger -9 765 -7 562 16 894 6 955 4 508 1 169 
Netto avsetninger og 
årsoppgjørsdisposisjoner i 
tjenesteområdene 

-4 834 -2 096 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 

Totale avsetninger -14 599 -9 658 15 094 5 155 2 708 -631 

       

Årsoverskudd (-)/Årsunderskudd (+) 6 501 0 0 0 0 0 
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Når det gjelder budsjettet pr kommunalområde er dette omtalt under punktet kommunalområder.  

6.0 Utvikling årsverk 
 
Kommunal tjenesteproduksjon krever mye årsverk. Omtrent 80% av driftsbudsjettet går til lønn og 
utviklingen av årsverk er avgjørende for budsjettbalansen. Utviklingen fra 2018 viser en reduksjon i 
årsverk. Dette er en riktig utvikling sett i forhold til antall innbyggere, da antall innbyggere finansierer 
kommunens virksomhet via skatt og rammetilskuddet. Utviklingen i faste årsverk bør vurderes opp mot 
bruken av overtid og ekstrahjelp, samt sykefravær for en helhetlig vurdering av ressursbruken.  Tabellen 
nedenfor viser utvikling av antall årsverk i drift.  

 

 

Årsverkstallene i perioden 2018 til 2020 er hentet fra lønnssystemet, mens tallene for 2021 og 2022 er 
hentet fra budsjettverktøyet framsikt. Tallene viser alle årsverk pr 1.1. som mottar lønn og som er faste 
eller vikarer. Vikarer er definert som vikarer for faste årsverk og er en del av lønnsmassen. Lønn vikarer 
og faste årsverk er det som inngår i lønnsbudsjettet. Tallene er pr 1.1.22 og inneholder ikke 
konsekvensene av driftstilpasninger. Utviklingen i årsverk blir forklart under kommunalområdene og de 
enkelte virksomhetene.  

Utvikling årsverk i forhold til utvikling innbyggere viser hvordan organisasjonen tilpasser seg utvikling og 
endring i forhold til dette. Antall innbyggere har frem til 2021 vært relativt stabilt. Fra 2022 og fremover 
er det forventet en nedgang, da begrenset arbeidsinnvandring ikke komponerer for utflytting. 
Befolkningsnedgangen begrenses vha økt levealder og enda flere personer over 67 år. Endringen i 
befolkningssammensetning har pågått en stund. I forhold til innbyggere over 67 år pr årsverk, viser 
utviklingen at det blir flere eldre pr årsverk. Det gir økt press på kommunalområdet helse og omsorg. 
Når det gjelder antall innbyggere under 18 år pr årsverk ser en også her at det blir flere barn pr årsverk, 
noe som innebærer at kommunalområdet oppvekst både effektiviserer og reduserer årsverk for å 
imøtekomme tilgjengelige driftsrammer.  
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7.0 Økonomiske nøkkeltall i planperioden 
 
Det er et lovfestet krav om at alle kommuner skal bruke finansielle måltall i økonomistyringen. Med 
finansielle måltall siktes det til politisk vedtatte målsetninger for kommunens økonomiske utvikling. Den 
enkelte kommune må selv velge måltall og vurdere hvilket nivå disse bør ligge på slik at de gjenspeiler 
hva som skal til for å oppnå en forsvarlig langsiktig økonomisk utvikling og en bærekraftig 
kommuneøkonomi. Målsettingene, vises i tabellen nedenfor, er vurdert gjennom behandlingen av 
perspektivanalysen.  

 

 

Med bakgrunn i budsjettinnstillingen viser nøkkeltallene en forbedring i 2022 i forhold til tidligere 
år.  Årsaken er høyere inntekter og at driftstilpasninger gjennomføres i 2022 med årseffekt i resten av 
økonomiplanperioden.  Antatt redusert rammeoverføring som en følge av befolkningsnedgang og 
demografiske endringer gir nøkkeltallene en negativ tendens mot slutten av perioden. Utvikling 
nøkkeltall vises i tabellen nedenfor. 

 

  

Det er budsjettert med overskudd i hele økonomiplanperioden. Med unntak av 2022 er overskuddet 
under målsetting.  Økte finansutgifter og reduserte rammeoverføringer er årsaken til denne utviklingen. 
Nøkkelen til overskudd er driftstilpasninger for redusere kostnader og økte inntekter gjennom økt 
eiendomsskatt. Overskuddet i perioden 2022-2025 avsettes til disposisjonsfond.  Begrenset overskudd 
fra 2023 indikerer at ytterligere driftstilpasninger for å reduserer kostnadsnivået kan bli nødvendig. 

Et disposisjonsfond av tilstrekkelig størrelse er nødvendig for å kunne møte behovene som kommer 
innen pleie og omsorg, samt at det gir et handlingsrom for å håndterer behov som må løses i 
planperioden. Disposisjonsfondet øker i perioden som en følge av et overskudd, men fondsgraden vil 
ikke komme over målsetning mot slutten av perioden. Begrenset omfang av ordinære investeringer gir 
en bra utvikling for gjeldsgrad ordinær og belastningsgrad ordinær. Som en følge av store investeringer i 
pleie og omsorg vil gjeldsgraden øke mot slutten av perioden. Dette vil gi utslag på økt belastningsgrad 
ordinær fra 2026.  Ordinær belastningsgrad vil også bli påvirket av økte renter i perioden. I forhold til 
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gjeldsgraden totalt og belastninggraden total vil den øke betydelig i perioden. Dette skyldes store 
investeringer innen VAR området som kompenseres med økte kommunale avgifter. 

8.0 Kommunalområder 

8.1 Politikk 

 

Kommunalområdet omfattes av følgende 
virksomheter 

Andel brutto utgifter i % av kommunens 
totale brutto utgifter 

 Politikk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Beskrivelse 
Politisk virksomhet består i dag av ordfører frikjøpt i 100 % stilling, varaordfører i 40 % stilling, 
kommunestyre med 35 representanter, formannskap 11 representanter, 4 hovedutvalg 9 
representanter, Administrasjonsutvalg, 4 råd pluss en rekke små verv som velges av kommunestyret. 

De avsatte midlene på dette budsjettansvaret skal sikre tilrettelegging for kommunens politiske fora slik 
at de kan ivareta sine politiske oppgaver. 

Nøkkeltall 
Totalt er det registrert 150 politikere som mottar godtgjøring i løpet av en periode, enten som medlem 
eller som varamedlem. Av disse er ca 70 personer aktive politikere som møter fast i et utvalg/råd. Det 
ble behandlet 416 ordinære politiske saker i 2020 fordelt på 7 utvalg, mot 486 i 2019. (råd og 
kontrollutvalg ikke medregnet. 

Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Opprinnelig budsjett 8 534 8 534 8 534 8 534 

Sum Tekniske justeringer 31 31 31 31 
Sum Lønns- og prisvekst 55 55 55 55 

Konsekvensjusteringer 86 86 86 86 

Konsekvensjustert ramme 8 620 8 620 8 620 8 620 

Innsparingstiltak     
Ikke valg 2022 -500 0 -500 0 
Økt digital arbeidsform -56 -56 -56 -56 
Sum Innsparingstiltak -556 -56 -556 -56 

Nye tiltak og realendringer -556 -56 -556 -56 

Ramme 2022-2025 8 064 8 564 8 064 8 564 
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Sammendrag budsjett 
Politisk virksomhet har en rammereduksjon på 556 000 kr siden det ikke er valg i 2022.  Det forutsettes 
økt bruk av digital arbeidsform som vil gi reduserte reise- og møteutgifter. 

8.2 Kommunedirektøren 
 

Kommunalområdet omfattes av følgende 
virksomheter 

Andel brutto utgifter i % av kommunens 
totale brutto utgifter 

 Kommunedirektør 

 Næringsaktivitet 

 Tilskudd 

 Omstillingsprogrammet 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Beskrivelse av kommunalområdet 
Dette budsjettområde er sammensatt og omfatter områder som ikke inngår i ordinær 
tjenesteproduksjon. Kommunalområdet omfatter kommunedirektør og næringsrådgiver som er faste 
tilsatte på ulike områder med tilhørende driftsmidler. Tilskudd til ulike mottagere og 
omstillingsprogrammet er også en del av dette kommunalområdet. 

Driftsbudsjett 

 

Fordeling på tjenesteområder 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Kommunedirektør 1 708 2 338 2 339 2 339 2 339 2 339 
Næringsaktivitet 3 627 3 494 3 499 3 499 3 499 3 499 
Tilskudd 12 109 11 364 11 648 11 648 11 648 11 648 
Omstillingsprogrammet 758 708 710 -40 -40 -40 

Sum 18 202 17 904 18 196 17 446 17 446 17 446 

 

Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Opprinnelig budsjett 17 904 17 904 17 904 17 904 

Sum Tekniske justeringer 48 48 48 48 
Sum Lønns- og prisvekst 260 260 260 260 

Konsekvensjusteringer 307 307 307 307 

Konsekvensjustert ramme 18 211 18 211 18 211 18 211 

Innsparingstiltak     
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Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Digital arbeidsform -15 -15 -15 -15 
Sum Innsparingstiltak -15 -15 -15 -15 

Nye tiltak     
Omstillingsprogrammet avsluttes 0 -750 -750 -750 
Sum Nye tiltak 0 -750 -750 -750 

Nye tiltak og realendringer -15 -765 -765 -765 

Ramme 2022-2025 18 196 17 446 17 446 17 446 

 

Næringsaktivitet 
 
Næringsutvikling anses som en nødvendig forutsetning for å nå kommunens målsetning om 
befolkningsvekst og en tilhørende positiv utvikling av kommunens tjenestetilbud til innbyggerne. 
Fokuset i næringsarbeidet vil være å på skape flere arbeidsplasser innenfor kommunens utvalgte 
satsningsområder.   

Den regionale satsingen på næringsutvikling i Grenland, Vekst i Grenland IKS (VIG), er vedtatt lagt ned 
fra 31.12.21. Oppgaver og ressursene tilbakeføres til kommunene med intensjon om videreføre 
næringsarbeidet på dagens nivå. Næringsarbeidet i kommunene har fokus på følgende områder: 

 Interkommunalt samarbeid (nytt for 2022) 

 Utvikling av Kragerø Næringspark 

 Samhandling med Kragerø Næringsforening 

 Kragerø kommunes omstillingsprogram (se egen omtale) 

Interkommunalt samarbeid. I forbindelsen med avvikling av VIG har Grenlandskommunene (GK) i 
fellesskap besluttet å videreføre de funksjoner og oppgaver som i størst grad bidrar til verdiskaping og 
arbeidsplasser i Grenland. Omfanget har blitt vesentlig redusert.  

Kort funksjonsbeskrivelse:  

1. Startopp Grenland: Etablerertjenesten ivaretas i en miks av kommunal og regional 
oppgaveløsning (Vestfold og Telemark Fylkeskommune, Proventia og Telemark Næringshage). 
Den enkelte kommunen får igjen ansvaret for «førstelinjemottak», dvs. registrering, mottak og 
avklaringer mht. etablerere og gründerer. 

2. Grenland næringsfond: Videreføres gjennom å etablere et kommunalt 
oppgavefellesskap. Forvaltningen settes ut på anbud til ekstern aktør. Kragerø kommune har 
satt av midler til inntreden i Grenland næringsfond, denne prosessen er satt på vent inntil 
avvikling av VIG er gjennomført. 

3. Invest in Grenland: Fylkeskommunen ansetter en person i denne stillingen. GK og Vestfold og 
Telemark Fylkeskommune (VTFK) samarbeider om felles utvikling av investin-arbeidet i 
regionen. Dette inkluderer også videreføring av arbeidet med arealguiden (markedskanal for 
byggeklare næringsareal i regionen) 

4. Powered By Telemark: Videreføres i 2 år, men i redusert omfang. Industriklyngen Industrial 
Green Tech overtar synliggjøringsprosjektet.  

5. Helseinnovasjon Telemark: Videreføres i 2 år, men i redusert omfang. Prosjektleder er ansatt i 
Proventia, og vil lede prosjektet fremover.  

6. Kompetansesenter for miljø og helse: Videreføres i 2 år, men i redusert omfang. 

 Følgende arbeidsoppgaver er gitt prioritet i GK:   
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 Beslutningsorgan for Grenland næringsfond 

 Håndtere nyskapingsarbeid og idefangst inn mot Proventia og virkemiddelapparatet. 

 Håndtering av næringshenvendelser, herunder InvestIn 

 Håndtering av arealguiden 

 Utarbeidelse av felles høringssvar og saksgrunnlag 

 Representasjon, avtale deltagelse på eksterne møteplasser 

 Fagstøtte og operative møter 

I forbindelse med avviklingen av VIG vil oppdrag og arbeidsoppgaver bli tilbakeført til kommunene. 
Konsekvensen av dette vil næringsrådgivers stillingsprosent bli utvidet til 100%. Overordnede oppgaver 
vil være oppfølging av kommunes omstillingsprogram, utviklingsprosjektet i Kragerø næringspark og 
Kragerø kommunens reiselivsplan, Sammen for Kragerø 2030. 

Kragerø kommune forsetter, i samarbeidet med Drangedal kommune, utviklingsprosjektet for Kragerø 
næringspark. Reguleringsarbeidet for ny E18 er forsinket. Utviklingsprosjekter er forsinket tilsvarende. 
Kragerø kommune har satt i gang arbeidet med områdeplan for næringsparken og har som mål at 
planen blir vedtatt og at hovedtrekk i arealbruken er fastlagt innen arbeidet med opparbeiding av ny E18 
starter. 

Kragerø næringsforening (KNF) har vært i drift i 4 år og representerer en verdifull samarbeidspartner for 
kommunen. KNF har særlig ansvar for å følge opp vedtatt reiselivsplan for Kragerø kommune (Sammen 
for Kragerø 2030).  

Tilskudd 
 
Det understrekes at dett 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. Dette gjelder: 

 Kommunens lovbestemte forpliktelser overfor Den norske kirke 

 Økonomiske forpliktelser overfor Delecto AS, jf. forpliktelser avtalt ved inngåelse av 
samarbeidsavtale med Arbeidskraftmyndighetene 

 Forpliktelser overfor Kragerø Fjordbåtselskap IKS, jfr. forpliktelser nedfelt i avtale mellom 
selskapet, fylkeskommunen og kommunen i forbindelse med anskaffelsene av MF Kragerø og 
kveldsturer som er utført av tilgjengelig hurtigbåt 

 Avtaler med Kragerø Havnevesen 

 Videreformidling av tilskudd til Frivillighetssentralen 

Flere av de eksisterende tilskuddsmottakere har benyttet seg av muligheten til å komme med innspill til 
budsjettet for 2022. Det vises her til det forhold at disse mottakerne har vært tilgodesett av 
kommunestyret over tid. Kommunedirektøren legger til grunn at tidligere innarbeidede tilskuddsformål 
videreføres. Kommunens økonomi tilsier at det ikke rom for å imøtekomme nye søknader for 2022. 
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Nøkkeltall 
 

Tilskuddsformål Budsjett 2021 Budsjett 2022 

Tilskudd Kragerø Velferdssenter 91 000 93 275 

Tilskudd Kragerø Frivilligsentral 304 214 311 819 

Tilskudd Kragerø Frivilligsentral, jfr overføring staten 462 000 473 550 

Tilskudd til Senter mot incest og seksuelle overgrep i 
Telemark (smisco) 

35 000 35 875 

Tilskudd Kirkens Bymisjon 360 000 369 000 

TilskuddDelecto AS 1 835 000 1 880 875 

Kragerø Fjordbåtselskap IKS:Tilskudd til rente- og 
avdragskostnader MF Kragerø 

630 000 645 750 

Kragerø Fjordbåtselskap IKS: Driftstilskudd 
kveldsruter med hurtigbåt. 

200 000 205 000 

Overføring til Havnevesenet til vedlikehold av 
kommunale brygger, jfr avtale 

120 000 123 000 

Overføring til Den Norske Kirke   (ved KKF) 5 894 000 6 041 350 

Overføring til kirkegårdsformål   (ved KKF) 1 895 000 1 942 375 

Sum brutto tilskuddsramme              11 826 214               12 121 869  

Tilskudd til Kragerø kommune for drift 
Frivilligsentral 

-                 462 000 -                 473 550 

Sum netto tilskuddsramme              11 364 214               11 648 319  
 

  

Sammendrag budsjett 
Alle mottatte søknader vises ved å klikke på linkene i tabellen i nettversjonen av budsjett. 

Det følger av ovennevnte budsjettforslag at en ikke imøtekommer Kragerø Kirkelig Fellesråds 
anmodning om økte driftsrammer for 2022. Tilskudd 2022 er tilført deflator, samt budsjettøkningen 
vedtatt for 2021. KKF’s investeringsønsker er vurdert under punktet for investeringsbudsjettet. 

Overføringer til Senter mot seksuelle overgrep foreslås videreført på dagens nivå. Tilskuddsmottakeren 
er innarbeidet i kommunens økonomiplan og det er et tydelig nok signal på kommunens vilje til å støtte 
senteret over tid. Tilskudd 2022 er tilført deflator. 

Tilskudd til Kragerø Fjordbåtselskap er til dekning av kapitalkostnader vedrørende MF Kragerø og 
tilskudd kveldsturer med tilgjengelig hurtigbåt. Tilskuddsnivået for 2022 er korrigert for deflator. 

https://drive.google.com/file/d/1bJK0bZmMgxuSbKfdm_D33wPzukNv50_M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w0b5a_r-_42kF06wogtdBkfbnkb3gIEM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w0b5a_r-_42kF06wogtdBkfbnkb3gIEM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qw9t4PuD32VlEHHD34aQV8cAz78M26Lt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EwARjZi30OB3WszcHrwPzA_utmbwChMK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nUbPe4PXWmq1IR9_2OJdED23E3qvBcG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DbyRy50fOdpN3H-8ccA0iyfKYPSckE_X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DbyRy50fOdpN3H-8ccA0iyfKYPSckE_X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gKEo8jT2GmK_oq8X9SzJ0eLF3lI0tHSG/view?usp=sharing
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Når det gjelder tilskudd til frivillighetssentralen er den todelt. En del av tilskuddet er direkte fra 
spesifisert rammetilskudd og den andre delen er videreføring av tilskudd fra Kragerø kommune.  Fra 
2021 er tilskudd frivillighetssentraler tatt ut av rammen til kommunene, slik at en legger til grunn 
bevilgningen i 2020. Bevilgning til frivillighetssentral i 2022 vil bli tildelt etter nye kriterier. Disse er på 
høring og ikke besluttet. Tilskudd 2022 er inntil videre tilført deflater. Eventuelle avvik fra nye kriterier 
vil bli vurdert på et senere tidspunkt. 

Øvrige tilskudd er videreført justert for deflator 2022. 

Omstillingsprogrammet 
 
Kommunestyret har vedtatt en egen omstillingsplan for perioden 2017-2022. Hovedmålet om å bidra til 
100 nye/sikrede arbeidsplasser i Kragerø innen 2022 ble nådd ved utgangen av 2020. Nytt mål er å bidra 
til 150 nye/sikrede arbeidsplasser innen 2022. Dette for å erstatte arbeidsplasser som har gått tapt. 

Det er oppnevnt et eget styre, ledet av ordføreren og med sterk næringsrepresentasjon, med et særlig 
ansvar for gjennomføringen av omstillingsprogrammet. Programmet har følgende satsingsområder: 

 Reiseliv og opplevelsesnæring 

 Innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv 

 Bosteds- og næringsattraktivitet 

Reisemålsutviklingsprosessen for Kragerø, som startet vinteren 2018, resulterte i en helhetlig 
reiselivsplan for Kragerø vedtatt av kommunestyret 5. september 2019. Kragerø næringsforening har 
hovedansvar for å følge opp satsingen mot at de har fått tilskudd fra kommunen og Skagerrak sparebank 
i en 3-årsperiode, for å kunne ansette destinasjonsutvikler som startet 1. juli 2020. Kragerøs 
destinasjonsutvikler jobber med å følge opp reiselivsplanens 20 definerte tiltak i treårsperioden 2020-
2023. I 2021 er bl.a.  fase 2 av prosessen med å sertifisere Kragerø som bærekraftig reisemål godt i gang, 
hvor det jobbes med å følge opp handlingsplanen som ble vedtatt i desember 2020. Dette innebærer 
arbeid med å forbedre lokal infrastruktur (parkering, gjestehavner, renovasjon etc.), lokalmatsatsing, 
miljøsertifisering i reiselivsbedrifter, informasjonsinnhenting og dialog med innbyggere, hytteeiere og 
besøkende/gjester m.m. I september ble det gjennomført en innbyggerundersøkelse som gir innsikt i 
hvordan lokalbefolkningen opplever reiselivets påvirkning i Kragerø i dag, og hva de tenker om framtidig 
utvikling. Videre har det vært gjennomført kompetansehevende tiltak i reiselivsnæringen, bl.a. 
opplevelseskurs og kurs innen pakking, salg og distribusjon.. 

Hovedfokus for satsingsområdet «Innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv» har vært 
bedriftsrettet støtte og dialog med bedrifter som ønsker å gjennomføre utviklingsprosjekter. Det er 
tildelt støtte til mange ulike prosjekter, og flere bedrifter har også blitt veiledet til andre offentlige 
støtteordninger som fylkeskommunens BIO-midler eller Innovasjon Norges ordninger. I tillegg har det 
vært god aktivitet i forprosjektet om opprettelse av utviklingsselskap for Kragerø næringspark. Innen 
bosteds- og næringsattraktivitet er det igangsatt eller støttet flere prosjekter/tiltak, bl.a. forstudie i 
prosjekt videreføring av omstillingsarbeidet/utrede framtidig modell for lokalt næringsutviklingsarbeid 
og arbeidet med en markedsførings- og kommunikasjonsmanual for Kragerø kommune spisset mot å 
framheve Kragerøs bosteds- og næringsattraktivitet.  

Omstillingsarbeidet finansieres ved en kombinasjon av fylkeskommunale og kommunale bevilgninger. 
Omstillingsarbeidet må til enhver tid sees i sammenheng med kommunens øvrige næringsarbeid. I 
arbeidet med de årlige handlingsplanene er det også viktig å se til større pågående næringsaktivitet som 
utbygging av ny E18 og utviklingen av Kragerø næringspark, slik at omstillingsmidlene kan oppnå størst 
mulig positiv effekt for Kragerøs utvikling.    
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Mer utfyllende informasjon om bakgrunnen for og innholdet i pågående omstillingsarbeid finner 

en ved å følge Kragerøs omstillingsprogram på Facebook. 

 
 

8.3 Støtte og utvikling 
 

Kommunalområdet omfattes av 
følgende områder 

Andel brutto utgifter i % av kommunens totale 
brutto utgifter 

 Støtte og utvikling felles 

 Økonomi 

 IKT 

 Personal 

 Lærlinger 

 Service 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beskrivelse av kommunalområdet 
Kommunalområdet Støtte og utvikling er organisert i 4 avdelinger; IKT-avdelingen, Personalavdelingen, 
Serviceavdelingen og Økonomiavdelingen. I tillegg er kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder plassert 
under kommunalsjefen. Hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og lærlinger er organisert under 
Personalavdelingen.  

Måloppnåelse og tjenestetilbud 
Kragerø kommune arbeider for å være en attraktiv arbeidsgiver som leverer gode tjenester basert på en 
bærekraftig økonomi.  

Kommunalområdet Støtte og utvikling legger til rette for og bidrar til digitalisering, innovasjon og 
utvikling i Kragerø kommune. I tillegg til å tilby administrative tjenester til virksomhetene i kommunen 
innenfor alle fagområdene til kommunalområdet.  

Kommunalområdet utøver arbeidsgiverrollen i det daglige og er en støtte for kommunen i arbeidet med 
økonomiprosesser, forhandlinger, lederutvikling, plan- og strategiarbeid, rådgivning og utviklingsarbeid. 
Kommunalområdet har ansvar for samarbeidet med de tillitsvalgte og vernetjenesten.  

Kommunalområdet legger til rette for publikumsrettede tjenester som servicesenter, 
dokumentforvaltning og arkiv, kommunikasjon via Kragerø kommunes hjemmeside og sosiale medier, 
samt for politisk virksomhet.  
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Utfordringer og strategi 
Kommunalområdet Støtte og utvikling har gjennomført driftstilpasninger ved reduksjon av bemanning 
og fellesutgifter for kommunen. Reduksjonen i lønnskostnader er både av permanent og midlertidig 
karakter. Reduksjonen gjennomføres ved naturlig avgang og reduksjon av stillinger og omfordeling av 
oppgaver til eksisterende stillinger i kommunalområdet. Dette kan til en viss grad gjennomføres ved 
uttak av gevinster som følge av innførte/planlagte digitaliseringsaktiviteter. Reduksjonen i 
lønnskostnader betyr også et redusert tjenestetilbud både eksternt og internt. Færre årsverk «å spille 
på» gir økt sårbarhet i alle avdelingene. 

Digitalisering, digital kapasitet og kompetanse, nye måter å arbeide og samhandle på både internt i 
kommunalområdet og mellom kommunalområder, økonomisk omstilling og innsats som bidrar til at 
Kragerø kommune er en attraktiv arbeidsplass vil prege arbeidet og oppgavene i kommunalområde 
Støtte og utvikling fremover. Kragerø kommunes digitaliseringsstrategi for 2020-2023 og Kragerø 
kommunes strategiske plan for kompetanseutvikling 2018-2022 gir føringer i arbeidet med digitalisering 
og kompetanseutvikling.  

Tettere samhandling og utvikling av felles forståelse innenfor kommunalområdet og på tvers av 
kommunalområdene vil gis større oppmerksomhet. Dette vil kunne bidra til mer effektiv 
oppgaveløsning, bedre arbeidsmiljø og tjenester. Videreføring og utvikling av samarbeidet med andre 
kommuner vil være avgjørende for effektiv utnyttelse av ressurser og god oppgaveløsning.   

Driftsbudsjett 

 

Fordeling på tjenesteområder 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Støtte og utv felles 6 345 4 392 5 838 5 838 5 838 5 838 
Økonomi 4 764 3 630 2 965 2 965 2 965 2 965 
IKT 9 181 8 835 9 630 9 630 9 630 9 630 
Personal 10 571 10 947 10 913 10 913 10 913 10 913 
Lærlinger 2 859 2 997 3 031 3 031 3 031 3 031 
Service 6 021 6 283 6 284 6 284 6 284 6 284 

Sum 39 741 37 085 38 661 38 661 38 661 38 661 

 

Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Opprinnelig budsjett 37 085 37 085 37 085 37 085 

Sum Tekniske justeringer 969 969 969 969 
Sum Lønns- og prisvekst 307 307 307 307 

Konsekvensjusteringer 1 276 1 276 1 276 1 276 

Konsekvensjustert ramme 38 361 38 361 38 361 38 361 

Innsparingstiltak     
Redusere midler til livsfasetiltak -100 -100 -100 -100 
Reduserte lisenskostnader -100 -100 -100 -100 
Reduserte lønnskostnader -100 -100 -100 -100 
Sum Innsparingstiltak -300 -300 -300 -300 

Nye tiltak     
Datasikkerhet 600 600 600 600 
Sum Nye tiltak 600 600 600 600 

Nye tiltak og realendringer 300 300 300 300 

Ramme 2022-2025 38 661 38 661 38 661 38 661 
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Sammendrag budsjett 
Redusert bemanning vil til en viss grad kunne kompenseres gjennom gevinstrealisering som følge 
av digitaliseringsaktiviteter og andre effektiviseringstiltak, men vil også medføre et redusert 
tjenestetilbud. 

Innenfor kommunalområde Støtte og utvikling går 60 % av budsjettet til lønns- og personalkostnader. 
De resterende 40 % benyttes til administrative felleskostnader som gjelder alle kommunalområdene. 

Medbestemmelse 
I budsjettprosessen har det vært gjennomført et utvidet KAMU-møte der de hovedtillitsvalgte har vært 
invitert. Det har vært gjennomført et allmøte på Teams der alle ansatte i kommunalområdet fikk 
informasjon om budsjettprosessen og forslag til driftstilpasninger. I tillegg er det gjennomført et 
drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte og verneombud.  
De tillitsvalgte uttrykker bekymring for sårbarheten som er på de ulike fagområdene i 
kommunalområdet. Redusert bemanning i kommunalområde Støtte og utvikling medfører at oppgaver 
må utføres i de øvrige kommunalområdene.   

Støtte og utvikling felles 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Støtte og utvikling felles omfatter administrative felleskostnader og stillingene kommunalsjef, 
kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder. Prosjektleder arbeider med digitaliseringsprosjekter i en 60 
% stilling, som er lønnet gjennom investeringsbudsjettet. 

Nøkkeltall 
 

 

  

Sammendrag budsjett 
Budsjettet til støtte og utvikling felles består av 50 % lønnskostnader og 50 % administrative 
felleskostnader. Administrative felleskostnader er kontingenter, avgifter, gebyrer og lisenser og er 
kostnader som kommunen i beskjeden grad kan påvirke.  

Økonomi 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Ansvarsområde til økonomiavdelingen er budsjett, regnskap, økonomistyring, analyser, inn/ut 
fakturering og kommunal innkreving. Økonomiavdelingen skal bidra til en mest mulig effektiv drift og 
levere gode administrative tjenester til virksomhetene i kommunen. Avdelingen er en støttefunksjon for 
hele kommuneorganisasjonen.  
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Nøkkeltall 
 

 

  

Vurdering av nøkkeltall 
Avdelingen har effektivisert med 0,2 årsverk i 2021. Nøkkeltallene viser at andelen inngående digitale 
(EHF) fakturaer øker. Dette gir raskere fakturabehandling. Når det gjelder kommunal innkreving viser 
omfanget av innkrevd beløp at innkreving er nødvendig for at regninger skal bli betalt for mottatte 
kommunale tjenester.  

Utfordringer og strategi 
Utviklingen innenfor fagområdene økonomi og finans er i endring og det er til enhver tid fokus på 
effektivisering gjennom digitalisering. Kompetanse utvikling er viktig for å kunne ta i bruk nye systemer 
og rutiner.  

Sammendrag budsjett 
Lønnskostnader utgjør brorparten av økonomiavdelingen brutto ramme, den dekker også brukerlisenser 
til økonomiske styringsverktøy, budsjett- og analyseverktøy og innfordringssystemet. Kommunal 
innkreving har tidligere gitt høyere inntekter gjennom ulike gebyrer, men tillatt gebyrnivå er redusert fra 
2021. Reduserte inntekter kan ikke kompenseres på andre måter enn at budsjettet endres tilsvarende. 

IKT 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Avdelingen har ansvar for brukerstøtte, drift og vedlikehold av kommunenes samlede IKT-systemer 
herunder nett- og server-infrastruktur, klienter (PC, nettbrett, fast og mobil –telefoni), 
skrivere/kopimaskiner samt AV-utstyr. I tillegg er avdelingen tillagt ansvaret for den daglige 
operasjonelle arbeidet knyttet til kommunens vedtatte digitaliseringsstrategi. Avdelingen har også 
ansvar for innkjøp av IKT-utstyr til kommunale virksomheter og er en viktig bidragsyter i alle 
investeringsprosjekter der IKT blir berørt. 

Nøkkeltall 
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Vurdering av nøkkeltall 
Nedgang i antall supporthenvendelser er en positiv effekt av innførte løsninger som automatisering 
knyttet til mobil-abonnement og klargjøring av mobiltelefon. Samt at de ansatte kan selv nå bestille IKT-
utstyr i Visma eHandel fra en forhåndsdefinert vareutvalg. 

I IKT-avdelingen er det 6 årsverk, hvorav 1,5 årsverk finansieres over investeringsbudsjett samt 0,5 
årsverk finansieres av kommunalområdet Helse og omsorg. IKT har i tillegg 1 lærling.  

Utfordringer og strategi 
IKT faget er under stadig utvikling og det stilles høye krav til å holde seg faglig ajour. Nye verktøy og 
driftsformer endrer arbeidsmetoder fortløpende og avdelingen må løpende kunne tilpasse seg. Spesielt 
markedsendringen med fokus på Sky løsninger åpner for nye muligheter, men krever også ny 
kompetanse. 

Digitaliseringsstrategien for Kragerø kommune 2020-2023 har de viktigste målsetningene beskrevet 
innenfor fagområdet IKT. I tillegg til Kommunal- og moderniseringsdepartementet digitaliseringsstrategi 
for offentlig sektor 2019-2025 som tilføyer lokale målsetninger. Velferdsteknologi og eHelse er et viktige 
satsingsområder. Kommunens økonomiske situasjon styrker behovet for at gevinstrealisering er en 
viktig delprosess ved vurdering og innføring av alle digitaliseringstiltak. 

Kragerø kommune har gått sammen med alle kommunene og fylkeskommunen i Vestfold og Telemark 
om utviklingsprosjektet Digi-TV. Målet er økt samarbeid om strategiske valg og faktiske løsninger 
innenfor digitalisering.  

Sammendrag budsjett 
Det er lagt inn en økning i lisenser knyttet til nødvendig IKT-sikkerhetstiltak som er avdekket som følge 
av hendelse i Østre Toten i januar 2021. Det vil være behov for å anskaffe ytterligere lisenser som IKT-
sikkerhetstiltak fremover. IKT-sikkerhet har alltid vært viktig og en prioritert oppgave, men på grunn av 
trusselbilde som nå vises må vi bruke mer ressurser og styrke kompetanse på dette område.  

Personal 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
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 bistår ledere i arbeidsgiver- og HMS-spørsmål, og følger opp virksomhetenes 
kompetanse- og rekrutteringsarbeid. Avdelingen har videre ansvaret for utbetaling av lønn og føring av 
lønn i regnskapet for kommunen, Kragerø havnevesen og Kirkelig fellesråd, samt ansvar for innkreving 
av refusjon sykelønn og foreldrepenger fra NAV. Avdelingen administrerer kommunens elektroniske 
HMS/kvalitetssystem. Videre har avdelingen også koordinerings- og økonomiansvar for 
lærlingeordningen i kommunen. Oppgaver knyttet til beredskap flyttes til kommunalområde Samfunn på 
slutten av 2021.     

Nøkkeltall 
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Vurdering av nøkkeltall 
Antall årsverk inkluderer tillitsvalgte og hovedverneombud.  

 

Utfordringer og strategi 
Digitalisering av lønns- og personalarbeidet fortsetter, 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. Avdelingens mål er 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. Digitaliserings- og utviklingsarbeidet må tilpasses 
tilgjengelige ressurser i avdelingen. Det har de siste årene vært krevende å prioritere nok ressurser til 
utviklingsarbeidet. Utviklingsarbeidet og prosjektene fordrer påfyll av kompetanse i avdelingen. 

Kragerø kommune skal ha en kultur for å ta i bruk nye verktøy og arbeidsmetoder. Digitalisering handler 
om endring og organisasjonsutvikling, og avdelingen blir viktig for nettopp hvordan statistikk, data og 
analyse kan gjøre de menneskelige ressursene mer effektive og lønnsomme.   

Samfunnsutviklingen innebærer at ledere i det offentlige må arbeide med oppgaver som stadig blir med 
komplekse og sammensatte. På alle ledernivå vil dette kreve kunnskaper om, holdninger til, ferdigheter i 
og evne til å etablere og lede tverrfaglige arbeidsprosesser. For å styrke denne kompetansen vil det 
gjennomføres et lederutviklingsprogram i 2022. 

Sammendrag budsjett 
Hoveddelen av kostnadene i Personalavdelingen er lønnskostnader, og noen administrative fellesposter. 
For 2022 foreslåes ytterligere redusert midler til livsfasetiltak, da behov er redusert. Videre legges det 
opp til reduserte lønnskostnader i 2022.  

Lærlinger 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Det er fylkeskommunen som har det formelle ansvaret for lærekontrakten med den enkelte lærling. I 
tillegg har fylkeskommunen ansvaret for at opplæringsloven med bestemmelser og retningslinjer blir 
fulgt i forhold til fagkrav, faggjennomføring og fagprøve.  Det er kommunen og private bedrifter som 
formelt tilsetter lærlinger.   

Nøkkeltall 
 

 

  

Vurdering av nøkkeltall 
Kragerø kommune er av fylkeskommunen godkjent som lærebedrift innenfor fagområdene 
Helsefagarbeider, Barn og ungdom, Kontor og IKT–service. Pr. 1.10.2021 har kommunen som 
arbeidsgiver ansvaret for 16 lærlinger (3 i samarbeid med Nav). Disse fordeler seg på 8 
helsefagarbeidere, 6 barn og unge, 1 kontor og 1 IKT-service.  

Utfordringer og strategi 
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Kragerø kommune ønsker å være en god arena for utdanning av lærlinger. Målet om å opprettholde 
antall lærlinger i kommunen er krevende når sentralt styrte endringer på kostnadssiden ikke blir 
kompensert for gjennom det statlige lærlingtilskuddet. 

Sammendrag budsjett 
Etter avtale med staten ble lærlinger innlemmet i pensjonskasseordningen som andre arbeidstakere fra 
1.1.2020. For arbeidsgiver betyr dette en tilleggskostnad pr. lærling på ca 15%. Statstilskuddet til 
lærlinger er ikke kompensert for denne nye kostnaden. Denne nedtrappingen ble gjort i 2020. 

I 2022 vil 4 lærlinger slutte og 4 nye vil kunne bli tatt inn igjen. Da opprettholdes, i tråd med nåværende 
budsjettmidler, et samlet antall lærlinger på 13. Lærlinger i samarbeid med Nav kommer i tillegg til 
dette.  

Service 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Serviceavdelingen består av 3 fagområder: Dokumentsenter, Servicesenter og Politisk sekretariat. 
Avdelingen ved Politisk sekretariat har det administrative ansvaret for gjennomføring av 
kommune/stortingsvalg.  

Nøkkeltall 
 

 

  

Vurdering av nøkkeltall 
Serviceavdelingens ansatte fordeler seg på 3,2 årsverk dokumentsenter, 1,7 årsverk på servicesenter og 
2 årsverk politisk sekretariat. I tillegg kommer avdelingsleder med 1 årsverk. Avdelingen disponerer også 
en kontorlærlingressurs. 

Utfordringer og strategi 
Serviceavdelingen er en sentral aktør i forhold til kontakten med innbyggerne.  For å kunne fortsette det 
gode arbeidet overfor innbyggerne blir det viktig å bygge videre på digitale og automatiserte løsninger. I 
2021 ble det gjennomført reduksjon i åpningstider på servicesenteret. Det vil vurderes ytterligere 
reduksjoner i 2022.  

Det har i lengre tid vært utfordrende å allokere tilstrekkelige ressurser til dokumentsenteret. Selv med 
en styrkning av området i 2018, er det fortsatt et etterslep på avlevering av kontinuerlig korrekt fysisk og 
digitalt arkiv til nasjonale myndigheter. Som et tiltak for å styrke dokumentsenteret flyttes ansvaret for 
Personvernombud rollen fra 1.1.2022 til kommunalområde Samfunn. 

Sammendrag budsjett 
Foruten kostnader knyttet til IKA Kongsberg, Grafisk digital (brev), porto og Securitas utgjør hoveddelen 
av budsjettet lønnskostnader.   
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8.4 Oppvekst 
 

Kommunalområdet omfattes av 
følgende virksomheter 

Andel brutto utgifter i % av kommunens totale brutto 
utgifter 

 Oppvekst felles 

 Barnehager kommunale 

 Barnehager øvrige 

 Grunnskoler kommunale 

 Grunnskole øvrig 

 PPT 

 Læringsenteret 

 Helsestasjon 

 Barnevern 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Beskrivelse av kommunalområdet 
Kommunalområde oppvekst består i hovedsak av de tjenester kommunen gir til barn og unge som har 
sin oppvekst i Kragerø kommune og deres foresatte. I tillegg er Læringssenteret en del av oppvekst, som 
sørger for voksenopplæringstilbudet i kommunen. Samlet utgjør tjenestene en stor andel av 
kommunens totale tjenestetilbud.  

Måloppnåelse og tjenestetilbud 
Kragerø kommune skal være en god oppvekstkommune. Kommunen skal tilrettelegge for at vi har 
trygge barn og unge som trives og lever i gode fysiske og psykososiale miljøer. Det er et mål at alle skal 
bli inkludert i ulike arenaer og oppleve mestring og utvikling som gjør at de blir i stand til å ta aktivt del i 
samfunnet. Både her og nå - men også i framtida.  

Noen barn og familier trenger ekstra bistand og tjenestene i oppvekst skal jobbe tverrfaglig og tidlig inn, 
innenfor det som er kommunens egen samhandlingsmodell (TIK-modellen).  

Vi følger lover og forskrifter for tjenestene som barnehageloven, opplæringsloven og barnevernsloven 
og flere, med tilhørende forskrifter og styringssignaler fra myndighetene.  

Utfordringer og strategi 
Utfordringene til alle tjenestene i oppvekst er barn og unge som faller utenfor.  

Gjennom samhandling innenfor alle tjenestene i oppvekst, og gjennom aktiv samhandling med andre 
tjenester i og utenfor kommuneorganisasjonen, skal virksomhetene jobbe systematisk for å tilrettelegge 
for tidlig innsats og inkludering.  
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Strategien for hvordan vi skal jobbe, skal lages i form av en Strategisk plan for oppvekst som skal gå over 
flere år. Planen skal utarbeides av organisasjonen med inkludering og tidlig innsats som bærende 
prinsipper. Det vil kreve kompetanse, innovasjon og styrket samhandling – i en deltakende og 
medvirkende organisasjon for å redusere antallet unge som i dag faller utenfor. Og dette er oppvekst sin 
hovedutfordring.   

Våre barnehager og skoler skal legge til rette for at barna opplever mestring og læring hver dag. Vi skal 
ha barnehager og skoler med ansatte som skaper en kultur som fremmer medvirkning, læring og 
utvikling og som har høy kompetanse til å møte barn.  

I skolene er arbeidet med implementering av Kunnskapsløftet en viktig del av dette arbeidet. 
Utviklingsarbeidet i skole følger en egen Kvalitetsutviklingsplan med satsingsområder for 
skoleutviklingen. Barnehagene følger opp arbeidet gjennom "Kragerø Barnehagenes pedagogiske plan 
2021-26".  

Arbeidet med barnevernsreformen gir også retning for arbeidet for hele oppvekst og er derfor også 
omtalt som en oppvekstreform. Reformen innebærer at kommunen får økt ansvar for tiltak og 
plasseringer. Kommunen får ansvar for fosterhjemsplasseringer, og tilskuddsordningen fra direktoratet 
på institusjonsplasser bortfaller. Lovendringer i barnevernsloven medfører endringer i tjenesten. 
Vestmar Barnevernstjenesten har forberedt seg godt til reformen, men det forebyggende arbeidet som 
skal foregå i de øvrige tjenestene i kommunen inn mot barn og unge må få økt fokus i 2022.  

Den demografiske utviklingen i Kragerø tilsier at kommunen ikke kan bruke like mye ressurser på 
oppvekst som tidligere. Det er utfordrende for skolene at vi har små enheter som bidrar til høyere 
strukturkostnader enn kommuner vi sammenligner oss med. Vi jobber med å opprettholde kvaliteten i 
hele tilbudet innenfor rammen av dagens vedtatte struktur. 

Innenfor barnehage vil det i dette budsjettet foreslåes at barnehagetilbudet vurderes nærmere. 
Strukturendringer innenfor barnehage krever god forankring og prosess. Dette arbeidet er startet.  

Redusert tilfang av flyktninger og redusert arbeidsinnvandring har følger for voksenopplæringstilbudet 
til disse gruppene. Kommunen har gjennomført betydelige reduksjoner i tilbudet for å tilpasse 
tjenestene og i 2021 ble flyktningetjenesten lagt inn under NAV og boligkontoret. Det er også i 2022 et 
behov for å redusere på tjenestetilbudet i voksenopplæringen ytterligere for å tilpasse ressursinnsatsen. 
Dette innebærer at opplæringen som skal tilbys vil gis i grupper med elever med mer ulike behov, som 
setter andre krav til våre medarbeidere. 

Selv med reduserte rammer i både skoler og barnehager er det behovet for spesialpedagogiske tiltak. 
Det er sterke styringssignaler gjennom Stortingsmelding 6 “Tett på, tidlig innsats og inkluderende 
fellesskap i barnehager og skoler”. Lovendringer i barnehagelov og den nye opplæringsloven vil kreve at 
kompetansen økes gjennom kompetanseløftet for spesialundervisning. 
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Driftsbudsjett 

 

Fordeling på tjenesteområder 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Oppvekst felles 5 164 6 610 4 555 3 959 459 459 
Barnehager kommunale 42 294 42 212 42 950 41 896 41 896 41 896 
Barnehage øvrig 16 080 16 583 15 386 14 786 14 786 14 786 
Grunnskoler kommunale 94 463 88 349 92 539 91 489 91 489 91 489 
Grunnskole øvrig 13 244 13 716 13 918 13 918 13 918 13 918 
PPT 3 825 5 022 5 031 5 031 5 031 5 031 
Læringssenteret 12 777 11 556 4 998 4 998 4 998 4 998 
Levangsheia oppvekstsenter 6 232 5 958 5 559 5 559 5 559 5 559 
Helsestasjon 6 518 6 718 6 781 6 781 6 781 6 781 
Barnevern 23 176 18 902 25 552 24 852 24 852 24 852 

Sum 223 770 215 625 217 270 213 270 209 770 209 770 

 

Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Opprinnelig budsjett 215 625 215 625 215 625 215 625 

Sum Tekniske justeringer 1 709 1 709 1 709 1 709 
Sum Lønns- og prisvekst 312 312 312 312 

Konsekvensjusteringer 2 021 2 021 2 021 2 021 

Konsekvensjustert ramme 217 647 217 647 217 647 217 647 

Innsparingstiltak     
Demografi tilpasninger - rest vedtatt endring 
forrige øk.plan 

0 -596 -4 096 -4 096 

Driftstilpasning Læringssenteret grunnet 
reduksjon i elevantall 

-1 300 -1 300 -1 300 -1 300 

Nedgang i inntekter Læringssenteret -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Reduksjon bemanning støtteped-teamet 
grunnet redusert behov som var eksternt 
finansiert. Justering driftstilskudd private 
barnehager. Helårseffekt. 

-766 -766 -766 -766 

Reduksjon i skolene: 3 stillinger fra høsten 2022 -1 290 -2 340 -2 340 -2 340 
Tilpasse barnehagetilbudet - strukturendringer 
fra høsten 2022 

-472 -1 162 -1 162 -1 162 

Sum Innsparingstiltak -4 828 -7 164 -10 664 -10 664 
Nye tiltak     
Barnevernsreformen - økte utgifter i 
kommunen 

5 900 5 900 5 900 5 900 

Grunnskole felles, justeringer i felles 
driftsmidler og ekstrahjelp 
skolebiblioteksprosjekt 

40 40 40 40 

Kommunale barnehager - redusert bemanning 
pga stipulert færre barn fra høst 2022. Beregnet 
helårseffekt. 

-964 -1 928 -1 928 -1 928 

Korrigering lønnsbudsjett spespedteam 375 375 375 375 
Overføre flyktningetjenesten til Boligkontoret 
og NAV, drift- og lønnsutgifter ihht vedtak 

-1 600 -1 600 -1 600 -1 600 

Tilskudd Enslig mindreårige flyktninger (1) 700 0 0 0 
Sum Nye tiltak 4 451 2 787 2 787 2 787 

Nye tiltak og realendringer -377 -4 377 -7 877 -7 877 

Ramme 2022-2025 217 270 213 270 209 770 209 770 

 

Sammendrag budsjett 
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I budsjettet har støttetjenestene som helsestasjonen og Pedagogisk tjenesten (PPT) beholdt rammene 
fra 2021. Det er lagt inn en forventning om at barnevernstjenesten får tilført 5,9 millioner i forbindelse 
med reformen, så denne summen er lagt tjenesten. Skolene er redusert samlet med 1,3 millioner som 
betyr en reduksjon på tilsammen 3 stillinger fra høsten 2022. Læringssenterets budsjett er redusert og 
de gjennomfører tilpasninger på 1,3 mill. kroner i 2022. I barnehage forventes den største innsparingen 
som deles i tre: det forventes færre barn i barnehage og derfor er det redusert i lønnsbudsjettet fra 
høsten 2022, det er redusert i støttepedagog-teamet for barnehage med en stilling og det er 
forventninger til at det gjøres strukturelle endringer i barnehage fra høsten 2022.  

Medbestemmelse 
De tillitsvalgte har deltatt i tre møter i perioden juni 2021 til oktober 2021 angående prosess og de 
tillitsvalgte opplever at de har vært holdt informert gjennom perioden. Det har i år vært mindre 
muligheter til aktiv medvirkning for å drøfte rammefordelingen i oppvekst, fordi rammefordelingen har 
vært uklar.  

Arbeidet med å oppfylle tiltakene vil nå foregå ute på virksomhetene og det forutsettes fra arbeidsgiver 
og tillitsvalgte at det foregår drøftinger for implementering på virksomhetsnivå.   

Oppvekst felles 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Fellestjenestene i oppvekst skal yte tjenester til virksomhetene og drive fagutviklingen innenfor felles 
satsinger som involverer flere tjenester. Fra felles oppvekst koordineres og ledes flere store satsinger: 
kvalitetsutviklingsplanen for skole, kragerøbarnehagenes pedagogiske plan og digitaliseringsstrategien 
for oppvekst. Felles oppvekst ivaretar merkantile funksjoner knyttet til saksbehandling, som frigjør 
virksomhetene med tilsvarende. Det tilligger også tjenesten oppgaver som deltakelse i interkommunale 
nettverk, den kulturelle skolesekken, barnas representant, interkommunalt tilsynskorps for 
barnehagemyndigheten og tilskudd til private barnehager. 

Nøkkeltall 

 

 

  

Vurdering av nøkkeltall 
Det er en reduksjon i årsverk som en følge av gjennomførte tiltak i 2021. 

Barnehager kommunale 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Barnehagens hovedoppgaver er nedfelt i formålsparagrafen i Barnehageloven. Barnehagen skal i 
samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og 
danning som grunnlag for allsidig utvikling.  

Barnehagenes overordnede mål er nedfelt i den felles pedagogiske planen for Kragerøbarnehagene 
2021-2026 som har som overordnet målsetting at barna skal ha en best mulig start i livet og er godt 
forberedt før de skal ut i verden. Kragerøbarna er morgendagens verdensborgere.  
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De syv kommunale barnehagene er ledet av virksomhetsledere som er organisert under 
kommunalområdet Oppvekst. Barnehagedriften er regulert av felles kommunale vedtekter, fastsatt av 
Kommunestyret. Kommunen utgjør en opptakskrets og barnehageplass forutsetter folkeregistrert 
adresse i Kragerø.  

Nøkkeltall 
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Vurdering av nøkkeltall 
Tabellen viser at antallet barn går ned i perioden og prognosene tilsier at det vil reduseres ytterligere i 
årene som kommer. Det regnes med 72 fødsler i 2021, som antas å være barnehagestartere i 2022. Det 
starter 94 barn fra barnehagene i skolene (inkludert Montessori), høsten 2022, altså en reduksjon på 22 
barn. Det er derfor en viktig oppgave for barnehagene å tilpasse bemanning i forhold til det antallet 
barn som er tilstede. Barnehagene er underlagt nasjonale normer for bemanning og tallene fra framsikt 
viser at bemanningen er over norm. Det er også normer for areal. Legges disse normene til grunn er det 
en samlet overkapasitet i de kommunale barnehagene. Arealene som benyttes vil bli kvalitetssikret til 
årsrapportering for 2021.  

Utfordringer og strategi 
Barnehagene i Kragerø jobber etter en felles pedagogisk plan for virksomhetene. I 2021 ble denne 
planen revidert og det foreligger nå et plandokument som gjelder for tidsperioden 2021-2026. Den 
pedagogiske planen er barnehagenes forståelse av og satsingen innenfor sentrale områder i 
Rammeplanen for barnehage. I planen fremkommer de mål og tiltak som er felles for barnehagene. Hver 
barnehage lager en enkel handlingsplan til hvert område.  

Sammendrag budsjett 
Barnehagedriften i kommunen er utfordret av særlig to forhold:  

 tilpasninger til et lavere antall barn, og 

 hvordan barnehageopptaket påvirker driften i den enkelte barnehage. 

I budsjettet er det lagt inn en driftstilpasning av barnehagetilbudet fra høsten 2022. 
Kommunedirektøren vil derfor fremme en politisk sak om dette før oppstart av nytt barnehageår i 2022. 

I tillegg er stillingsressursene i barnehage redusert fra høsten 2022, som en følge av nedgangen i antall 
barn i kommunen med behov for barnehageplass. I barnehage gjelder nasjonale normer for bemanning 
og pedagogtetthet, utregnet i forhold til antall barn i barnehagene og budsjettet slik det legges frem tar 
hensyn til normene ved at stillingsressursene reduseres fra høsten.  
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Barnehage øvrig 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Innenfor dette tjenesteområde er barnehagetilbudet til barn som får sitt barnehagetilbud i andre 
kommuner, men som bor her.  Videre omfattes dette område av støttepedagog-teamet og utbetaling til 
private barnehager.  

Nøkkeltall 
 

  

  

Vurdering av nøkkeltall 
Det er en reduksjon i årsverk som en følge av gjennomførte tiltak i 2021. 
 

Sammendrag budsjett 
Innenfor dette budsjettområdet er det tre hovedposter i budsjettet: 

1. Fellesformål barnehage 
Dette er kostnader til barn som får sitt barnehagetilbud i andre kommuner, men som bor her.  
  

2. Støttepedagog-teamet 
Kommunen har opprettet et felles team med pedagoger med særskilt kompetanse, til fordeling i 
barnehagene som kommer i tillegg til ordinær bemanning etter normene i barnehagene. 
Pedagogene (ca 7 årsverk) fordeles ut i barnehagene delvis etter enkeltvedtak gjort i henhold til 
Barnehageloven om spesialpedagogisk hjelp i barnehage, forsterket norskopplæring for 
minoritetsspråklige barn og etter tiltaksplaner som er laget i de enkelte barnehagene for barn, 
sånn at de kan dra nytte av barnehagetilbudet.  
  

3. Betaling til private barnehager 
Kommunen plikter å betale tilskudd til de private barnehagene i henhold til antall barn og 
plasser, jf. eget lovverk. I budsjettet er det satt av ca 10,5 millioner i tilskudd til private 
barnehager i 2022. 

Grunnskoler kommunale 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Grunnskolens hovedoppgaver er nedfelt i formålsparagrafen i Opplæringsloven. Opplæringen skal, i 
samarbeid med hjemmet, åpne dører mot verden og framtiden og gi elevene historisk og kulturell 
innsikt og forankring. Denne formålsparagrafen er mer konkretisert gjennom læreplanverket, som ble 
fornyet i 2020 og omtales som Kunnskapsløftet.  

Kragerøskolenes overordnede mål er nedfelt i Kvalitetsplanen for kragerøskolene. Kommunestyret 
behandler årlig en kvalitetsmelding (Tilstandsrapport) relatert til disse målsettingene.  

Det er fem offentlige grunnskoler i Kragerø, hvorav en utgjør Oppvekstsenteret på Levangsheia (skole og 
barnehage sammen). Disse er ledet av virksomhetsledere som er organisert under kommunalområdet 
Oppvekst. Med unntak av Sannidal ungdomsskole er det SFO-tilbud ved skolene.  
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Nøkkeltall 
 

 

  

 

 

 

 
 

  

Når en lærer jobber p flere hovedtrinn skal denne registreres p det høyeste trinnet.  

Dette kan gi store utslag for små skoler - herunder Levangsheie skole. Beregnet 
gjennomsnitt gir en indikasjon på oppfyllelse av lærernormen totalt sett.  
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Vurdering av nøkkeltall 
Befolkningsutviklingen i Kragerø, som i resten av landet, er preget av stadig synkende barnetall. 
Nedgangen har pågått over tid og bekreftes også dette året med en elevnedgang i offentlig grunnskole 
fra 1041 i 2020 til 1023 i 2021. Det er 116 elever som går ut av 10. trinn våren 2022 og 94 barn fra 
barnehagene som starter i skolene (inkludert Montessori) fra høsten 2022. Det er grunn til å anta en 
reduksjon på 22 barn fra oppstart 2022. Antall årsverk i skole og SFO har som en følge av dette gått jevnt 
ned, mens lærertettheten er stabil, noe som illustrerer at bemanningen i skolene reduseres med 
elevnedgangen.  

Som et resultat av elevnedgangen øker den ledige kapasiteten i skolene og er nå, samlet sett, på 
størrelse med en middels stor skole. Det er god plass til elevene på alle kommunes skoler. En stadig 
nedgang i antall barn gjør at kommunens inntektsgrunnlag for å drive skole reduseres jevnlig det neste 
ti-året. Det betyr at skolens økonomiske ramme ikke kan bære ansvaret for de samfunnsmessige 
konsekvensene innenfor dagens struktur. 

Utfordringer og strategi 
Kragerøskolene jobber etter en egen kvalitetsutviklingsplan som er utviklet lokalt, som tar hensyn til 
forskning og nasjonale føringer, samt lokale behov. Gjeldende plan er for skoleåret 2021-22.  

Alt utviklingsarbeid i kragerøskolene har som intensjon å skape gode, inkluderende læringsmiljø der 
elevene opplever mestring og trives. Kragerøskolenes utviklingsarbeid har de siste åra dreid seg om fire 
hovedområder:  

 Kompetanse og kvalitetsutvikling, 

 Forberedelser til og innføringen av LK20 - nye læreplaner, 

 Tidlig tverrfaglig innsats i Kragerø; 

 TIK-modellen/læringsmiljø og digitalisering.  

Til tross for innstramminga til fire utviklingsområder er dette store felt som krever langsiktig arbeid. 
Derfor er det viktig at alle steg som tas går i samme retning. Skolelederne i kragerøskolene har bidratt til 
å definere hvilke steg som inngår i medskapningsprosesser og som er uttrykte kjennetegn på 
måloppnåelse. 

Sammendrag budsjett 
Skolene tilpasser driften til et stadig lavere elevtall og økonomisk ramme. I 2022 reduseres det i tre 
stillinger fra høsten 2022, som gir helårseffekt fra 2023. Stillingene reduseres ved henholdsvis Helle 
skole (2 stillinger) og Sannidal ungdomsskole (1 stilling). I tillegg får de øvrige skolene et mindre kutt på 
80 000 kr. Begrunnelsen for å trekke ned noen skoler mer enn andre, er knyttet til lærertetthet og 
reduksjon i elever.  

 

Grunnskole øvrig 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Grunnskole øvrig er et samleområde for tjenester og felles kommunale utgiftsposter knyttet til skole 
som bl.a. omfatter Kragerø maritime leirskole,  videreutdanningsordningen for lærere, Spes.ped.teamet 
og oppfølging av Montessoriskolen 
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 Nøkkeltall 

 

 

 

Vurdering av nøkkeltall 
Antall årsverk er økende i tabellen over og relateres til at kommunen sender flere lærere til 
videreutdanning gjennom ordningen kompetanse for kvalitet, delfinansiert av Utdanningsdirektoratet 
for å imøtekomme økt kompetansebehov i skolen. Ordningen med lærerspesialister belastes også 
grunnskole felles, der en liten andel av lærerspesialistenes stilling føres her.  

Utfordringer og strategi 
 
Kragerø maritime leirskole 
Det er ca 2000 elever som gjester leirskolen i løpet av sesongen og som tar med seg gode og 
innholdsrike opplevelser hjem etter et fire dagers opphold. Tilbudet driftes i samarbeid med Kragerø 
Sportell, der kommunen står for det faglige innholdet, mens sportellet står for innlosjering mm. Alle 
elever skal tilbys et leirskoleopphold i løpet av grunnskolen, og pandemien satt en del bestillinger på 
vent. Utfordringen i 2022 er å ta igjen “etterslepet” på skoler som har utsatt oppholdet.  

Spesialpedagogisk team 
Kommunen har et spesialpedagogisk team og det er satt av stillingsressurser på ca 7 årsverk i 2022. 
Teamet er en del av satsingen med å komme tett på elevene med spesialkompetanse til elever med 
større hjelpebehov. Teamet dekker kun en andel av timene som gis til spesialundervisning i skolene, de 
øvrige timene må skolene løse innenfor egen ramme.  

Videreutdanning av lærere 
Kommunen satser på økt kompetanse i skolene gjennom kvalitetsutviklingsarbeidet som alle 
gjennomfører, men også gjennom formell kompetanseheving av lærere iform av utdanning ved 
universitet eller høyskole. Dette er en del av en nasjonal satsing. Kommunen må selv sette av midler til 
studieavgift, reise, materiell og overnatting for lærere som deltar i kompetanseordningen til 
Utdanningsdirektoratet: Kompetanse for kvalitet. Skoleåret 21/22 er det 19 lærere i videreutdanning.  

Lærerspesialister 
Kommunen satser også på ordningen med lærerspesialister, som skal dykke enda dypere i sitt fag eller 
fagområde, og bidra i det kollektive profesjonsfellesskapet på skolen. Lærerspesialister for et 
funksjonstillegg og nedsatt undervisning, som belastes grunnskole felles. Kommunen har 14 
lærerspesialister i skoleåret 21/22.    

Sammendrag budsjett 
Det er gjort korrigeringer innenfor budsjettposten som fremkommer som tiltak, men som er justeringer 
og har lite å si for totalen. Det er tatt ut lønnsmidler til et skolebibliotekprosjekt, fordi vi ikke fikk 
videreført prosjektet med midler fra Utdanningsdirektoratet og valgte dermed å avslutte prosjektet. 
Kostnader til kommunens elever som får sin skolegang i andre kommuner vil reduseres i 2022 og gir et 
handlingsrom til å gjennomføre en reduksjon i utgiftene.  
Kommunen har utgifter til skoleskyss og spesialundervisning for elever ved Montessoriskolen. 
Spesialundervisning er en rettighet som elevene ville hatt også i den offentlige skolen og kan dermed 
ikke regnes som en merutgift.  
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PPT 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Pedagogisk psykologisk tjenestes (PPT) hovedoppgave er regulert i opplæringslovens § 5-6 og 
barnehageloven §19. PPT har både system- og individretta arbeidsoppgaver. Det er viktig at oppgavene 
ses i sammenheng, og at barn og elever med særlige behov blir prioritert. PPT skal utarbeide sakkyndig 
vurdering der loven krever det for barn, elever og voksne. PPT skal bidra til kompetanseheving og 
organisasjonsutvikling i alle barnehager og skoler i Kragerø og bidra til forebyggende arbeid og tidlig 
innsats.  

PPTs overordna mål er nedfelt i pedagogiske planer for barnehage og skole. PPT skal bidra til økt 
kompetanse i spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

PPT er ledet av virksomhetsleder som er organisert under kommunalområdet Oppvekst.  

Nøkkeltall 
 

 

Vurdering av nøkkeltall 
Antallet faste stillinger er likt som fjoråret. I tillegg kjøper PPT logopedtjenester utenfor kommunen for å 
ivareta kommunens behov.  

Utfordringer og strategi 
Kragerø kommune vil i 2022 arbeide med “Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende 
praksis”. Denne nasjonale satsingen skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna 
som har behov for det.  Grunnlaget for satsingen finnes i Stortingsmelding 6: Tett på. Målene for 
satsingen er i stor grad lik som for Barnevernsreformen, som her vil gi synergieffekter for kommunen og 
for barna.  

PPT sin utfordring er gapet mellom forventninger om utredninger og kartlegginger for å avdekke vansker 
i barnet/eleven og retningslinjer fra statlig hold som peker på at denne tenkningen har for snevert 
fokus. I forarbeidet til ny opplæringslov utvides PPT sitt mandat til å gjelde forebyggende arbeid, 
herunder forebygge skolefravær, mobbeproblematikk og læringsmiljø, samt håndtering av alvorlig 
problematferd. Det er en utfordring for tjenesten å fylle mandatet når det fra nasjonalt hold forventes 
av tjenesten at den skal bli et støttesystem for barnehager og skoler, være mer til stede og tettere på. Til 
dette kreves mer kompetanse i PPT og endring av foresatte og skoles syn på hva som kan forventes av 
tilrettelegging i det ordinære. 

Sammendrag budsjett 
PPT vil med fremlagte budsjett opprettholde dagens nivå på tjenestene.  

Læringssenteret 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Læringssenteret er kommunens voksenopplæringssenter og hovedoppgaven til senteret er å tilby 
grunnskoleundervisning og spesialundervisning for voksne jf. Opplæringsloven, samt 
introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnsfag etter Integreringsloven.  
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Mål for virksomheten er å kvalifisere voksne i aldersgruppen 18-55 år til aktiv deltakelse i samfunnet 
gjennom kompetanseheving.  

Læringssenteret er ledet av en virksomhetsleder som er organisert under kommunalområdet Oppvekst.  

Nøkkeltall 
 

  

Vurdering av nøkkeltall 
Tjenesten er omorganisert i 2021 ved at flyktningetjenesten fra 01.08.21 er organisatorisk plassert 
under NAV. Det innebærer et brudd i tidsserien med tidligere års nøkkeltall gjeldende antall årsverk. 
Tjenesten består fra og med høsten 2021 kun av voksenopplæringen og årsverkene som er knyttet til 
skoledriften.  

Nedgangen i antall bosatte flyktninger påvirker tjenesten direkte og er grunnen til en stadig 
nedskalering av tjenesten.  

Utfordringer og strategi 
Virksomheten vil fortsette å være påvirket av den kraftige nedgangen i antall bosatte flyktninger. 
Nedgangen i antall flyktninger kommunen blir anmodet om å bosette medfører at antallet elever på 
Læringssenteret vil synke også i 2022 for å stabilisere seg i 2023 forutsatt at anmodningene om 
bosetning holder seg på et stabilt nivå. Nedgangen fører videre til at virksomhetens tjenester må 
tilpasses ytterligere dagens og morgendagens behov. Det betyr at det vil være behov for ytterligere 
reduksjon i lønns- og driftsutgifter i 2022.  

Reduksjonen i elevantall, med påfølgende nedgang i bemanning vil ha konsekvenser for skolens drift, og 
vil kunne gå utover tjenestenes kvalitet. Konsekvenser vil komme i form av en reduksjon i antall 
undervisningsgrupper, som vil medføre at hver gruppe består av elever med stor spredning i utdannings-
, språk- og fagnivå.  

På bakgrunn av de store organisasjonsendringer som er gjort de siste årene vil det være ekstra viktig å 
sikre et fortsatt godt samarbeid på tvers av virksomheter, både internt i kommunen og med 
fylkeskommunen.  

Sammendrag budsjett 
Elevantallet på Kragerø Læringssenter fortsetter å synke i 2022, og tjenesten må derfor tilpasse 
tjenestens størrelse også i 2022. En nedjusteringen vil føre til færre klasser. Spredningen i elevenes nivå, 
både hva gjelder språk og annen fagkompetanse er fortsatt like stor, og færre klasser medfører at hver 
klasse vil ha elever med et relativt stort sprik i språklige og faglige forutsetninger.  

Levangsheia oppvekstsenter 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Levangsheia oppvekstsenter ble etablert høsten 2021 som en sammenslåing av grunnskole 1.-7. trinn og 
barnehagen på Levangsheia i skolens lokaler. Det er gjort tilpasninger i skolebygget, spesielt SFO delen, 
for å ivareta behovene for barnehagedrift. Høsten 2021 går det 38 barn ved senteret (32 elever og 6 
barn). Antallet forventes å synke til 35 barn (29 elever og 6 barn) fra høsten 2022.  
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Forventningene til driften av oppvekstsenteret omtalt under henholdsvis skole og barnehage i 
budsjettdokumentet.  

Sammendrag budsjett 
I forhold til budsjett er et lite oppvekstsenter kostnadsdrivende for kommunen, fordi kostnaden per 
barn blir vesentlig høyere enn for de øvrige skoler og barnehager. I tillegg er det ressurskrevende for de 
øvrige støttetjenestene rundt skoler og barnehager med et lite senter, fordi det krever en større andel 
av fellesressursene. Det er mer sårbart for svingninger i driften enn større enheter, men sårbarheten ble 
særlig for barnehagedriften redusert ved sammenslåingen. Det er flere voksne tilstede, som gir en økt 
trygghet. I 2022 vil senteret jobbe med å etablere seg, som kommunens eneste i sitt slag. I tillegg følger 
senteret de øvrige krav og forventninger som stilles til skoler og barnehager.   

Senteret bevarer stillingsressursene fra høsten 2021 gjennom skoleåret. Dersom barnetallet og 
behovene som en følge av det endres vesentlig ved oppstart høst 2022, vil kommunedirektøren vurdere 
om det er rom for å overføre ressurser fra senteret. 

Helsestasjon 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn, unge og deres foresatte, samt 
gravide. Tjenesten er lett tilgjengelig med fokus på helsefremming, forebygging og tidlig innsats. 

Helsestasjonen er til spedbarn og barn i alderen 0-5 år og gravide, mens skolehelsetjenesten er ute på 
skolene. I tillegg har tjenesten «Helsestasjon for ungdom», som fortiden er etablert på Kragerø 
videregående skole. 

Helsestasjonen gir veiledning, rådgivning, helseundersøkelser og vaksinasjoner. Når det er født et barn 
vil helsestasjonen ta kontakt med vedkommende forelder og avtale tid for hjemmebesøk av jordmor og 
helsesykepleier. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet. Det gis helseopplysning 
individuelt og i grupper. Barnevaksinasjonsprogrammet følges opp. Helsesykepleier har i samarbeid med 
skolens øvrige personale ansvar for å følge opp elever med spesielle behov og tilrettelegge forholdene 
best mulig. Tilbudet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom skal være 
kultursensitivt og tilpasset den enkeltes behov og livssituasjon. Det er fokus på å styrke mestring blant 
foreldre, barn og ungdom. 

Grunnbemanningen består av helsesykepleiere og jordmor i tillegg til helsestasjonslege og 
fysioterapeut. Helsesykepleier og jordmor er organisert innunder kommunalområdet oppvekst. 
Helsestasjonslege og fysioterapeut hører til under helse og omsorg.  

Utfordringer og strategi 
Helsestasjonen vil følge opp nasjonale føringer for tjenestene. I tillegg vil helsestasjonen bidra inn i det 
tverrfaglige arbeidet rundt barn og unge i Kragerø og ser behovet for å styrke dette ytterligere.  

Sammendrag budsjett 
Helsestasjonen vil med fremlagte budsjett yte tjenester innenfor samme ramme i 2022 som i 2021.  

Barnevern 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres 
helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.   
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Mål med barneverntjenesten er å bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse 
og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår.  

Barneverntjenesten i Kragerø og Drangedal er slått sammen til Vestmar barneverntjeneste og ledes av 
barnevernsleder. Tjenesten har en samarbeidsavtale om en vaktordning i barnevernssaker på 
ettermiddager, netter, helger og helligdager gjennom Barnevernvakta i Skien.  

Barneverntjenesten leverer en årlig Tilstandsrapport til Kommunestyrene i de to kommunene.  

Nøkkeltall 
 

 

Tabellen er laget før 2021 er ferdig, og derfor fremkommer det ikke fullverdige tallmateriale for 2021. 

 

Vurdering av nøkkeltall 
Tabellen gjelder for Kragerø og kommunens andel av Vestmar barneverntjeneste. Det er trukket ut 4 
årsverk som gjelder Drangedal kommune. Antall årsverks knyttet til tjenesten er stabilt og 
kommunedirektøren foreslår ikke endringer i budsjettet for 2022. Det er et brudd i tidsserien på antall 
meldinger. Frem til 2019 ble kun nye meldinger i nye saker telt med, fra 2020 er også meldinger i aktive 
saker telt med. Det forklarer økningen i antall meldinger.  Antall undersøkelser ligger ganske stabilt, det 
er naturlig med noe variasjon fra år til år. Det er bra for tjenesten at antallet undersøkelser ikke gikk 
dramatisk ned i koronaåret - noe som skyldes høy bevissthet rundt situasjonen til sårbare barn og unge 
gjennom nedstengningen. Det kom færre meldinger i perioden mars-mai (nedstengningen), men tallet 
tok seg opp igjen gjennom siste halvdel 2020.  Barn med hjelpetiltak har gått noe ned siden 2018, som 
også kan relateres til at kommunen ikke har tatt imot Enslig mindreårige flyktninger (EMF) siden 2017. 
Ettersom kommunen ikke planlegger å bosette EMF i 2022, ventes det at antallet barn med hjelpetiltak 
stabiliserer seg.  Barn med omsorgstiltak (barn i fosterhjem) er også stabil gjennom perioden. 
  

Utfordringer og strategi 
Barnevernsreformen skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og styrke kommunenes 
forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. Reformen trer i kraft i 2022. Bakgrunnen 
for å flytte mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, er kommunenes nærhet til familiene og 
innsikten i barnas og foreldrenes behov.  Barnevernsreformen skal styrke kommunenes forebyggende 
arbeid og tidlig innsats. 

Reformen regulerer først og fremst barnevernet, men målene i reformen nås gjennom endringer i hele 
oppvekstsektoren i kommunene. Samlet sett er barnevernsreformen i realiteten en oppvekstreform, 
hvor kommunene tilrettelegger for tverrfaglig samhandling mellom ulike kommunale tjenester og 
nivåer. Målet er at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt. 

Vestmar barnevern har jobbet med å forberede reformen siden 2020. Endringene i barnevernsloven 
som gjelder spesifikt for tjenesten er ivaretatt og er klare for å bli implementert. Arbeidet med reformen 
vil ha innvirkning på hele oppvekstsektoren og bli en utfordringene for hele kommunalområdet 
Oppvekst, samt samarbeidene tjenester som NAV, tjenestekontoret, spesialisthelsetjenesten mm.  
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Sammendrag budsjett 
I det fremlagte budsjettet rammen for tjenesten beholdt på nivået for 2021, altså ingen kutt. I tillegg er 
det lagt til et tiltak med forventningene som kommunen har til overføringer gjennom Statsbudsjettet, 
som skal kompensere kommunen for økte utgifter.  
Det er usikkerhet knyttet til om beregnet overføringen dekker utgiftene til tjenestene. Mens det i 
nåværende ordning er en garanti for økonomien gjennom en refusjonsordning fra Bufetat, der 
kommunen betaler en egenandel for institusjonsplasser og etaten resterende, vil nå kommunen bære 
hele utgiften selv. Dette vil premiere de kommunene som bruker lite kostnadsdrivende tiltak, eller lite 
institusjonsplasseringer. Men dersom en kommune kommer i situasjonen der barn må plasseres ved en 
institusjon, så løper kostnadene raskt.  

Vestmar barnevern har gjort overslag som tyder på at det er direkte utgifter til institusjoner og andre 
økte utgifter ikke overstiger beregnede inntektsrammer.  Det tar ikke hensyn til eventuelt nye barn med 
nye tiltak eller “gamle” barn med nye eller avvikla tiltak. Usikkerheten er åpenbar og dette innebærer at 
det blir særlig viktig å følge med på barnevernets økonomi gjennom året.  
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8.5 Helse og omsorg 

 

Kommunalområdet omfattes av 
følgende virksomheter 

Andel brutto utgifter i % av kommunens totale 
brutto utgifter  

 Helse og omsorg felles 

 Tjenestetildeling 

 Spes. Helsetjenester 

 Oppfølging psykisk helse/rus 

 Institusjon 

 Demenstilbud 

 Omsorgsboliger HDO 

 Omsorgsboliger HDU 

 Hjemmetjeneste 
 
 
 
  

 
 

Beskrivelse av kommunalområdet 
Kommunalområdet har fra 2021 vært organisert i 5 virksomheter, Bemannede omsorgsboliger, 
Sykehjem og bokollektiv, Hjemmetjenester, Spesialiserte helsetjenester og Tjenestetildeling og 
koordinering. Budsjettstrukturen er i stor grad tilpasset denne inndelingen.  

Endringen er gjort for å tilpasse organisasjonen til kommende års utfordringer. Det er et poeng å få til 
mer fellesfaglige tilnærminger og utvikle tjenester i en mer helhetlig retning. Ny organisering bygger opp 
under en slik tanke på viktige områder som demensomsorg, psykisk helse/rusfeltet og legetjenester. 
Fagutvikling og kvalitetsarbeidet for kommunalområdet vil også bli samlet under en enhetlig ledelse.  

Kommunalområdet gir helse- og omsorgstjenester som hjemmesykepleie, opphold på sykehjem, 
tjenester i heldøgns bemannede omsorgsboliger, og tjenester til personer med psykiske vansker og 
avhengighet. Ulike former for dagtilbud og forebyggende tjenester, med fysioterapi etc., samt økende 
bruk av velferdsteknologiske tiltak. Legevakt og legetjenester er også kommunalområdets ansvar. 

Måloppnåelse og tjenestetilbud 
I utviklingen av helse- og omsorgstilbudet i kommunen vil kvalitetsreformen “Leve hele livet” stå 
sentralt. Det er et mål å planlegge og utvikle et aldersvennlig samfunn, der boliger og bomiljø er 
tilrettelagt for deltagelse på tvers av generasjoner, vil være prioritert. 

Helse- og omsorgstjenestene vil ha mer fokus på forebygging og rehabilitering, og mer satsing på 
hjemmebasert tjeneste. Samtidig må det legges til rette for en god demensomsorg. Mer tverrfaglig og 
tverretatlig samarbeid er nødvendig for å nå nevnte målsettinger. 

Kragerø kommune følger de lover og forskrifter som gjelder innenfor tjenesteområdet, som 
kommunehelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.  
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Utfordringer og strategi 
Planarbeidet for kommunalområdet er i løpet av 2021 fullført, og kommunestyret har vedtatt en 
Strategiplan for helse og omsorgstjenestene. Denne vil være styrende for utviklingen av tjenestetilbudet 
i kommende år. Tiltak og gjennomføring vil bli innarbeidet i kommende budsjetter. Kommunens 
økonomiske rammer vil være styrende for prioriteringer og gjennomføring av tiltak. 
En av hovedutfordringene er å dreie tjenester mot mer bruk av velferdsteknologi, etablering av ulike 
lavterskeltilbud og hverdagsrehabilitering. Disse tiltakene er viktig for å utsette behov for mer 
omfattende tjenestetilbud. Samtidig vil etterspørselen til denne type tjenester øke fordi innbyggerne 
ønsker å leve et mer selvstendige liv lengst mulig.  

Antall eldre vil være sterkt økende de kommende tiår. Derfor vil demensomsorgen være en av de største 
utfordringene for norske kommuner og det må planlegges for et bredt tjenestetilbud i denne 
sammenheng. Forslag til tiltak på dette feltet er innarbeidet i budsjettet for 2022. 

Delplanen for bemannede omsorgsboliger peker på utfordringene med å ha en spredt boligmasse som 
skal driftes 24 timer i døgnet. Gjennom tiltak i strategiplanen vil kommunedirektøren komme tilbake 
med forslag til mulige løsninger.  

I mai 2020 presenterte Helse og omsorgsdepartementet “Handlingsplan for Allmennlegetjenesten 2020-
2024”. Denne planen er ment å skulle legge til rette for en fremtidsrettet og attraktiv fastlegeordning. 
Kragerø har også i inneværende år hatt rekrutteringsutfordringer av fastleger som mange andre norske 
kommuner, og statlig bidrag gjennom nevnte handlingsplan er nødvendig for bidra til at kommunene får 
en stabil fastlegedekning og et godt legevakt tilbud.  

Kommunen arbeider med utredning av fremtidig legevakt for kommunes innbyggere. Alternative 
løsninger vil bli lagt frem for politisk behandling i 2022. 

For å nå målet om bærekraftig utvikling av helse og omsorgstjenester bør samarbeidet mellom 
kommunen, næringsliv og sivilsamfunn videreutvikles og styrkes. 

Driftsbudsjett 

 

Fordeling på tjenesteområder 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Helse og omsorg felles 5 183 2 565 3 126 3 481 3 481 3 481 
Tjenestetildeling 12 295 13 098 12 249 12 249 12 249 12 249 
Spes Helsetjenester 29 212 25 174 26 905 26 905 26 905 26 905 
Oppfølging psykisk helse og rus 26 398 27 567 22 109 22 109 22 109 22 109 
Institusjon 49 275 44 521 46 339 46 913 46 913 46 913 
Demenstilbud 22 277 19 643 22 840 24 358 24 358 24 358 
Omsorgsboliger HDO 48 171 42 578 41 947 41 947 41 947 41 947 
Omsorgsboliger HDU 43 703 43 092 53 059 53 059 53 059 53 059 
Hjemmetjenesten 33 874 32 512 32 988 34 541 38 041 38 041 

Sum 270 388 250 750 261 563 265 563 269 063 269 063 
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Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Opprinnelig budsjett 250 750 250 750 250 750 250 750 

Sum Tekniske justeringer 6 124 6 124 6 124 6 124 
Sum Lønns- og prisvekst 689 689 689 689 

Konsekvensjusteringer 6 813 6 813 6 813 6 813 

Konsekvensjustert ramme 257 563 257 563 257 563 257 563 

Innsparingstiltak     
Optimalisering omsorgsboliger -2 100 -2 100 -2 100 -2 100 
Reduserte husleieutgifter Stabbestad -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Økt brukerbetaling trygghetsalarm -100 -100 -100 -100 
Økt inntekt brukerbetaling hjemmetjenester -200 -200 -200 -200 
Økt inntekt brukerbetaling Marienlyst -100 -100 -100 -100 
Økt inntekt i sykepengerefusjon Furubo-Helle -150 -150 -150 -150 
Økt inntekt i sykepengerefusjon Marienlyst 
sykehjem 

-100 -100 -100 -100 

Økt inntekt i sykepengerefusjon Ytre kommune -50 -50 -50 -50 
økt inntekt innsparingstiltak 5214 -50 -50 -50 -50 
Økt inntekt sykelønnsrefusjon 5213 -100 -100 -100 -100 
Økt inntekt sykepengerefusjon Indre by -50 -50 -50 -50 
Sum Innsparingstiltak -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 

Nye tiltak     
Dagaktivitetstilbud Livsgleden 430 430 430 430 
Demenskoordinator 565 750 750 750 
Demenstilbud Furubo / Helle økt 
grunnbemanning 

2 022 3 040 3 040 3 040 

Hjemmetrener / hverdagsrehabilitering 1 250 1 250 1 250 1 250 
Kommuneoverlege økt til 50% stilling 460 460 460 460 
Konsekvenser ytterligere demografisk utvikling 
- jfr endring oppvekst  

0 1 553 5 053 5 053 

Marienlyst 2. etg økt grunnbemanning 778 1 167 1 167 1 167 
Psykisk helse / rus økt grunnbemanning 1 500 1 500 1 500 1 500 
Servicetekniker 175 350 350 350 
Systemansvar velferdsteknologi  320 500 500 500 
Økte renholdsressurser bokollektiver 500 1 000 1 000 1 000 
Sum Nye tiltak 8 000 12 000 15 500 15 500 

Nye tiltak og realendringer 4 000 8 000 11 500 11 500 

Ramme 2022-2025 261 563 265 563 269 063 269 063 

 

Sammendrag budsjett 
Kommunalområdet er foreslått styrket med 8 mill. kroner i 2022, samtidig som tidligere forventede 
innsparinger/optimalisering videreføres fra tidligere vedtatt økonomiplan. Tiltakene som det avsettes 
midler til skal styrke områder som er en konsekvens av den demografiske utviklingen i Kragerø.  Forslag 
til tiltak dekker prioriterte områder i Strategiplanen, som blant annet nye midler til demenstilbud og 
demenskoordinator, satsing på hverdagsrehabilitering, dag-aktivitetstilbud og psykisk helse. 

Dette er helt nødvendige satsinger som understøttes av beskrivelser i kunnskapsgrunnlaget 
Perspektivanalysen 2022-2031og Folk 2021. 

Medbestemmelse 
Det er gjennomført 2 drøftingsmøter, et i september og et i oktober. Tilbakemeldingene fra tillitsvalgte 
er at de ser nødvendigheten av å styrke de tjenesteområdene som er foreslått. Samtidig er de urolig for 
at kommunalområdet blir pålagt å gjennomføre driftsreduksjoner som er planlagt gjort for inneværende 
år. De gir også uttrykk for at helse- og omsorg trenger ytterligere styrking av rammen, ut over det som 
ligger i kommunedirektørens budsjettforslag. 
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Helse og omsorg felles 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
På fellesområdet er en del av lønnskostnadene til fellestjenester plassert, herunder kommuneoverlege. 
Område omfatter videre felles kompetansemidler, felles IKT utgifter og refusjoner etter ordningen med 
"Ressurskrevende tjenester". 

Nøkkeltall 

 

 

   

Sammendrag budsjett 
Området foreslåes styrket med servicetekniker 50% stilling for oppfølging og vedlikehold av 
hjelpemidler. Det blir også opprettet en ny hel stilling som systemansvarlig for velferdsteknologi. Denne 
stillingen er nødvendig med tanke på installasjon og vedlikehold av systemer som styrer de velferds-
teknologiske løsningene tjenestene tar i bruk. Ressursen skal brukes i tett samarbeid med IKT-
avdelingen.  Kommuneoverlegeressursen er i tråd med Strategiplanen økt fra 20% til 50% stilling. 

Tjenestetildeling 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Tjenestekontoret har som hovedoppgave å behandle søknader om tjenester etter helse- og 
omsorgstjenesteloven, tildeling av omsorgsboliger og korttids- og langtidsopphold i institusjon. Kontoret 
saksbehandler og koordinerer også tjenester i samarbeid med andre faginstanser. 

Tjenestekontoret er tillagt den daglige driften av brukerstyrt personlig assistent (BPA), 
privatavlastningstjenester til barn og unge, omsorgsstønad og merkantile funksjoner. 

Nøkkeltall 

 

 

  

Vurdering av nøkkeltall 
Økning i antall årsverk skyldes noe styrking av BPA-ordningen i løpet av 2021. Dette har vært nødvendig 
grunnet økte omsorgsbehov i tjenesten. 

Utfordringer og strategi 
Tjenestekontoret vil ha en viktig rolle med tanke på å tilby tjenester på rett nivå, der dreining av 
tjenester mot hverdagsrehabilitering, dagtilbud og bruk av velferds-teknologi er sentrale tiltak. Det er et 
behov for å etterhvert styrke saksbehandlingskapasiteten ved tjenestekontoret.  

Sammendrag budsjett 
Budsjettet er lite endret fra 2021. Saksbehandlingskapasiteten ved tjenestekontoret er et prioritert 
område som vil bli vurdert styrket i løpet av året. 
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Spesielle Helsetjenester 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Området har ansvar for legevakt, private legetjenester, fengselshelsetjenesten, samt fysio-
/ergoterapitjenesten. Området har ansvar for rehabiliterende og forebyggende tiltak, som dagtilbud og 
hverdagsrehabilitering.  

Nøkkeltall 

 

 
  

Utfordringer og strategi 
Tabellen viser at antall årsverk videreføres på samme nivå som tidligere før tiltak er iverksatt. I løpet av 
2022 vil antall årsverk bli styrket for å imøtekomme økt behov for dagtilbud og hjemmerehabilitering. 
Det er avgjørende å styrke lavterskeltilbudet for at brukere kan bo lengre hjemme og minske presset på 
mer omfattende tjenester. For å møte behovet for dreining av tjenester vil en derfor styrke og utvide av 
dagtilbudene og hverdagsrehabilitering.   

 

Sammendrag budsjett 
Dagtilbudet til hjemmeboende demente og Livsgleden blir styrket med 0,6 årsverk, slik at åpningstiden 
kan utvides. Videre foreslås det å styrke hjemmerehabilitering med 1,8 årsverk. Tiltaket kan settes i verk 
2. halvår 2022. 

Oppfølging psykisk helse og rus 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Området har hovedansvar for tjenester til personer med psykiske helseproblemer og rus-/avhengighets 
utfordringer. Under tjenesten ligger heldøgns bemannede omsorgsboliger lokalisert til Holt og 
Sjådamveien. I tillegg yter avdelingen AMT tjenester og aktiviteter til personer som er 
hjemmeboende.  KAD-plass for psykisk helse/rus er etablert i den ene avdelingen med heldøgns 
bemanning. 

Nøkkeltall 
  

 

Nedgangen i årsverk fra 2021 til 2022 henger sammen med organisering av tjenesten og må sees i 
sammenheng med omsorgsboliger HDU. 

Utfordringer og strategi 
Tjenesten merker et økende behov for ressurser spesielt i de heldøgns bemannede omsorgsboligene, 
men også i ande deler av tjenesten. Noen av tjenestene kommer inn under ordningen “Særlig 
ressurskrevende helse- og omsorgstjenester”.  
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Sammendrag budsjett 
Som en del av styrkingen av dette tjenesteområdet foreslås det å øke den faste bemanningen med 2,5 
årsverk. Dette er nødvendig for å kunne videreføre tiltak som er etablert gjennom statlige tilskudd. 
Kostnaden i 2022 er på 1,5 mill. kroner for tiltaket og er et tiltak for å opprettholde tilstrekkelig kapasitet 
på området.   

Institusjon 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Kommunen har institusjonsdrift ved Marienlyst sykehjem. Dette er et omsorgstilbud til de sykeste 
brukerne.   

Oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten gjør at sykehjemmet gir behandling til de mer faglig 
krevende og komplekse medisinske tilstander. Den ene avdelingen ved sykehjemmet er forbeholdt 
pasienter som har langtkommen demens.  Dagtilbudet for hjemmeboende personer med demens er 
underlagt sykehjemmet. Sykehjemmet inngår også som en del av rehabiliteringstilbudet i kommunen, 
samt at kommunens 2 KAD-plasser er plassert her. 

Nøkkeltall 
  

 

  

Vurdering av nøkkeltall 
På grunn av vedtatte driftsreduksjoner i 2021, er bemanningen redusert inneværende år. 
Dekningsgraden på sykehjemmet er lav sammenlignet med andre kommuner. Lav dekningsgrad og 
økende andel eldre med omsorgsbehov medfører at brukerne ved sykehjemmet blir mere 
pleietrengende. Konsekvensen er at omsorgstilbudet til disse krever mere bemanning. Gjennom 
foreslåtte tiltak vil bemanningen øke i 2022. 

Utfordringer og strategi 
Det er et økende behov for sykehjemsplasser tilrettelagt for personer med demens.  Inntil videre økes 
bemanningen ved sykehjemmet for møte økt omsorgsbehov til brukerne med demens som har en 
sykehjemsplass.  

Sammendrag budsjett 
Budsjettpost for oppholdsbetaling og sykepengerefusjon økes med hhv med 100 000 kr hver. 
Grunnbemanning foreslåes økt med 1,2 årsverk for å styrke demenstilbudet, da brukere med 
langtkommen demens øker. Med samme begrunnelse foreslåes det å opprette en 
demenskoordinatorstilling (100%) fra 2. kvartal 2022. Demenskoordinator vil være tilknyttet 
sykehjemmet organisatorisk, men i hovedsak ha sin funksjon knyttet opp mot hjemmeboende demente. 
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Demenstilbud 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Tjenesteområdet har ansvar for demenstilbudet i bokollektiv ved Nordbøveien 5b-c  ( Helle/Furubo). 
Tilbudet er organisert som et bemannet heldøgnstilbud (omsorgsbolig) og er en viktig del av 
kommunens tilbud til personer med demens.  

Nøkkeltall 
  

 

  

Vurdering av nøkkeltall 
Bemanningen er relativt stabil. Den svake økning i årsverk inneholder ikke årets forslag til 
bemanningsøkning. 

Utfordringer og strategi 
Flere personer i bokollektivene har økende oppfølgings- og omsorgsbehov. Med økende 
oppfølgingsbehov og for å øke kapasitet på plasser for personer med demens som ikke får plass på 
sykehjemmet, må avdelingen styrkes med fagkompetanse og bemanning.  Dette er en konsekvens av en 
økende eldre befolkning. 

Sammendrag budsjett 
For å styrke fagkompetanse og møte økt behov for demensplasser foreslås det å styrke 
grunnbemanningen med 3 årsverk. Samtidig tilføres renholdressurser med 1 årsverk, med halvt års 
effekt. Dette gjøres for å frigjøre fagpersonell til omsorgsoppgaver.  

 

Omsorgsboliger HDO 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Tjenesteområdet heldøgns bemannede omsorgsboliger (HDO) har ansvaret for driften av 
omsorgsboliger og bokollektiver for eldre, demente og til personer med nedsatt funksjonsevne. Det ytes 
heldøgnsomsorg i tillegg til at 5 av plassene er forbeholdt korttids- og rehabiliteringsopphold. 

Nøkkeltall 
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Vurdering av nøkkeltall 
 
Nedgang i årsverk fra 2021 til 2022 skyldes gjennomførte driftsreduksjoner inneværende år. 

Utfordringer og strategi 
I dag er det 12 lokasjoner med heldøgns drift, som er krevende både faglig og økonomisk. De faglige 
vurderingene er at en må se på muligheter for samlokalisering, med det formål å få større enheter, jfr 
«delplan for bemannede omsorgsboliger og øvrige hjemmebaserte tjenester».  Kragerø kommune har 
en målsetting om at eldre og pleietrengende skal bo lengst mulig i eget hjem eller i egnet omsorgsbolig. 
Omsorgsbehovet øker i takt med flere eldre og mange av omsorgsboligene er for lite tilpasset dagens 
brukergruppe. I tillegg til behovet for samlokalisering er det derfor behov for tilpasninger av dagens 
omsorgsboliger for å oppnå bedre funksjonalitet.  I denne delen av virksomheten er det et økende 
behov for oppfølging, kanskje spesielt i de avdelingene der det bor personer med demens. Styrking av 
renholdressurser i annen avdeling vil også komme dette området til gode, slik at kapasiteten på 
omsorgstjenester kan omfordeles.  

Sammendrag budsjett 
Det er lagt inn 2,1 mill. kroner i driftsreduksjon for 2022 som forutsetter en optimalisering av dagens 
omsorgsboliger. Dette er et tiltak som ble vedtatt i 2021 og videreføres til 2022. Tiltaket er helt eller 
delvis ikke er gjennomført i kommunalområdet i 2021 og må utredes nærmere i 2022. Det er budsjettert 
med en reduksjon i husleieutgifter for 2022 med 1 mill. kroner (blant annet pga reduksjon i bruk av 
boliger på Stabbestad). Det er forventet en økning i sykepengerefusjoner for kommende budsjettår. 

Omsorgsboliger HDU 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Tjenesteområdet heldøgns bemannede omsorgsboliger for utviklingshemmede har ansvaret for den 
delen av tjenesten som yter heldøgns bemannede omsorgsboliger til personer med 
funksjonshemminger, lokalisert til blant annet avdelinger i Sjådamveien og Kalstadveien.  

Nøkkeltall 
  

 

 

Økning i årsverk skyldes omorganisering av tjenesten fra 2021 og må sees i sammenheng med område 
oppfølging helse og rus. 

Utfordringer og strategi 
Tjenesteområdet har en relativt stabil situasjon, og opplever ikke det presset på tjenester som er 
innenfor demensområdet. Området er derfor ikke prioritert på samme måte som flere andre avdelinger 
i kommunalområdet. 

Sammendrag budsjett 
Budsjett for området justeres for lønnvekst i 2021 og 2022, samt prisvekst i 2022 
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Hjemmetjenesten 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Dette tjenesteområdet har ansvaret for ordinær hjemmetjeneste i Kragerø kommune.  Tjenesten er 
organisert i 2 hjemsykepleieavdelinger, samt en avdeling for praktisk bistand (hjemmehjelp). 
Virksomheten er en sentral del av omsorgstilbudet i kommunen og vil være en særs viktig del av 
tjenestetilbudet de kommende år.  

Nøkkeltall 
  

 

  

 

  

Vurdering av nøkkeltall 
Nøkkeltallene viser et økende antall personer som får tjenester fra hjemmesykepleien og vedtakstimer 
er også økende. Med bakgrunn i befolkningsprognosene forventes det at trenden med økt etterspørsel 
av hjemmesykepleie vil fortsette i årene som kommer. Det er derfor grunn til å anta at tjenesten må 
styrkes ytterligere i tiden som kommer. Implementering av velferdsteknologi kan begrense behovet for 
årsverk til tjenesten samtidig som kvaliteten opprettholdes. 

Utfordringer og strategi 
Med et sterkt økende antall eldre i kommunen vil hjemmesykepleien oppleve økt etterspørsel etter 
tjenester de kommende år. Satsingen på dagtilbud vil kunne avhjelpe noe av presset på 
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hjemmesykepleien, men det viktigste tiltaket for å avlaste behov for tradisjonell hjemmesykepleie vil 
være kommende års satsing på hverdagsrehabilitering. 

Satsing og dreining av tjenester i retning av tilrettelegging og rehabiliteringstiltak for at brukere skal 
kunne bo lengst mulig hjemme i egen bolig, vil gjøre at hjemmesykepleien i større grad kan gi tjenester 
til de som trenger mer omfattende oppfølging. Det forventes at flere vil bo hjemme med til dels 
komplekse medisinske tilstander og at hjemmesykepleien må styrkes faglig for å møte denne 
utfordringen kommende år. 

Sammendrag budsjett 
Hverdagsrehabilitering foreslåes styrket i 2022 for å imøtekomme behovet, slik at brukere kan bo lengre 
hjemme. Dette vil skje i samarbeid med hjemmesykepleien. For 2022 økes budsjetterte 
sykepengerefusjoner. Videre foreslåes det å øke brukerbetalinger for tjenester og trygghetsalarmer.  

 

 
 

 

  



Økonomiplan for 2022-2025 
 

Side 67 av 106 

8.6 Samfunn 
 

 

Kommunalområdet omfattes av 
følgende virksomheter 

Andel brutto utgifter i % av kommunens totale brutto 
utgifter  

 Samfunn felles 

 Bygg og areal 

 Eiendom 

 Vei og park 

 Næringsavfall 

 Brann og feievesen 

 NAV 

 Kultur 
 
 
 
 

 
 
Beskrivelse av kommunalområdet 
Kommunalområdet leverer tjenester innenfor flere områder. Det er vei og park, herunder 
skjærgårdstjenesten, kommunale bygg, byggdrift og renhold, byggesak, plansaker og 
oppmåling, kultur, NAV, tomteforvaltning, boligkontor, og miljø og vanndirektiv. Brann innlemmes i 
Grenland brann og redning fra 01.01.2022. 

I tillegg har kommunalområdet ansvar for selvkosttjenester innenfor vann, avløp, renovasjon, feiing og 
slam, samt byggesak og plansaker.  

Kommunalområdets administrasjon, virksomhetsledere og kommunalsjef flyttes fra Tangen til 
kommunens nye administrasjonsbygg (B13) fra 15.12.21 sammen med NAV og Kulturkontoret og 
Kragerø kirkelige fellesråd. 

Måloppnåelse og tjenestetilbud 
Satsingsområder og overordnede målsettinger for Kragerø kommune som framgår av gjeldende 
Kommuneplan samfunnsdel for perioden 2018-2030 ligger til grunn for tjenesteproduksjonen i 
kommunalområde Samfunn. 
Kragerø kommune skal legge til rette for en velfungerende og effektiv infrastruktur som er miljøvennlig, 
trygg og sikker.  

Kommunen skal videre bidra til at antall yngre utenfor arbeidslivet reduseres, færre familier lever under 
definert fattigdomsgrense og at alle barn og unge skal ha lik tilgang og mulighet til å delta på aktiviteter 
på fritida. Økt samarbeid med frivillige organisasjoner, lag og foreninger skal prioriteres.  

Bruken av alternative energikilder skal økes i både privat og offentlig virksomhet og flere natur og 
friluftsområder skal gjøres tilgjengelige for alle. Kragerøs kystkultur, skjærgårdsparken, nasjonalparken 
og geoparken skal ivaretas og være til glede for innbyggere og tilreisende. 
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Utfordringer og strategi 
Tjenestene skal tilpasses den demografiske utviklingen og sesongvariasjonen i kommunen.  Samtidig er 
det nødvendig for å bidra til kommunens satsing innenfor næringsliv og reiseliv å ha fokus på 
videreutvikling og utbygging av infrastrukturen som kan håndtere en vesentlig befolkningsøkning i 
perioder av året.   

Den nylig vedtatte Hovedplan for vann og avløp (HPVA) 2021-2031 setter fokus på rehabilitering av 
ledningsnett, reduksjon av vannlekkasjer og kunne imøtekomme myndighetskrav. Planen viser 
utfordringene i dagens VA-anlegg og det er et stort behov for økte investeringer.  

En videreføring av utbyggingsavtalen for Kragerø Havnefront vil fortsatt kreve ressurser i forbindelse 
med oppfølging av avtalen.  

Behovet for ressurser innen byggesak og plansaker er styrket, men behovet vurderes løpende. Videre 
må gebyrregulativet vurderes og oppdateres. 

Kragerø kommune skal være en næringsvennlig kommune; “Ja hvis vi kan, nei hvis vi må” og skal 
gjenspeiles i tjenesteleveransene. 

Besøkssenter til Jomfruland nasjonalpark skal lokaliseres til Jomfruland. Videre skal det ligge et 
informasjonssenter i Kragerø sentrum og man skal benytte ferja til å informere om nasjonalparken. I 
påvente av et permanent besøkssenter på Jomfruland skal kommunen tilrettelegge for midlertidige 
løsninger som ivaretar et felles ønske om å synliggjøre nasjonalparken de tre stedene som er besluttet. 

Innenfor kommunalområde Samfunn ligger det mange ulike typer tjenester som i liten grad er lovpålagt 
eller styrt av normer. Hvilke virkemidler som kommunen har og må legge til rette for i dette arbeidet, 
avhenger naturlig nok av rammene for driften av tjenesteproduksjonen. Omfanget av 
tjenesteproduksjonen er nærmere beskrevet under den enkelte virksomhet/tjenesteområde. 

Driftsbudsjett 

 

Fordeling på tjenesteområder 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Samfunn felles 3 728 6 486 7 055 7 055 7 055 7 055 
Bygg og Areal 4 226 3 443 3 661 3 661 3 661 3 661 
Eiendom 30 420 30 915 30 835 30 835 30 835 30 835 
Vei og park 9 470 9 171 9 612 9 612 9 612 9 612 
Næringsavfall -4 486 -4 018 -4 041 -4 041 -4 041 -4 041 
Brann og feievesen 12 798 12 228 14 213 14 213 14 213 14 213 
NAV 31 021 31 909 31 773 31 773 31 773 31 773 
Kultur 18 293 16 281 17 010 17 010 17 010 17 010 

Sum 105 470 106 415 110 119 110 119 110 119 110 119 
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Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Opprinnelig budsjett 106 415 106 415 106 415 106 415 

Sum Tekniske justeringer 1 731 1 731 1 731 1 731 
Sum Lønns- og prisvekst 1 601 1 601 1 601 1 601 

Konsekvensjusteringer 3 332 3 332 3 332 3 332 

Konsekvensjustert ramme 109 747 109 747 109 747 109 747 

Innsparingstiltak     
Digital arbeidsform -250 -250 -250 -250 
Digitaliseringsgevinst sosialhjelp NAV -400 -400 -400 -400 
Energiøkonomisering kommunale bygg -100 -100 -100 -100 
Overføre lønnskostnader til 
investeringsprosjekter vei 

-260 -260 -260 -260 

Redusert ekstern bistand -119 -119 -119 -119 
Årseffekt reduksjon av bibliotektilbudet fra 
2022 som følge av KST sitt budsjettvedtak for 
økonomiplanperioden 2021-2024.  

-250 -250 -250 -250 

Årseffekt reduksjon av Kulturskoletilbudet fra 
2022 som følge av KST sitt budsjettvedtak for 
økonomiplanperioden 2021-2024.  

-250 -250 -250 -250 

Sum Innsparingstiltak -1 629 -1 629 -1 629 -1 629 
Nye tiltak     
Flyktningetjenesten inn i Boligkontoret (50% 
stilling) 

464 464 464 464 

Flyktningetjenesten inn i NAV 1 136 1 136 1 136 1 136 
Husleieinntekter fra B14 -1 050 -1 050 -1 050 -1 050 
Husleieinntekter fra B14 til dekning av renter og 
avdrag 

1 050 1 050 1 050 1 050 

Ny vaktordning byggdrift 400 400 400 400 
Sum Nye tiltak 2 001 2 001 2 001 2 001 

Nye tiltak og realendringer 372 372 372 372 

Ramme 2022-2025 110 119 110 119 110 119 110 119 

 

Sammendrag budsjett 
I budsjettet for 2021 ble det foreslått en rekke ulike typer driftstilpasninger for å redusere budsjettet. 
Det har vært et mål for 2021 og 2022 å foreslå tiltak som rammer innbyggerne minst mulig. Tiltakene 
skal hensynta lovpålagte oppgaver som kommunen har ansvar for. Foreslåtte tiltak har gjort det 
nødvendig å vurdere omfanget av ulike tjenester. Det har vært vanskelig å unngå 
bemanningsreduksjoner. 

De vedtatte innsparingstiltakene for 2021 og 2022 er gjennomført ihht budsjettvedtaket for 2021 og 
økonomiplanperioden 2021-2024. Disse innsparingstiltakene er også gjennomført med den vedtatte 
helårseffekten fra 2022 med unntak av Kulturkontoret hvor en vedtatt stillingsreduksjon på 0,7 årsverk 
er løst ved midlertidige omprioriteringer i 2021, men som må over i en permanent reduksjon i 2022.      

For Kulturskolen og Bibliotek vedtok kommunestyret en forsterkning tilsvarende kommunedirektørens 
forslag til innsparing for 2021, hhv kr 250 000,- på hver av de. Kr 250 000,- ble vedtatt for hele 
økonomiplanperioden og det ble ikke tatt høyde for at kommunedirektørens innsparingstiltak skulle ha 
en helårseffekt fra 2022, på hhv kr 500 000,- på hver av de. Et innsparingstiltak på kr 250 000,- på hhv 
Kulturskole og bibliotek er derfor lagt inn fra 2022.  

Flyktningtjenesten er overført fra kommunalområde Oppvekst til kommunalområde Samfunn ved NAV 
og Boligkontor fra 2021. Dette skal bidra til å sikre en robust og fleksibel tjeneste og tilpasset den totale 
ressursbruken på feltet. 
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2021 har på lik linje med 2020 vært et krevende år for Bygg og areal. Dette henger sammen med både 
økt saksinngang og ressurssituasjonen i virksomheten.  Det er som en konsekvens av dette gjennomført 
en styrking av ressursene innenfor byggesak og planarbeid i 2021 som videreføres i 2022. Dette fordeler 
seg på ordinær drift og selvkostområde.  

Virksomheten Brann innlemmes i Grenland brann og redning IKS (GBR) fra 01.01.2022. Kragerø 
kommune skal da bidra med et eiertilskudd for 2022 til GBR.  

Medbestemmelse 
I arbeidet med budsjett 2022/økonomiplan 2022-2025 er det gjennomført 2 drøftingsmøter med de 
tillitsvalgte i kommunalområde Samfunn. Drøftingsmøtene er gjennomført felles for virksomhetene og 
kommunalområdet under ett. Det framkom ikke nye forslag til omprioriteringer innenfor 
kommunalområdet eller nye innsparingstiltak under drøftingene.   

Samfunn felles 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Samfunn felles er organisert rett under kommunalsjefen og utfører tjenester innenfor områdene 
tomteforvaltning, boligkontor, miljørådgivning og vanndirektiv. 

“Tomteforvaltning” er blant annet ansvarlig for oppfølging av utbyggingsavtalen Kragerø Havnefront, 
avklaring og vurderinger knyttet til juridiske forhold, oppfølging av inngåtte leieavtaler 
og festekontrakter og planlegging av boligområder. 
 
Boligkontor har ansvaret for oppfølging av tiltak i Boligsosial handlingsplan, herunder gi innspill til 
kommunens behov for anskaffelse av egnede boliger herunder tildeling av startlån og tilskudd.  

Miljørådgiver utarbeider og sørger for oppfølging av klima- og energiplan, bidrar til forvaltning, utvikling 
og sikring av skjærgårdsparkområder, oppdaterer miljøstatus og gir miljøinformasjon til publikum. 
Videre tar miljørådgiver opp og jobber med aktuelle miljøoppgaver som er klarert med ledelsen, gir råd 
og bistår andre enheter i kommunen i miljøspørsmål, og er kommunekontakt når det gjelder vern av 
områder og kartlegging av naturressurser.  

 Nøkkeltall 

 

  

Vurdering av nøkkeltall 
Antall ansatte inneholder endringer i 2021 og at boligkontoret er forsterket med 0,5 årsverk ved at 
flyktningetjenestens oppgaver knyttet til etablering er lagt til Boligkontoret.  
Miljørådgiver har en 100% stilling, hvorav 50% av stillingen er prosjektfinansiert som 
vannområdekoordinator i Kragerøvassdraget. Kragerø kommune skal bidra i samarbeid med Bamble og 
Drangedal kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark i 
perioden 2022 til 2027. 
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Utfordringer og strategi 
Innenfor fagområdet tomteforvaltning er det økende omfang av forvaltningsoppgaver som krever 
juridiske vurderinger. Kommunen har ikke egen juridisk rådgiver, noe som gjør det nødvendig å 
opprettholde nivået på kjøp av juridiske tjenester (rammeavtale). 

Innenfor fagområde miljø er følgende lagt til grunn for å nå kommunens mål: 

 Oppfølging av kommunens oppgaver i forbindelse med Jomfruland Nasjonalpark.  

 Kommunen skal redusere bruk av plast og plastavfall.  

 Kragerø har fått sitt andre hummerfredningsområdet utenfor Valberg og Kragerøhalvøya. Det er 
planlagt prøvefiske etter hummer i fredningsområdene dersom kommunen får dispensasjon fra 
fredningsbestemmelser i 2022.  

 Klima- og energiplan og tema klimatilpasning er revidert og tiltak skal implementeres i 
virksomhetenes handlingsplaner.  

 Ladestasjoner til kommunens el-bilpark med tilskudd fra klimasatsmidler er under etablering. 

 Klima- og energihandlingsplanen skal følges opp av flere virksomheter. 
 

Sammendrag budsjett 
Budsjettet for 2022 er i store deler opprettholdt på samme nivå som for 2021. Det er lagt til grunn at 
stillingen som vannområdekoordinator fortsatt skal ligge i Kragerø og at vanndirektivarbeidet fortsetter i 
en ny periode fra 2022 til 2027. Prioriterte satsinger knyttet til vanndirektivet i planperioden: 

 Vanndirektivarbeidet fortsetter i en ny periode fra 2022 til 2027, det skal igangsettes og 
gjennomføres tiltak for et bedre vannmiljø.  

 For Kalstadkilen i Kragerø er det gjennomført en miljøundersøkelse som skal danne grunnlag for 
en tiltaksplan.  

 Stien rundt Tjenna på Kalstad er realisert og skjøtselsplanen for Frydensborg plantefredning skal 
påbegynnes i 2022.  

Bygg og Areal 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Med unntak av eiendomsskatt er oppgavene som skal løses lovpålagte oppgaver.  

Kragerø har sagt opp avtalen om å kjøpe landbrukstjenester fra Drangedal med virkning fra 01.01.2022 
og det blir derfor ansatt ny landbruksrådgiver rundt årsskiftet.  

Nøkkeltall 

 

  

Vurdering av nøkkeltall 
Det er satt av 3,7 årsverk for å utføre lovpålagte tjenester utenfor selvkostområdet. Med disse 
ressursene er det en utfordring å utføre oppgavene knyttet til tjenesteområdets oppgaver. I tillegg til 
årsverkene er det bevilget et engangsbeløp i 2021 på 1,5 mill. kroner til å innhente konsulentbistand for 
å gjennomføre områdeplan for næringsarealet Fikkjebakke. 
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Utfordringer og strategi 
Utfordringene som Bygg og areal i dag opplever på landbruksområdet, som er knyttet til konsesjon, 
boplikt og utvikling av landbruksnæring, vil i 2022 løses ved hjelp av egen landbruksrådgiver. Oppfølging 
av brudd på boplikt vil imidlertid kreve juridisk kompetanse. Dette vil kunne bli løst på sikt, dersom det 
avsettes midler til å omprioritere noe juridisk kompetanse fra selvkostområdet over til denne oppgaven, 
som ligger utenfor selvkost. 

Utfordringene som skyldes mangler i gjeldende kommuneplanens arealdel (KPA) vil bli løst når ny KPA 
blir vedtatt om drøye to år som er den tiden en slik planprosess normalt tar.  For å løse utfordringene 
som er knyttet til manglende byggegrenser, vil det bli startet arbeid med en delplan, til gjeldende KPA, 
for å få på plass byggegrenser i strandsonen raskere. Når disse planene er på plass vil det føre til at 
byggesaker blir behandlet raskere.  Gode planer gir forutsigbarhet for innbyggerne, næringslivet, 
kommunen og statlige myndigheter.  

Det vil fra nå av bli gjennomført løpende eiendomstaksering av nye bygg, en eller to ganger i året. Det 
skal utarbeides ny kommuneplanens arealdel (KPA), delplan for byggegrenser i strandsonen og 
overordnet regulering av Næringsarealet på Fikkjebakke. Arbeidet med regulering av E18 er ikke ferdig 
før det foreligger en endelig vedtatt plan. Det må derfor påregnes noe mer arbeid med denne. 
Forvaltning, vedlikehold og oppgradering av kommunens kart gjøres løpende.  

Sammendrag budsjett 
Det er vedtatt at kommuneplanens arealdel skal rulleres og at det må komme en delplan til arealdelen 
med byggegrenser i strandsonen.  Bygg og areal har anskaffet en plankonsulent som skal være 
prosjektleder i gjennomsnitt 50% stilling i 14 måneder med opsjon for forlengelse. Denne anskaffelsen 
vil bli finansiert innenfor lønnsrammene i virksomheten.  Vi må forvente at planarbeidet tar noe lengre 
tid enn normalt da det ikke er funnet rom for konsekvensutredninger. 

Det er ikke avsatt ressurser til å følge opp om boplikten overholdes ut over ettårs-kontrollen. Oppfølging 
av boplikt kan tenkes utvidet ved å kontrollere et bestemt antall vilkårlig valgte boliger årlig. Selv om vi 
har juridisk kompetanse på byggesak til å følge opp boplikt. 

Bygg og areal sett under et (inkl selvkostområdet) har mange nyansatte som trenger kurs og opplæring. 
Planressursene som er avsatt til arbeid med kommunens egne planer og kartforvaltningen vil i en 
periode ha større arbeidsbelastning og være noe redusert i en periode inn i 2022. Dette skyldes arbeid 
med E18 og permisjoner og sykdom.  

 

Eiendom 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Tjenesteområde er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling av alle kommunale bygninger, 
tekniske anlegg og utearealer. Totalt utgjør dette ca. 60.000 m2 kommunal bygningsmasse hvor 
majoriteten av denne innehar store tekniske installasjoner med stor kompleksitet. Kragerø kommune 
leier også bygg og arealer der man og har driftsansvaret på ca. 4.000 m2. 

Eiendom er organisert i byggdrift og renhold. Byggdrift har god overordnet kontroll på bygningsmassen 
og tekniske installasjoner i kommunale bygg etter at det ble etablert driftsrutiner og vedlikeholdsplaner 
for den daglige driften. Renhold har ansvaret for renhold av kommunale bygg. Gjennom en egen 
planleggingsmodul gjennomføres helhetlig renhold som også innebærer planlegging av tidsbruk og 
ressursstyring for avdelingens oppgaver.  
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 Nøkkeltall 

 

 
 

Vurdering av nøkkeltall 
Antall kvadratmeter har blitt marginalt redusert i 2019 - 2021 på grunn av salg av ulike eiendommer. 
Imidlertid har dette ikke gitt noe ekstra kapasitet for Byggdrift, da tiden blir på å fremskynde 
vedlikeholdsoppgaver på andre bygg. Det påpekes at det ikke har fulgt med ekstra ressurser ved 
ervervelse av flere bygg/eiendommer tidligere. 

Reduksjonen i årsverk skyldes innsparingstiltak i Renholdsavdelingen med delvis virkning fra 2021 og 
helårseffekt fra 2022. 

Utfordringer og strategi 
Virksomhet for Eiendom sin målsetning er å forvalte bygningskapitalen på best mulig måte, herunder 
bevare eksisterende verdier og tilby gode lokaler til våre brukere og leietagere. Det er en målsetting å 
opprette tilstandsrapporter for samtlige bygg som vil gi grunnlag for hvilke vedlikeholdskostnader 
kommunen står ovenfor de neste årene. Overordnet vurdering er at man står ovenfor en periode med 
forhøyede vedlikeholdskostnader i årene fremover, da flere av nybyggene på 2000 tallet begynner å 
nærme seg 10-15 år.  Det må i kommende budsjettår vurderes hvordan kommunen skal imøtekomme 
de økende vedlikeholdskostnadene når oppdaterte tilstandsrapporter foreligger. 

I tillegg reduseres kommunens totale investeringsnivå, noe som også vil påvirke omfanget av oppgaver 
knyttet til oppgradering av kommunale bygg.   

Sammendrag budsjett 
Kommunen står overfor omfattende vedlikeholdsoppgaver knyttet til kommunale bygg og eiendommer 
som skal driftes og vedlikeholdes de neste årene. Virksomheten har klart å løse drift- og 
vedlikeholdsoppgaver på en rasjonell og god måte i forhold til de økonomiske forutsetninger som ligger 
til grunn. Eiendom vil ha høyt fokus på driftskostnader i 2022 som andre år. Spesielt fokus vil rettes på 
strømutgifter, herunder tettere driftsoppfølging for å holde disse nede. Deler av innsparingstiltakene i 
2021 og 2022 var reduserte strømutgifter Dagens usikre strømmarkedet viser at en slik innsparing kan 
være umulig å oppnå. Kragerø kommune kjøper energi på flytende strømpris. Fokuset for eiendom vil 
være å redusere forbruk der det er mulig. Dette arbeidet er til dels avhengig av godt samarbeid mellom 
brukerne av bygg og driftsavdelingen i form av fokus på redusering av varme, unødvendig belysning, 
mm. Det er gjort en analyse av driftstider for ventilasjon som står for en stor del av strømforbruket, og 
tiltak har blitt og vil bli iverksatt rundt dette inneværende år. 

Renholdsavdelingen har gjort omdisponeringer av ressurser for å håndtere den innspart stilling på 64,9 
% for driftsårene 2021 og 2022. 
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Vei og park 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Tjenesteområdet Vei og park har ansvar for drift, vedlikehold og nyanlegg av kommunale veier og 
sykkelstier, og trafikksikkerhet. Drift og forvaltning av skjærgårdsparken, strandrydding, naturoppsyn, 
drift av gjestehavn på Jomfruland og Portør inngår også i virksomheten. Videre har virksomheten ansvar 
for opparbeidelse av bolig- og næringsfelt med kommunaltekniske anlegg, parkering, gatelys og 
rekreasjon i tettsteder (parker, plasser, torg, grøntanlegg, turveier). 

Nøkkeltall 
  

 

  

Vurdering av nøkkeltall 
Økningen i antall årsverk med 0,5, skyldes at virksomhetsleder ikke lenger blir fordelt på Brann og Veg 
og park. Etter at brannvesenet blir innlemmet i Grenland brann og redning så blir hele lønnskostnaden 
for virksomhetsleder ført på Veg og park.  Denne kapasiteten skal benyttes til beredskapskoordinator og 
personvernombud. I løpet av 2021 har kommunen overtatt deler av boligfeltet på Rinde, og det 
forventes at deler av fylkesvegnettet blir nedklassifisert til kommunal vei og at antall km kommunal vei 
vil øke ytterligere. Det er ikke tatt høyde for å etablere flere offentlige tilgjengelige ladepunkter for el-bil 
i kommunal regi.  

Utfordringer og strategi 
Hovedplan vei ble behandlet i 2021. Rapporten viste et stort behov for å øke intensiteten på 
vedlikeholdet av de kommunale vegene, for på sikt å redusere vedlikeholdskostnadene på vegnettet. 
For å være rustet til å ta ned etterslepet som er synliggjort i hovedplan vei bør det investeres i mer 
brukervennlige maskiner og utstyr som kan effektivisere og forenkle driften / vedlikeholdet. Kostnader 
til vintervedlikehold øker ved at både timepriser og beredskapstillegg har økt betraktelig. Nye boligfelt, 
utvidelse av næringsparken og nedklassifisering av fylkesveg til kommunal vei har medvirket til at 
kommunen har fått flere veier å vedlikeholde. Dette kan få konsekvenser for generelt veivedlikehold.  

Det vises til Trafikksikkerhetsplan 2020-2024 som bl.a setter fokus på oppmaling av gangfelt. 
Oppmerking av gangfelt er i seg selv ikke et trafikksikkerhetstiltak, men fremkommelighetstiltak, For å 
kunne etablere nye gangfelt som trafikksikkerhetstiltak må kommunen følge håndbøkene til Statens 
vegvesen og etablere opphevede gangfelt med tilhørende overvannshåndtering, intensivbelysning, og 
sørge for tilstrekkelig sikt.  

For å utnytte potensialet i parkeringsordningen, vil det kreve endringer i parkeringshåndhevingen. Dette 
vil bli lagt fram som egen sak i 2022. 

Selv om anlegget i gjestehavna på Jomfruland er fornyet og reparert de siste årene, så er flytebrygger og 
utriggere underdimensjonert i forhold til det farvannet det ligger i og størrelsen på båter som gjester 
anlegget. Restriksjonene må fortsette inntil anlegget blir oppgradert. Det forslås i investeringsbudsjettet 
oppgradering av gjestehavna. 
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Bassenget på Gunnarsholmen er veldig mye brukt om sommeren. Det er behov for en grundig 
oppgradering. Det forslås i investeringsbudsjettet oppgradering av bassenget. 

Sammendrag budsjett 
Veivedlikehold gjennomføres innenfor tilgjengelige budsjettrammer. Vedlikeholdsetterslepet er omtalt i 

Hovedplan vei.   

  

Næringsavfall 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Tjenesteområde næringsavfall inngår i virksomheten VAR som drifter og utvikler kommunens 
avfallsdeponi. Avfallsdeponiet er etablert og lokalisert på Nilsbukjerr for å ta imot husholdningsavfall og 
næringsavfall. Deponiet for næringsavfall er et klasse 2 deponi. I konsesjonen har man lov til å motta 
17000 tonn avfall årlig. Næringsavfall er ikke en del av selvkost.  

 Nøkkeltall 

 

  

Vurdering av nøkkeltall 
Økt arbeidsmengde krever at område styrkes med et årsverk. Dette finansieres med inntektene fra 
område næringsavfall. 

Utfordringer og strategi 
Avfallsdeponiet har de siste årene hatt årlige leveringsavtaler med Norsk Gjenvinning om mottak og 
deponering av gips. Første trinn på avfallsdeponiet er nesten fullt og planleggingen av utbyggingen av 
trinn 2 for deponiet har startet. Utbyggingen er forsinket, men sprengning av det nye deponiarealet 
startet høsten 2021.   

På grunn av en forsinket utvidelse av deponiet er det usikkerhet rundt inntektene i 2022. Vi har heller 
ingen garantiinntekt fra gips da det ikke foreligger en avtale om mottak for dette i 2022. Når utvidelsen 
er ferdig må avfallet flyttes fra gammel del av deponi til nytt.  

Sammendrag budsjett 
Driften av Nilsbukjerr avfallsdeponi har gått veldig bra de siste årene. Det er hentet inn mye avfall. Dette 

gir store inntekter. For 2022 ser det litt annerledes ut da utvidelsen av deponiet skaper litt 

usikkerhet.  Selv med noe begrenset drift i en periode, forventes det at rammene for budsjettet 2022 vil 

holde.  

 

Brann og feievesen 
 
Kragerø brannvesen slutter seg til Grenland brann- og redning IKS (GBR) fra 01.01.2022. Det vil bety at 
GBR påtar seg videre drift av brann- og redningsoppgaver i Kragerø, samt tilleggsoppgaver. En 
forutsetning for inntreden i GBR er at dette ikke medfører økte kostnader for Kragerø kommune ut fra 
dagens drift. Hvordan tilleggsoppgavene skal gjennomføres må avklares nærmere.  
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GBR er etablert og driftes som et interkommunalt selskap. Nasjonalt sett har de aller fleste brannvesen 
som samarbeider i nyere tid organisert seg som et interkommunalt selskap (IKS). Denne løsningen sikrer 
at man kan ha et demokratisk og profesjonelt styre, og man ivaretar også kravet til pliktsubjekt og 
rettssubjekt. Gjennom Brann- og eksplosjonsvernloven og eierstrategier så sikrer man at kommunene er 
«tett på» denne type samarbeidsmodell.  Kommunestyrene kan gjennom selskapsavtalen og felles 
eierstrategi legger premissene for selskapet og gjennom god eierstyring følge opp sine mål- og 
resultatkrav til GDR. 

Bakgrunnen for inntreden i GBR er nye utfordringer med et endret risiko- og sårbarhetsbildet. Bare de 
siste årene har man registrert merkbare endringer innenfor klima- og naturbaserte hendelser som 
berører brann- og redningstjenesten som er førstelinjeinnsatsen til kommunene. Nye myndighetskrav 
peker på mer forpliktende felles brannsamarbeid. Det er mer krav til samvirke for å utnytte samfunnets 
samlede ressurser på best mulig måte. Evalueringer etter store- og ekstraordinære hendelser peker også 
på at større brannvesen har bedre forutsetninger for å lykkes enn mindre organisasjoner.  

Gevinsten med en tilslutning av Kragerø brannvesen til GBR vil være summen av flere fordeler. Dette 
kan oppsummeres med økt kompetanse, økt kvalitet og større fokus på faglig utvikling og effektivitet. 
Samarbeidet vil gi Kragerø større kapasitet og trygghet, både hva gjelder materiell og personell. Dette 
gjelder særlig i utfordrende situasjoner med komplekse og sammensatte hendelser.   

NAV 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Tjenesteområdets ansvarsområde omfatter kommunens arbeids- og velferdsforvaltning, saksbehandling 
og utbetaling av økonomisk sosialhjelp, veiledning av mennesker for å hjelpe dem inn i 
arbeidslivet, utadrettet markedsvirksomhet mot bedriftsmarkedet og tvangsinnleggelse av brukere med 
rusproblematikk.  

Nøkkeltall 
 

 

  

Vurdering av nøkkeltall 
 
NAV har flere årsverk i 2022 enn 2021, men dette har sin naturlige forklaring. 1,5 årsverk fra 
flyktningtjenesten ble i 2021 flyttet fra kommunalområde Oppvekst til NAV i kommunalområde 
Samfunn.  Dette fremkommer som en rammeendring i budsjett 2022. Det vurderes at 9,2/8,7 årsverk er 
tilstrekkelig for å håndtere porteføljen av oppgaver per dags dato 

Porteføljen med unge sosialklienter under 30 år gradvis blir redusert år for år og at unge mennesker 
velger å sette seg på skolebenken eller jobbe for å klare seg selv istedenfor å være passive 
stønadsmottakere. Antall stønadsmottakere NAV over 30 år er redusert. NAV forventer en reduksjon av 
antall stønadsmottakere i 2022, dog mindre prosentvis andel enn blant de unge stønadsmottakere.  
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Når det gjelder sosialhjelp for mennesker som ligger i distrikt flyktning under 30 år er situasjonen noe 
annerledes. Porteføljen her er relativt stabil og henger tett sammen med hvor mange flyktninger som 
bosettes i Kragerø hvert år.  For stønadsmottagere flyktningtjenesten over 30 år, har denne gruppen fått 
en liten økning her. Det kan være kombinasjoner av årsaker, men høy alder, helseutfordringer og 
språkferdigheter kan være noen av utfordringene. 

Utfordringer og strategi 
2022 blir et år med mange nye muligheter for NAV Kragerø. Plassert i nytt bygg sammen med mange 
viktige samarbeidspartnere blir det et mål å bygge flere relasjoner på tvers av 
virksomhetene.  Utenforskapet i kommunen fortsatt er høyere enn sammenlignbare kommuner, spesielt 
innenfor økonomisk sosialhjelp og uføretrygd selv om vi ser en positiv utvikling totalt sett. NAV 
Kragerø har særlig fokus på følgende områder framover: 

 Redusere antall sosialklienter og andel uføretrygdede i kommunen gjennom tett oppfølging og 
veiledning hvor målet er arbeid eller utdanning for enkeltmennesker. Spesielt vil 
ungdomsgruppen være et fokusområde.  

 Aktiv samhandling med samarbeidspartnere vil være viktig for å bidra til mer helhetlige 
tjenester i Kragerø kommune til det beste for våre innbyggere.  

 Opprettholde/videreutvikle oppsøkende kontaktvirksomhet mot bedrifter i kommunen vår. 

 Videreutvikling/stabilisering av oppfølgingsarbeidet rundt flyktningene i kommunen. 
Flyktningtjenesten ble en del av NAV og Boligkontor i 2021 og vi skal framover se på hvordan vi 
løser oppdraget best mulig. 

Sammendrag budsjett 
Digitalisering av tjenestene våre forventes å gi gevinster som kan bety reduserte utgifter på økonomisk 
sosialhjelp i 2022.  NAV Kragerø har innført DigiSOS, dette er en digitalisering av søknad om sosialhjelp 
som gir oss mer tid til å følge opp enkeltmennesker. Arbeidsmarkedet i 2021 var spesielt godt og vi 
regner med at et fortsatt vil være gode muligheter for arbeidssøkere å finne en arbeidsgiver når vi er 
over i 2022 også. NAV skal bruke sin veiledningskompetanse og virkemidler til å kvalifisere og formidle 
arbeidskraft til bedrifter lokalt, regionalt og nasjonalt.   

Kultur 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Tjenesteområdet Kultur har ansvaret for kunstformidling og kunstsamlinger, frivillighetsmelding, 
dialogmøter med frivilligheten, ulike tilskuddsordninger, idrett, fritidsklubber, tiltak for barn og unge i 
lavinntektsfamilier, kino, bibliotek, kulturskole og andre tiltak rettet mot barn og unge.  Virksomheten 
har også ansvaret for fritidskontakttjenesten, som er et lovpålagt tiltak under helse- og 
omsorgstjenesteloven. Videre koordinerer kultur ulike tiltak og tjenester under begrepet Aktiv omsorg – 
Aktiv fritid. 

Nøkkeltall 
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Vurdering av nøkkeltall 
De vedtatte stillingsreduksjonene med virkning fra 2021 har redusert ressursene ved kulturkontorets 
stab. Det gjenstår fremdeles ytterligere stillingsreduksjoner ved Kulturkontoret som er løst ved 
midlertidige omprioriteringer i 2021. Det vil bli gjennomført endringer som sørger for at vi når det 
justerte budsjettet for 2022.  Det er store forventninger hos frivilligheten til hjelp, tilskudd og 
tilskuddsformidling. Tilskuddsportalen ble etablert i 2021 for å gjøre frivilligheten selvhjulpen for å søke 
ulike tilskudd. Det er gitt opplæring og det arbeides med at frivilligheten/lag/foreninger selv skal bli i 
stand til å benytte tilskuddsportalen. Innenfor Bibliotek, Kulturskole og Barn og Unge har Kragerø gode 
resultater. 

Utfordringer og strategi 
Den største utfordringen for Kragerø kommunes kino er det lave besøket.  

Kragerø bibliotek rommer mer enn utlån av bøker. Det er også en arrangementsarena, en debattarena 
og en sosial møteplass. Biblioteket er også et meråpent bibliotek der brukerne kan benytte lokalene 
utenom ordinær åpningstid helt til kl. 23 på kvelden. Digihjelpen er etablert på biblioteket som et fast 
lavterskel veiledningstilbud. Personer med liten eller ingen digital kompetanse kan få veiledning, slik at 
de kan tilegne seg grunnleggende digital kompetanse og kunne ta i bruk offentlige digitale tjenester.  

Kragerø kommune gir via kulturskolen varierte undervisningstilbud av høy kvalitet innen kunstfag til 
barn og ungdom. Kulturskolen bidrar til gode oppvekstvillkår for barn og ungdom i kommunen, og gir 
elevene meningsfylte og stimulerende aktiviteter som gir både faglig og sosial utvikling. Kulturskolen i 
Kragerø bidrar også med integreringsarbeid, tilpassede tilbud til barn og ungdom med spesielle behov 
og er en sosial møteplass for barn og ungdom.  

Budsjettrammen for Barn & unge er tidligere styrket til «Gjennomføring av Fattigdomsprosjektet» for å 
videreutvikle og gjennomføre tiltak for barn og unge i lavinntektsfamilier. Det er oppfølging av 
handlingsplanen «Barn og unge i lavinntektsfamilier, handlingsplan for å forebygge, redusere og 
forhindre 2019-2022».    

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.  

Den vedtatte Reiselivsplanen har «Munch, Kittelsen og kunstnerne» og «Sjarmerende småbyliv» som to 
av tre hovedsatsingsområder. I dette prioriteres fortsatt nettverkssamarbeid med de andre Munch-
kommunene, Munchmuseet, lokale reiselivsbedrifter og «Kulturkameratene» hvor nettopp 
reiselivssatsingen er sentral. «Sjarmerende småbyliv» er relatert til Sentrumsplanen og 
Kulturminneplanen. Kulturminneplanen ferdigstilles innen 2021. 

Sammendrag budsjett 
Kulturkontoret har redusert stillingsressursene med 0,7 årsverk med virkning fra 2021. I tillegg er det 
vedtatt en stillingsreduksjon i Kulturkontoret på ytterligere 0,7 årsverk som er løst ved midlertidige 
omprioriteringer i 2021, men må over i en permanent reduksjon i 2022.   For Kulturskolen og Bibliotek 
vedtok kommunestyret en forsterkning tilsvarende kommunedirektørens forslag til innsparing for 2021, 
hhv kr 250 000,- på hver av de. Kr 250 000,- ble vedtatt for hele økonomiplanperioden og det ble ikke 
tatt høyde for at kommunedirektørens innsparingstiltak skulle ha en helårseffekt fra 2022, på hhv kr 500 
000,- på hver av de. Et innsparingstiltak på kr 250 000,- på hhv Kulturskole og bibliotek er derfor lagt inn 
fra 2022.  
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8.7 Selvkost 
 

Kommunalområdet omfattes 
av følgende virksomheter 

Andel brutto utgifter i % av kommunens totale brutto 
utgifter 

 Selvkost Bygg og Areal 

 Selvkost VARFS (Vann, 
Avløp, Renovasjon, 
Feiing, Sikkerhet) 

 
 
 
 

 
 
 

Driftsbudsjett 

 

Fordeling på tjenesteområder 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Selvkost ByggAreal 8 -1 540 -1 412 -1 412 -1 412 -1 412 
Selvkost VARFS -17 873 -16 332 -18 021 -21 921 -24 921 -27 221 

Sum -17 864 -17 872 -19 433 -23 333 -26 333 -28 633 

 

Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Opprinnelig budsjett -17 872 -17 872 -17 872 -17 872 

Sum Tekniske justeringer -1 584 -1 584 -1 584 -1 584 
Sum Lønns- og prisvekst 23 23 23 23 

Konsekvensjusteringer -1 561 -1 561 -1 561 -1 561 

Konsekvensjustert ramme -19 433 -19 433 -19 433 -19 433 

Nye tiltak     
Ytterligere økte kommunale avgifter VAR 0 -3 900 -6 900 -9 200 
Sum Nye tiltak 0 -3 900 -6 900 -9 200 

Nye tiltak og realendringer 0 -3 900 -6 900 -9 200 

Ramme 2022-2025 -19 433 -23 333 -26 333 -28 633 
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Selvkost ByggAreal 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Tjenesteområdet har ansvaret for å dekke lovpålagte oppgaver som følger av plan- og bygningsloven og 
matrikkelloven. Oppgavene er behandling av private reguleringsforslag, dele og byggesaksbehandling, 
tilsyn og ulovlighetsoppfølging, dispensasjoner, eierseksjonering, kart og oppmåling og matrikkelføring. 
Område er et vedtatt selvkostområde. 

Nøkkeltall 
  

 

  

Vurdering av nøkkeltall 
Byggesak har i 2021 blitt styrket med 3 nye byggesaksbehandlere og plan med 1 plansaksbehandler.  
Kommunen har en betydelig eiendomsmasse i forhold til antall innbyggere. Dette skyldes det store 
antallet fritidseiendommer. Kragerø har av den grunn et vesentlig større antall saker til behandling enn 
hva som er vanlig i andre kommuner med tilsvarende innbyggertall. Andre ressurskrevende forhold som 
er særegne for Kragerø er: 

 Kragerø har stor strandlinje med stort byggepress 

 Store deler av strandlinjen mangler byggegrense og miljø-reviderte planer, noe som gir økning i 
antall dispensasjoner 

 En forvaltningsmessig krevende bygningsmasse med kulturmiljø og enkelte bygg med 
kulturhistorisk verdi 

 Det er stor investeringsvilje i kommunen og dette har ført til en økning i private 
reguleringsforslag. 

Bygg og areal har fortsatt et stort etterslep av byggesaker. Antall ansatte og kompetanse må være 
tilpasset oppgavene og saksmengden. 

Planlegging av E18 har vært særdeles tidkrevende både for planavdelingen og for politisk nivå, med 
omfattende saksmengder og krevende forhandlinger med Nye Veier. For administrasjonen har dette 
krevd mer enn 1 årsverk. 

Utfordringer og strategi 
Det er flere faktorer som i sum har ført til at alle fagområdene på Bygg og Areal har fått store 
utfordringer som enda ikke er løst. Antall ansatte som behandler plan og byggesak har ikke vært 
tilpasset denne saksmengden og kompleksiteten som nå er innenfor plan- og bygningsrett.  

Kommuneplanlegging er en særlig viktig oppgave i kommunen på et overordnet nivå og den viser ønsket 
utvikling av arealene. Behandling av private planforslag bidrar til utvikling og vekst. At næringsaktører og 
privatpersoner ønsker å legge ressurser i å utvikle arealer og eiendom i Kragerø betyr arbeid i lokale 
bedrifter og signaliserer optimisme. Det er i planprosessene de viktigste politiske beslutningene tas med 
hensyn til arealbruk og samfunnsutvikling. Det videre slik at det er i planverket det største politiske 
handlingsrommet ligger. Arealplanlegging gir forutsigbare rammebetingelser for næringslivet, det 
offentlige og innbyggerne. Det legger føringer for kommunens videre prioriteringer og er rammer for 
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byggesakene. De fordeler goder og byrder, løser interessekonflikter og er førende for vern og bruk av 
arealer. 

Ressurssituasjonen er ikke den eneste årsaken til at etterslepet av saker har eskalert. Bygg og areal 
mottar flere saker enn tidligere. Noe av forklaringen peker på at det skyldes korona og høyere 
innenlands aktivitet, andre viser til lav rente. Investeringsviljen er også stor i Kragerø. Kragerø har en 
plansituasjon som har ført til flere dispensasjoner.  

Arbeidsmengden skyldes også at enkelte profesjonelle aktørene leverer mangelfulle søknader, 
Mangelfulle søknader tar mye tid som vi trenger å bruke på andre saker.  Planavdelingen har i realiteten 
vært uten planleggere i store deler av 2020 og 2021. Dette skyldes arbeidet med E18 og 
personalsituasjonen. Mange private planforslag er behandlet, og er klarer for videre politisk behandling.  

De tiltakene som er iverksatt i 2021 virker, men det vil fortsatt ta tid før alle utfordringene kan løses fullt 
ut. Virksomheten vil ikke komme helt på plass før kommuneplanen med byggegrenser mot sjøen er 
ferdig behandlet og alle de nyansatte kommer i full produksjon etter en opplæringsperiode.  Det er 
fortsatt for lang saksbehandlingstid, men samtidig er det aldri behandlet så mange saker som nå. 

Sammendrag budsjett 
Område er et vedtatt selvkostområde og gebyrene må tilpasses dette, men kommunen har mulighet til å 
delfinansiere driften på dette området dersom en ønsker dette.  

I en overgangsperiode frem til 2023 kan dagens landmålere få godkjent landmålerbrev på visse vilkår. 
Dersom disse vilkårene ikke oppfylles vil dagens utøvere miste sin autorisasjon og kommunen risikerer å 
stå uten landmåler. For budsjettet innebærer dette at det må settes av midler til å ta relevante 
studiepoeng tilsvarende 1 årsverk fordelt over de neste to årene.  

Bygg og areal har i perioden 2020 til 2021 fått 10 nye medarbeidere. Dette skyldes ulike forhold. Før de 
nyansatte kommer i normal produksjon, må det bruke ressurser på opplæring. Det kan bli nødvendig å 
kjøpe konsulenttjenester innenfor både byggesak og plan også i 2022.  

Selvkost VARFS 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Tjenesteområdet for vann, avløp og renovasjon (VAR) har ansvar for å skal forsyne innbyggerne i 
Kragerø kommune med vann, håndtere avløpsvann og husholdningsavfall.  

Virksomheten har en rekke lovpålagte oppgaver, og det er til enhver tid en utfordring å gjennomføre alle 
oppgavene. Virksomheten har mange vedtatte investeringsprosjekter som skal gjennomføres. Dette er 
investeringer behandlet i hovedplan VA og etterslep på tidligere vedtatte investeringer. Dette er i stor 
grad tiltak for å oppfylle myndighets krav. Virksomheten har stort fokus på å kartlegge ledningsnettet og 
redusere lekkasjeprosenten. 

Nøkkeltall  
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Vurdering av nøkkeltall 
 
Hovedplan for Vann og Avløp for perioden 2021 - 31 ble enstemmig vedtatt i KST den 30.09.21. Planen 
innebærer investeringer på i overkant av 1,3 mrd og vil kreve styrking av bemanningen i VA. Det legges 
opp til 2 nyansatte i 2022. Personene bør være på plass tidligst mulig på året for at målsetningen for 
2022 skal nås. 

Utfordringer og strategi 
Kragerø kommune har i dag kun en vannkilde og et vannverk, Grøtvann vannverk. Grøtvann vannverk 
ble etablert på 1970 tallet og har i årene blitt oppgradert og utvidet, seneste kapasitetsøkning var i år 
2000. Det er behov for en kapasitetsøkning for å imøtekomme fremtidige utbygginger av boliger og 
næring. Kragerø kommune har også fått pålegg fra Mattilsynet om, etablering av reservevannforsyning.  

Det arbeides med å sikre vannforsyningen og leveringen av vann til forbrukerne. Dette innebærer i 
førsteomgang etablering av rutiner og innkjøp for levering av nød vann, dette ble gjennomført i 2018. I 
2020 startet arbeidet med å finne gode løsninger for reservevann, dette har resultert i en utredning og 
et videre samarbeid med omkringliggende kommuner. Det er startet prosjekt med utbedring av 
hovedvannforsyningen fra Mian mot sentrum, dette vil også legge tilrette for etablering av brannvann 
på Dalane næringsområde. Videre vil man starte en tilstandsvurdering av hovedvannforsyningen fra 
Grøtvann til Mian.  

Kragerø kommune har i dag fem kommunal renseanlegg. Rapporten fra Sweco påpeker et stort etterslep 
på de kommunale renseanleggene, sammen med pålegg fra fylkesmannen om etablering av 
sekundærrensing vil dette kreve store investeringer i årene som kommer.  Kragerø RA er det største 
renseanlegget i kommunen. Anlegget behøver en stor oppgradering i løpet av få år, både i personal del, 
eksisterende prosess men også med en ny biologisk prosess. Anlegget ligger helt inne i sentrums 
bebyggelsen i Kragerø, og området umiddelbart utenfor innkjøringstillatelsene er i tillegg regulert til 
boliger, kontorer og forretninger.  

Det jobbes aktivt med å kartlegge tilstanden på avløpsnettet og 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». 

Det er utfordringer med at man stadig avdekker nye etterslep på de kommunale anleggene og 
ledningsnettet. Dette er et resultat av den grundige kartleggingen som gjøres og gjør at man har gode 
data for å prioritere prosjekter og utbedringer. Utskifting/sanering av ledningsnett er i hovedplan vann 
og avløp satt til ca 1200 grøfte meter pr år, til nå har man leid inn entreprenører til å gjennomføre ca 
650m årlig og man har hatt egen drift på 550m årlig. I den reviderte hovedplanen for Vann og Avløp 
2021 - 31 er det vedtatt å øke takten på rehabilitering til 1,5 % av ledningsnettet på land og at innleide 
entreprenører tar en større del av denne jobben. 

Kommunen har inngått ny fireårsavtale om tømming av slam og septiktanker. I tillegg til tømmingen vil 
ny avtale også sørge for kartlegging av tilstand på private avløpsanlegg, dette vil danne grunnlag for 
fremtidige tilsyn på private avløpsanlegg. 

Innsamlingen av husholdningsavfall går bra og dette vises i et stadig færre mottatte klager. Det ble i 
oktober 2020 tatt i bruk nytt omlastingsbygg for husholdningsavfall som nå medfører at man har en 
lovlig omlastning av avfall som vil redusere forurensning og flygeavfall. Det er stadig økte mengder avfall 
både som samles inn på rute og som leveres til gjenvinningstasjonen.  Avfallsplanen skal rulleres og det 
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legges opp til en større utbygging av nedgravbare avfallsbeholdere i kommunen. Utbyggerne av de 
større utbyggingsprosjektene i kommunen har startet dette arbeidet og kommunen må nå legge tilrette 
for å tømme disse. 

  

Sammendrag budsjett 
Virksomheten VAR er selvkostfinansiert og nødvendige driftsmidler er således tilgjengelige. Det er 
allikevel er stort fokus i virksomheten at man skal levere gode tjenester til lavest mulig kostnad for å 
holde gebyrene på et akseptabelt nivå, men myndighets krav vil medføre store investeringer og dermed 
høyere gebyrer på dette området.  

9.0 Investeringer 

9.1 Investeringer i økonomiplanen 

 
Gjeld er en konsekvens av lånefinansierte investeringer. Kragerø kommune har over tid pådradd seg en 
høy gjeld, slik at i økonomiplanperioden 2022-2025 er investeringsrammene for andre 
investeringsprosjekter enn selvkost lavere enn for tidligere perioder. Hensikten er å redusere 
gjeldsnivået over tid for å redusere omfanget av renter og avdrag som er svært belastende på 
driftsbudsjettet. Investeringsnivået til selvkost følger andre krav og prioriteringer. Økte investeringer til 
selvkost medfører økte kommunale gebyrer. 

Gjelden som skyldes andre investeringer utgjør idag ca 80% av gjeldsmassen og belaster de frie 
inntektene med renter og avdrag. Resten av gjelden er selvkost og finansieres av kommunale gebyrer. 
Forutsatt et lavt investeringsnivå på andre investeringer vil denne fordelingen av gjeldsmassen endre 
seg over tid. Da vil en også oppnå lavere finansutgifter på såkalt ordinær gjeld. 

Gjeldsgraden er høy og høyt over målsettingen. Belastningsgraden er også blitt for høy som en følge av 
nye avdragsregler for minimumsavdrag, samt høy gjeld. Konsekvensen er at en må 
gjennomføre driftstilpasninger for å frigjøre midler for å kunne betjene rente og avdragsnivået innenfor 
inntektsrammen til Kragerø kommune.  

Andre investeringer 
 
Beløp i 1000 Samlede 

prosjektbeløp 
Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Tidligere 
bevilget 

2022 2023 2024 2025 2022-25 

Kommunedirektøren       
       
Etablering av navnet 
minnelund på Kragerø 
kirkegård 

0 0 0 600 0 600 

Kirkegårdsmaskiner/-utstyr 0 0 0 150 0 150 
Kirkestoler og oppgradering 
kirkeinventar Helle kirke 

0 0 0 0 800 800 

Nye søppelkasser 
Kirkegårdene 

0 0 0 250 0 250 

Opprusting kirkegårdsmur 
Skåtøy 

200 0 0 100 0 100 

P-plass Kragerø kirkegård 0 0 0 1 700 0 1 700 



Økonomiplan for 2022-2025 
 

Side 84 av 106 

Beløp i 1000 Samlede 
prosjektbeløp 

Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Tidligere 
bevilget 

2022 2023 2024 2025 2022-25 

Rehabilitering av 
bærekonstruksjoner tårn og 
loft i Kragerø kirke 

0 0 0 0 2 800 2 800 

Rehabilitering Kragerø kirke 0 0 0 0 8 500 8 500 
Rehabilitering og 
oppgradering av tak Helle 
kirke 

0 0 0 0 400 400 

Rehabilitering og 
oppgradering av utvendig tak 
Sannidal kirkestue 

0 0 0 0 150 150 

Rehabilitering Stallane 
våpenhus  

0 0 0 0 1 300 1 300 

Skigard ny kirkegårdsdel 0 0 0 200 0 200 

Sum Kommunedirektøren 200 0 0 3 000 13 950 16 950 

       
Støtte og utvikling       

       
Digitalisering og 
velferdsteknologi 

15 664 4 000 5 500 5 500 5 000 20 000 

Fornying IKT infrastruktur i 
bygg 

1 026 500 500 300 0 1 300 

Oppgradering serverpark 
2022-2025 

-379 300 300 300 0 900 

Sum Støtte og utvikling 16 312 4 800 6 300 6 100 5 000 22 200 

       
Helse og omsorg       

       
Rehabilitering/modernisering  
omsorgsleiligheter 

0 1 000 20 500 21 500 0 43 000 

Samlokalisering/nybygg 
omsorgsleiligheter 

0 0 0 0 89 500 89 500 

Sum Helse og omsorg 0 1 000 20 500 21 500 89 500 132 500 

       
Samfunn       

       
Bassenget på 
Gunnarsholmen 

0 500 0 0 0 500 

Branndokumentasjon for 
kommunale bygg 

422 300 300 0 0 600 

Desinfiseringsrobot og 
renholdsmaskiner 

0 300 250 0 0 550 

Digital betalingsløsning i 
servicebygg 

0 280 0 0 0 280 

Etablering fortau Rørviklia 0 500 2 000 0 0 2 500 
Gatelys - Utskifting … EPC 1 906 0 0 500 500 1 000 
Kalstad bhg - uteområde 50 0 0 0 200 200 
Kommunale boliger 1 700 0 1 000 1 000 1 000 3 000 
Kragerø skole -utv rehab 
hovedbygget 

150 0 850 0 0 850 

Ledningsstrekk for gatelys i 
bakken 

1 000 500 500 500 500 2 000 

Oppgradering maskinpark 0 600 350 850 0 1 800 
Overløp kloakkpumpe 
Marienlyst 

0 0 500 0 0 500 

Rassikring veier 2017-2022 1 663 500 500 1 000 500 2 500 
Rehabilitering EL anlegg 969 300 300 200 0 800 
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Beløp i 1000 Samlede 
prosjektbeløp 

Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Tidligere 
bevilget 

2022 2023 2024 2025 2022-25 

Sannidal u-skole  - 
Skolekjøkken, gulv og 
overflater 

1 250 300 0 0 0 300 

Sannidal u-skole vinduer 
bygg D og E 

200 200 0 0 0 200 

SD 
styring/overvåkingssystem 

1 719 500 0 0 0 500 

Takkonstruksjon Hellekirken 
bhg 

0 0 0 500 0 500 

Tiltaksplan rassikring 0 500 0 0 0 500 
Tårnbrygga gjestehavn 0 2 000 0 0 0 2 000 

Sum Samfunn 11 028 7 280 6 550 4 550 2 700 21 080 

       
Kommune felles       

       
Egenkapitalinnskudd KLP 3 000 3 000 3 000 3 000 0 9 000 

Sum Kommune felles 3 000 3 000 3 000 3 000 0 9 000 

Sum 30 540 16 080 36 350 38 150 111 150 201 730 

 

Selvkost  
 
Beløp i 1000 Samlede 

prosjektbeløp 
Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Tidligere 
bevilget 

2022 2023 2024 2025 2022-
25 

Selvkost       
       
Brannvannsplan/brannvannsutredning 0 200 0 0 0 200 
Etablere ringsystemer 0 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 
Etablere vannkiosk 0 0 2 000 0 0 2 000 
Etablering vannmålersoner (HPVA 21-
31) 

840 250 1 250 1 250 1 250 4 000 

Hovedvannforsyning Mian (inkl 
strekning MIan HB til sentrum) (HPVA 
21-31) 

14 000 25 200 0 0 0 25 200 

Kartlegge direkteutslipp og overløp 
(HPVA16-26) 

470 400 400 0 0 800 

Kartlegging av manglende registrerte 
tilknytninger, gratisavtaler og 
svømmebasseng. 

0 500 500 0 0 1 000 

Nye avløpspumpestasjoner (HPVA21-
31) 

2 571 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000 

Nytt høydebasseng Grøtvann 0 0 0 12 000 0 12 000 
Nytt sentralrenseanlegg 0 2 000 3 000 15 000 90 000 110 000 
Nytt septikmottak 0 0 4 000 0 0 4 000 
Omlastningsbygg og 
gjennvinningstasjon 

1 681 0 2 000 2 000 0 4 000 

Oppdatere ROS analyse VA 0 100 0 0 0 100 
Oppdatere VA-norm 0 300 0 0 0 300 
Overføringsledninger til nytt 
sentralrenseanlegg 

0 1 000 2 000 25 000 25 000 53 000 

Overordnet rapport for ledningsnett i 
sjø 

0 250 250 0 0 500 

Overvåking av alle anlegg - årlig 
utsikfting automasjonsskap 

0 500 500 500 500 2 000 

Rehabilitere/omlegging  avløp 
Symreveien Gromstad 

2 101 5 000 10 000 10 000 0 25 000 
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Beløp i 1000 Samlede 
prosjektbeløp 

Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Tidligere 
bevilget 

2022 2023 2024 2025 2022-
25 

Rehabilitering vann og avløpssystem 
(HVPA21-31) 

34 767 42 100 39 100 39 100 49 100 169 400 

Reservevanntilførsel Bamble (HPV 
2017-2027) 

0 0 0 50 000 55 000 105 000 

Ringsysytem Kragerø-Borteid-Skarbo-
Helle 

0 1 000 8 000 0 0 9 000 

Samle inn historisk materiale blant 
annet forpliktelser i avtaler om 
levering av vann til næring 

0 0 300 0 0 300 

Sanere områder med spredt avløp iht. 
plan 

0 4 000 2 000 0 0 6 000 

Teknisk oppgradering av 
trykkøkningsstasjoner 

0 1 500 1 500 1 000 1 000 5 000 

Tilstandsvurdering samtlige 
høydebasseng 

0 250 750 0 0 1 000 

Utarbeide en oversikt over antall pe i 
hvert rensedistrikt 

0 500 0 0 0 500 

Utarbeide en oversikt over antall pe 
tilknyttet hvert høydebasseng og 
vurdere bassengkapasitet. 

0 1 000 0 0 0 1 000 

Utredning hovedvannledning 
Grøtvann - Mian HB 

0 200 0 0 0 200 

Utredning klimaendringer ifm. å 
tilpasse renseanlegg 

0 0 0 300 0 300 

Utskifting renovasjonsbiler 0 0 3 000 2 000 3 000 8 000 
Utvide råvannsbasseng og etablere 
nytt rentvannsbasseng 

0 0 15 000 0 0 15 000 

Vedta bruk av standard 
abonnementsvillkår, utgave 2017 

0 100 0 0 0 100 

Årlig fornying ledningsnett 
sjøledninger, 1000 m 

0 2 500 2 500 5 000 5 000 15 000 

Årlig fornying sjøledninger vann, 1000 
m 

0 2 500 2 500 5 000 5 000 15 000 

Sum Selvkost 56 430 105 350 114 550 182 150 248 850 650 900 

       

Sum 56 430 105 350 114 550 182 150 248 850 650 900 

 

9.2 Andre investeringsbehov og lånebehov 

 
Kragerø Kirkelige Fellesråd 
I budsjettforslaget til KKF fremkommer det investeringsønsker på 4,15 mill. kroner i 2022 og 17,35 mill. 
kroner i hele økonomiplanperioden. Dette kommer i tillegg til bevilgninger som allerede er bevilget. 
Med bakgrunn i svak fremdrift på bevilgede prosjekter og kommunenes økonomiske situasjon foreslår 
kommunedirektøren å utsette alle investeringsønskene fra KKF. Sett i forhold til at det er flere usikre 
prosjekter med svak fremdrift bør KKF vurdere om det skal gjennomføres omprioriteringer innenfor 
allerede bevilgede midler før nye bevilgninger kan gjennomføres.  
 
Formidlingslån husbanken 
Startlån formidles av husbanken og er regjeringens verktøy for boligpolitikk. Kommunene låner midler i 
husbanken til videreformidling.  Startlånet er et statlig virkemiddel for å hjelpe husstander med varige 
lave inntekter til å kjøpe egen bolig. Bruk av startlån skal føre til lavere boutgifter ved å eie egen bolig 
for å bli økonomisk selvhjulpen med egen inntekt. I 2020 og 2021 videreformidlet Kragerø kommune 75 
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mill. kroner i startlån pr år.  Det er et omfang som er høyt over alle kommuner i KOSTRA gruppe 7 som 
Kragerø kommune tilhører.    

 
For 2022 er det avsatt 19 mrd. kroner i Husbanken til startlån til alle kommuner. Sett i forhold til 
tilgjengelig utlånsmidler hos husbanken vil 35 mill. kroner være et gjennomsnittlig nivå for Kragerø 
kommune dersom alle kommuner videreformidlet like store andeler startlån basert på folketall. Det 
vurderes at behovet er høyere enn dette i Kragerø basert på de siste års utlånsnivå. Videre er det grunn 
til å anta at behovet vil avta når målgruppen etter all sannsynlighet blir mindre etter flere år med høye 
utlånsrammer. Det vurderes at et tilstrekkelig nivå for videreformidling av startlån i 2022 er 60 mill. kr 
og at dette i økonomiplanperioden reduseres gradvis til 40 mill. kroner i 2025. Dersom behovet for 
startlån blir høyere enn forventet ramme kan dette tilpasses i løpet av budsjettår 2022.  

9.3 Oversikt Investering og finansiering 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Investeringer i varige driftsmidler 118 430 147 900 214 300 346 050 
Tilskudd til andres investeringer  0 0 3 000 13 950 
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper  3 000 3 000 3 000 0 

Sum finansieringsbehov 121 430 150 900 220 300 360 000 
Kompensasjon for merverdiavgift  1 497 -6 451 -6 219 -18 794 
Salg av varige driftsmidler  -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 
Bruk av lån  -119 927 -141 449 -211 081 -338 207 
Videreutlån 60 000 50 000 40 000 40 000 
Bruk av lån til videreutlån -60 000 -50 000 -40 000 -40 000 
Avdrag på lån til videreutlån 20 000 20 000 20 000 20 000 
Mottatte avdrag på videreutlån -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 

Sum finansiering -121 430 -150 900 -220 300 -360 000 
Sum finansieringsbehov 121 430 150 900 220 300 360 000 
Sum finansiering -121 430 -150 900 -220 300 -360 000 
Udekket finansiering 0 0 0 0 

 
Samlet lånebehov til andre investeringer og selvkost for 2022 er 119,927  mill. kroner.  Låneopptak 
gjennomføres ihht økonomi- og finansreglementet.  

Det forutsettes et generelt salg av tomter/eiendommer på 3 mill. kroner som skal dekke den årlige 
investeringen i KLP. Denne kan ikke lånefinansieres. Alternativet til salg er å bruke egenkapital.  

10.0 Kragerø Kirkelig Fellesråd 
 
Trossamfunnsloven §14 presiserer finansieringsansvaret til Den Norske Kirke. Kommunen gir tilskudd til 
kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal 
sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige 
handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og 
kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig 
administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal 
også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå. 

Kragerø kirkelige fellesråd vil takke Kragerø kommune for bevilgningen til drift og investeringer i 2021. 
Det er også gledelig at fellesrådet blir samlokalisert med kommunens administrasjon fra årsskifte 
2021/2022. Fellesrådets mener driften er nøktern. Når det er økonomisk handlingsrom, prioriteres bl.a. 
standardheving av maskinelt utstyr og bygningsvedlikehold. Standardhevingen bidrar til større trivsel, 
arbeidsglede og yrkesstolthet blant våre ansatte.  
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Situasjonsbeskrivelse av Kragerø kirkelige fellesråds ansvarsområde: 

 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. 

Kragerø kirkelige fellesråds målsetning: 

 Legge til rette for at kirkene 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. 

 Aktiv bruk av kirkene i kulturelle sammenhenger 

 Motivere og engasjere medarbeidere og frivillige 

 Styrke egen økonomi ved årlig prisjustering av varer og tjenester 

 Bevilgning til Den norske kirke omfatter driftstilskudd til Kragerø Kirkelig Fellesråd (KKF), samt midler til 
kirkegårdsdrift. KKF har et ønske om et samlet driftsbudsjett for 2022 på 11,1 mill. kroner, der den 
kommunale bevilgningen utgjør den største delen av driftsinntektene. Resterende beløp er overføringer 
fra bispedømme, statstilskudd, egeninntekter i form av festeavgifter og andre tjenester, utleie av 
kirkebygg, gravlegater og gravstell, samt kalkulert inntekt ved kommunal tjenesteytingsavtale. 

Tilskuddsrammen til KKF ble tilført kr 300 000 i 2021 etter vedtak. Denne driftsendringen videreføres. 
Vedtatt driftstilskudd for 2021 videreføres korrigert for deflator og totalt innstilles bevilgning på 7,98 
mill. kroner.  

Ønskede investeringer for 2022 bygger bl.a. på tilstandsrapporter. Det er tidligere bevilget midler til 
mange ulike investeringsprosjekter. En god del av dette er ikke brukt. Det innstilles på at KKF må vurdere 
gjennomføringsevne på allerede bevilgede prosjekter opp mot ønsker om nye bevilgninger. Ingen 
ønskede prosjekter er blitt prioritert i 2022.   

Søknaden fra KKF finner du eget vedlegg. 
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Vedlegg 
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§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) 

 
Beløp i 1000        
 Regnskap  

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan  
2022 

Øk.plan  
2023 

Øk.plan  
2024 

Øk.plan  
2025 

Rammetilskudd -351 672 -338 490 -338 490 -354 993 -351 055 -350 204 -348 465 
Inntekts- og 
formuesskatt 

-269 045 -277 800 -277 800 -295 817 -291 829 -290 266 -288 880 

Eiendomsskatt -60 012 -68 517 -68 517 -84 417 -84 417 -84 417 -84 417 
Andre generelle 
driftsinntekter 

-23 648 -14 992 -14 992 -13 402 -13 078 -12 687 -12 673 

Sum generelle 
driftsinntekter 

-704 377 -699 799 -699 799 -748 629 -740 379 -737 574 -734 435 

        

Korrigert sum 
bevilgninger 
drift, netto 

652 196 631 917 633 546 650 965 646 815 643 115 641 315 

        
Avskrivinger 57 429 58 500 58 500 58 500 58 500 58 500 58 500 
        

Sum netto 
driftsutgifter 

709 626 690 417 692 046 709 465 705 315 701 615 699 815 

Brutto 
driftsresultat 

5 249 -9 382 -7 753 -39 164 -35 064 -35 959 -34 620 

        
Renteinntekter -4 981 -4 422 -4 422 -5 067 -5 626 -6 169 -6 169 
Utbytter -4 490 -5 070 -5 070 -5 070 -5 070 -5 070 -5 070 
Gevinster og tap 
på finansielle 
omløpsmidler 

0 0 0 0 0 0 0 

Renteutgifter 23 646 28 057 28 057 32 331 36 629 38 414 38 414 
Avdrag på lån 59 105 58 975 58 975 60 375 62 475 64 575 66 575 

Netto 
finansutgifter 

73 281 77 540 77 540 82 569 88 408 91 750 93 750 

        
Motpost 
avskrivninger 

-57 429 -58 500 -58 500 -58 500 -58 500 -58 500 -58 500 

        

Netto 
driftsresultat  

21 100 9 658 11 287 -15 094 -5 155 -2 708 631 

        
Disponering 
eller dekning av 
netto 
driftsresultat 

       

Overføring til 
investering 

0 0 0 0 0 0 0 

Netto 
avsetninger til 
eller bruk av 
bundne 
driftsfond 

3 772 -5 714 -7 343 -4 291 -2 757 -2 314 -2 314 

Netto 
avsetninger til 
eller bruk av 
disposisjonsfond 

-18 371 -3 944 -3 944 19 385 7 912 5 022 1 683 

Dekning av 
tidligere års 
merforbruk i 
driftsregnskapet 

0 0 0 0 0 0 0 
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Beløp i 1000        
 Regnskap  

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan  
2022 

Øk.plan  
2023 

Øk.plan  
2024 

Øk.plan  
2025 

Sum 
disponeringer 
eller dekning av 
netto 
driftsresultat 

-14 599 -9 658 -11 287 15 094 5 155 2 708 -631 

        

Fremført til 
inndekning i 
senere år 
(merforbruk) 

6 501 0 0 0 0 0 0 

 

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) 
 
Beløp i 1000        
 Regnskap  

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Politikk 8 285 8 534 8 534 8 064 8 564 8 064 8 564 
Kommunedirektøren 18 202 17 904 17 904 18 196 17 446 17 446 17 446 
Støtte og utvikling 39 741 37 085 37 085 38 661 38 661 38 661 38 661 
Oppvekst 223 770 215 625 215 625 217 270 213 270 209 770 209 770 
Helse og omsorg 270 388 250 750 250 750 261 563 265 563 269 063 269 063 
Samfunn 105 470 106 415 106 415 110 119 110 119 110 119 110 119 
Selvkost -17 864 -17 872 -17 872 -19 433 -23 333 -26 333 -28 633 
Kommune felles 1 382 11 430 11 430 14 800 14 800 14 600 14 600 

Sum bevilgninger 
drift, netto 

649 373 629 871 629 871 649 240 645 090 641 390 639 590 

        
Herav:        
Netto renteutgifter 
og -inntekter 

-162 -325 -325 -300 -300 -300 -300 

Avdrag på lån 417 375 375 375 375 375 375 
Netto avsetninger til 
eller bruk av bundne 
driftsfond 

498 -2 096 -3 725 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 

Netto avsetninger til 
eller bruk av 
disposisjonsfond 

-3 576 0 0 0 0 0 0 

Korrigert sum 
bevilgninger drift, 
netto 

652 196 631 917 633 546 650 965 646 815 643 115 641 315 

 

  



Økonomiplan for 2022-2025 
 

Side 92 av 106 

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A) 

 
Beløp i 1000        
 Regnskap  

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Investeringer i varige 
driftsmidler 

0 66 570 66 570 118 430 147 900 214 300 346 050 

Tilskudd til andres 
investeringer 

0 700 700 0 0 3 000 13 950 

Investeringer i aksjer 
og andeler i selskaper 

0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 

Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0 0 
Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0 0 

Sum 
investeringsutgifter 

0 70 270 70 270 121 430 150 900 220 300 360 000 

        
Kompensasjon for 
merverdiavgift 

0 -3 540 -3 540 1 497 -6 451 -6 219 -18 794 

Tilskudd fra andre 0 0 0 0 0 0 0 
Salg av varige 
driftsmidler 

0 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Salg av finansielle 
anleggsmidler 

0 0 0 0 0 0 0 

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på 
utlån av egne midler 

0 0 0 0 0 0 0 

Bruk av lån 0 -63 730 -63 730 -119 927 -141 449 -211 081 -338 206 

Sum 
investeringsinntekter 

0 -70 270 -70 270 -121 430 -150 900 -220 300 -360 000 

        
Videreutlån 0 50 000 50 000 60 000 50 000 40 000 40 000 
Bruk av lån til 
videreutlån 

0 -50 000 -50 000 -60 000 -50 000 -40 000 -40 000 

Avdrag på lån til 
videreutlån 

0 18 000 18 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Mottatte avdrag på 
videreutlån 

0 -18 000 -18 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 

Netto utgifter 
videreutlån 

0 0 0 0 0 0 0 

        
Overføring fra drift 0 0 0 0 0 0 0 
Netto avsetninger til 
eller bruk av bundne 
investeringsfond 

0 0 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger til 
eller bruk av ubundet 
investeringsfond 

0 0 0 0 0 0 0 

Dekning av tidligere 
års udekket beløp 

0 0 0 0 0 0 0 

Sum overføring fra 
drift og netto 
avsetninger 

0 0 0 0 0 0 0 

        

Fremført til 
inndekning i senere 
år (udekket) 

0 0 0 0 0 0 0 
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§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B) 

 

1. Investeringer i varige driftsmidler 
 
Beløp i 1000         
 Regnskap 

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
Sum 

2022-
2025 

Støtte og 
utvikling 

        

Støtte og 
utvikling 

0 8 950 8 950 4 800 6 300 6 100 5 000 22 200 

Sum Støtte 
og utvikling 

0 8 950 8 950 4 800 6 300 6 100 5 000 22 200 

         
Helse og 
omsorg 

        

Helse og 
omsorg 

0 0 0 1 000 20 500 21 500 89 500 132 500 

Sum Helse 
og omsorg 

0 0 0 1 000 20 500 21 500 89 500 132 500 

         
Samfunn         
Samfunn 0 9 120 9 120 7 280 6 550 4 550 2 700 21 080 

Sum 
Samfunn 

0 9 120 9 120 7 280 6 550 4 550 2 700 21 080 

         
Selvkost         
Selvkost 0 48 500 48 500 105 350 114 550 182 150 248 850 650 900 

Sum 
Selvkost 

0 48 500 48 500 105 350 114 550 182 150 248 850 650 900 

         

Investeringer 
i varige 
driftsmidler  

0 66 570 66 570 118 430 147 900 214 300 346 050 826 680 

 

2. Tilskudd til andres investeringer 
 
Beløp i 1000         
 Regnskap 

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
Sum 

2022-
2025 

Opprusting 
kirkegårdsmur 
Skåtøy 

0 0 0 0 0 100 0 100 

Etablering av navnet 
minnelund på 
Kragerø kirkegård 

0 0 0 0 0 600 0 600 

Sannidal kirke orgel 0 700 700 0 0 0 0 0 
Nye søppelkasser 
Kirkegårdene 

0 0 0 0 0 250 0 250 

Skigard ny 
kirkegårdsdel 

0 0 0 0 0 200 0 200 

Rehabilitering 
Stallane våpenhus  

0 0 0 0 0 0 1 300 1 300 



Økonomiplan for 2022-2025 
 

Side 94 av 106 

Beløp i 1000         
 Regnskap 

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
Sum 

2022-
2025 

Kirkestoler og 
oppgradering 
kirkeinventar Helle 
kirke 

0 0 0 0 0 0 800 800 

P-plass Kragerø 
kirkegård 

0 0 0 0 0 1 700 0 1 700 

Rehabilitering og 
oppgradering av tak 
Helle kirke 

0 0 0 0 0 0 400 400 

Rehabilitering av 
bærekonstruksjoner 
tårn og loft i Kragerø 
kirke 

0 0 0 0 0 0 2 800 2 800 

Rehabilitering 
Kragerø kirke 

0 0 0 0 0 0 8 500 8 500 

Kirkegårdsmaskiner/-
utstyr 

0 0 0 0 0 150 0 150 

Rehabilitering og 
oppgradering av 
utvendig tak 
Sannidal kirkestue 

0 0 0 0 0 0 150 150 

Tilskudd til andres 
investeringer  

0 700 700 0 0 3 000 13 950 16 950 

 

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 
 
Beløp i 1000         
 Regnskap 

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
Sum 

2022-
2025 

Egenkapitalinnskudd 
KLP 

0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 9 000 

Investeringer i 
aksjer og andeler i 
selskaper  

0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 9 000 

 

4. Utlån av egne midler 
 
Beløp i 1000         
 Regnskap 

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
Sum 

2022-
2025 

Investeringer 
i varige 
driftsmidler  

0 0 0 0 0 0 0 0 

         

Sum del 1-4 0 70 270 70 270 121 430 150 900 220 300 360 000 882 480 
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§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3) 

 

Beløp i 1000        
 Regnskap  

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Rammetilskudd -351 672 -338 490 -338 490 -354 993 -351 055 -350 204 -348 465 
Inntekts- og 
formuesskatt 

-269 045 -277 800 -277 800 -295 817 -291 829 -290 266 -288 880 

Eiendomsskatt -60 012 -68 517 -68 517 -84 417 -84 417 -84 417 -84 417 
Andre 
skatteinntekter 

-207 -205 -205 -205 -205 -205 -205 

Andre 
overføringer og 
tilskudd fra 
staten 

-23 596 -16 287 -16 287 -12 497 -12 873 -12 482 -12 468 

Overføringer og 
tilskudd fra 
andre 

-153 393 -95 328 -95 384 -90 213 -90 213 -90 413 -90 413 

Brukerbetalinger -21 373 -24 127 -24 127 -25 050 -28 950 -31 950 -34 250 
Salgs- og 
leieinntekter 

-130 966 -131 335 -131 335 -141 501 -141 501 -141 501 -141 501 

Sum 
driftsinntekter 

-1 010 263 -952 089 -952 145 -1 004 693 -1 001 043 -1 001 438 -1 000 599 

        
Lønnsutgifter 538 672 513 928 515 388 497 828 497 811 497 811 497 811 
Sosiale utgifter 130 941 141 103 141 442 138 860 138 860 138 860 138 860 
Kjøp av varer og 
tjenester 

199 774 184 636 182 758 225 671 226 138 225 638 226 138 

Overføringer og 
tilskudd til andre 

88 696 44 540 46 304 44 671 44 671 44 671 44 671 

Avskrivninger 57 429 58 500 58 500 58 500 58 500 58 500 58 500 

Sum 
driftsutgifter 

1 015 511 942 708 944 392 965 530 965 980 965 480 965 980 

        

Brutto 
driftsresultat 

5 249 -9 382 -7 753 -39 164 -35 064 -35 959 -34 620 

        
Renteinntekter -4 981 -4 422 -4 422 -5 067 -5 626 -6 169 -6 169 
Utbytter -4 490 -5 070 -5 070 -5 070 -5 070 -5 070 -5 070 
Gevinster og tap 
på finansielle 
omløpsmidler 

0 0 0 0 0 0 0 

Renteutgifter 23 646 28 057 28 057 32 331 36 629 38 414 38 414 
Avdrag på lån 59 105 58 975 58 975 60 375 62 475 64 575 66 575 

Netto 
finansutgifter 

73 281 77 540 77 540 82 569 88 408 91 750 93 750 

        
Motpost 
avskrivninger 

-57 429 -58 500 -58 500 -58 500 -58 500 -58 500 -58 500 

        

Netto 
driftsresultat 

21 100 9 658 11 287 -15 094 -5 155 -2 708 631 

        
Disponering 
eller dekning av 
netto 
driftsresultat 

       

Overføring til 
investering 

0 0 0 0 0 0 0 
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Beløp i 1000        
 Regnskap  

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Netto 
avsetninger til 
eller bruk av 
bundne 
driftsfond 

3 772 -5 714 -7 343 -4 291 -2 757 -2 314 -2 314 

Netto 
avsetninger til 
eller bruk av 
disposisjonsfond 

-18 371 -3 944 -3 944 19 385 7 912 5 022 1 683 

Dekning av 
tidligere års 
merforbruk 

0 0 0 0 0 0 0 

Sum 
disponeringer 
eller dekning av 
netto 
driftsresultat 

-14 599 -9 658 -11 287 15 094 5 155 2 708 -631 

        

Fremført til 
inndekning i 
senere år 
(merforbruk) 

6 501 0 0 0 0 0 0 
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Beskrivelser alle investeringer 

 

Kommunedirektøren 
 

Etablering av navnet minnelund på Kragerø kirkegård 
Kragerø kirkegård har per dags dato både muslimsk gravfelt og anonym minnelund. Det er ønske om 
også å opprette en navnet minnelund. Befolkningen generelt er mye på flyttefot og mange har ikke 
mulighet til å stelle gravsted p.g.a. helse, bosted, knapphet på tid osv. På en navnet minnelund påføres 
mange navn på et gravminne og pårørende har da ingen praktiske forpliktelser til stell osv. Det ønskes 
samtidig å omgjøre enkelte gravfelt til urnegravfelt. Dette vil være plassbesparende. 

Kirkegårdsmaskiner/-utstyr 

Det kreves effektive og gode maskiner og utstyr for å drifte kommunes kirkegårder. Mye av maskinene 
og utstyret vi har i dag er gammelt, dårlig og tilfredsstiller ikke dagens krav i forhold til HMS og 
effektivitet. Det er behov for generell oppgradering av gressklippere, maskiner og utstyr.   

Kirkestoler og oppgradering kirkeinventar Helle kirke 

Helle menighetsråd har hatt en gjennomgang av kirkerommets helhet. Det er behov for å «rydde opp» i 
farger, former og stiler slik at det blir et mer helhetlig inntrykk. Det er behov for å gå til innkjøp av nye 
kirke stoler, i god kvalitet, som passer godt til kirkerommets helhet.  Det er også behov for oppgradering 
av orgelfasade, alterring samt kirketekstiler.  

Nye søppelkasser Kirkegårdene 

Det er behov for å fornye en del av søppelstativene på kirkegårdene. Disse er mye i bruk hele året 
gjennom og slitasjen er stor. 

Opprusting kirkegårdsmur Skåtøy 

Kirkegårdsmuren på nedre kirkegård på Skåtøy er sunket sammen. Muren som går langs hovedveien er 
meget godt synlig for både kjørende, gående og syklende. Det søkes om midler til dette prosjektet, da 
dette vil forskjønne kirkegårdsområdet vesentlig.  

P-plass Kragerø kirkegård 

 Ved gravferder/bisettelser på kapellet er det et stort behov for mange flere p-plasser enn det som 
finnes i dag. Det ble i 2019 kjent for kirkevergen og fellesrådet at nevnte tomt eies av Kragerø kommune 
og er merket med P-plass kirkegården. Området er på ca. 700m2 og det ønskes å bearbeide tomten slik 
at mest mulig av området kan brukes til parkeringsplass. 

Rehabilitering av bærekonstruksjoner tårn og loft i Kragerø kirke 

Viser til utarbeidet rapportert på nivå 2 og 3 i Kragerø kirke. Det er påvist sopp/alger, råte og insekts 
angrep i overganger til murverk og i innmurte bjelker. Rapporten beskriver og viser med bilder, mange 
bærende konstruksjoner som må rehabiliteres. 

Rehabilitering Kragerø kirke 

Viser til tilstandsanalyse av Kragerø kirke og rapporten som er laget i den forbindelse. Etter anbefalinger 
og funn fra arbeidet er det kostnads estimert et rehabiliteringsbehov på ca. kr.10 mill. de neste 10 årene 
på kirken. I henhold til rapportens funn og anbefalinger søkes det om 4,0 mill. kr i 2024 og 4,5 mill. kr i 
2025.  
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Rehabilitering og oppgradering av tak Helle kirke 

Fagpersoner som har undersøkt taket på Helle kirke i forbindelse med vannskade i 2018 anbefaler at 
resten av taket skiftes, da dette er konstruert på samme måte som det skadde taket i 2018. Dette utgjør 
en risiko for vann- fukt, og råteskader.   

Rehabilitering og oppgradering av utvendig tak Sannidal kirkestue 

Lekter på kirkestua er råtne og til dels borte flere plasser. For at taksteinene skal ligge trygt er det 
avgjørende at lektene er i god stand. I verste fall kan løs takstein være en fare for liv og helse. 

Rehabilitering Stallane våpenhus  

Stallene ved Sannidal kirke representerer en kulturhistorisk verdi som må tas vare på. Stallene er i 
i 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. 

Skigard ny kirkegårdsdel 

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.  

Støtte og utvikling 

Digitalisering og velferdsteknologi 

Alle digitalisering prosjekter og prosjekter innen velferdsteknologi er samlet i et hovedprosjekt. 
Kommunedirektøren foreslår følgende fordeling av budsjettmidlene for 2022: 

Aktivitet  2022  

DIG01 - IKT i oppvekst  1 825 000   

DIG03 - Velferdsteknologi - prosjektleder m.m.  400 000   

DIG03 - Velferdsteknologi - IKT infrastruktur omsorgsboliger  500 000   

DIG03 - Velferdsteknologi - Sensorteknologi hos hjemmeboende 930 000 

DIG14 - Nytt Sakssystem 1 000 000   

DIG 27 - Digital politisk votering og kommuneTV 200 000 

Nytt tidsregistrerings system - Visma Tid 320 000 

   5 175 078  

DIG01 - IKT i oppvekst 
Felles opplæring og kurs utføres av IKT- rådgiver med flere. I løpet av 2022 vil det være stort behov for 
utskiftninger av Chromebooks i skolen. Mange av disse er i dårlig stand. Andre samarbeidskommuner 
skifter ut Chromebookene hvert tredje eller fjerde år, våre blir ved utskiftning fem og seks år gamle.  Det 
er også nødvendig med ny infrastruktur ved Sannidal ungdomsskole og Helle skole i 2022. 
 
DIG03 - Velferdsteknologi  
For å holde “trykket” oppe er det viktig med denne bevilgningen for å lede nedenfor nevnte prosjekter 
med flere. Viktige aktiviteter vil være Digitale trygghetsalarmer og tilhørende sensorteknologi, 
medisineringsstøtte, digitalt tilsyn m.m. I tillegg til lønnsutgifter er det naturlig en del reiseaktivitet i 
stillingen. 

DIG03 - Velferdsteknologi - IKT infrastruktur omsorgsboliger 
Det er vedtatt at velferdsteknologi skal være en integrert del av helse- og omsorgstjenesten i 2020. For å 
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få dette til, er det nødvendig med grunnleggende infrastruktur i våre heldøgns omsorgsboliger. I 2022 vil 
en videreføre og sluttføre arbeidet som ble påbegynt i 2019 og 20 med å bygge ut nødvendig IKT-
infrastruktur.  

DIG03 - Velferdsteknologi - Sensorteknologi hos hjemmeboende 
Velferdsteknologi og sensorteknologi er fremtiden for helse- og omsorgstjenesten. Dagens system 
legger ikke til rette for dette.  I forbindelse med anskaffelse i 2021 på nytt pasientsignalanlegg til 
sykehjemmet har vi mulighet til å anskaffet egnet teknologi for omsorgsboligene slik at det blir rustet 
opp med de samme løsningene for digitalt tilsyn.  

DIG14 - Nytt Sakssystem 
Grenlandskommunene gikk til anskaffelse av Public360 som sitt sak- og arkivsystem i 2011. Dagens 
løsning er kostnadskrevende både med tanke på oppgraderinger og vedlikehold, og det er derfor behov 
å se etter alternative løsninger. Det er viktig at kommunene får et saksbehandlingsverktøy som følger 
den digitale utviklingen i samfunnet.  Kragerø deltar i et prosjekt som skal gjennomføre anskaffelse av et 
felles saksbehandlingsverktøy for Grenlandskommunene. Saksbehandlingsverktøyet skal kunne 
integreres/samkjøres med gode løsninger for arkivfunksjon. Prosjektet er en videreføring av arbeidet 
som er påbegynt i 2021. Anskaffelsen vil også samkjøres med eByggesak prosjektet som det ble avsatt 
midler til i 2021.  

Fornying IKT infrastruktur i bygg 

Flere av kommunens bygg har utdatert/gammel IKT-infrastruktur. For å ivareta IKT-sikkerhet, forventet 
ytelse og driftsstabiliteten er det avgjørende å modernisere dette.  

Oppgradering serverpark 2022-2025 

Investeringen skal sikre at kommunens servere fornyes og utbygges slik at de kan håndtere den 
planlagte vekst i behandling og lagring av data, Dette er avgjørende for å  ivareta krav til stabilitet, 
support fra leverandører, ny funksjonalitet og ikke minst ivareta IKT - sikkerheten. 

Helse og omsorg 

Rehabilitering/modernisering  omsorgsleiligheter 

Kragerø kommune har en målsetting om at eldre og pleietrengende skal bo lengst mulig i eget hjem eller 
i egnet omsorgsbolig. Omsorgsbehovet øker i takt med flere eldre og mange av omsorgsboligene er for 
lite tilpasset dagens brukergruppe. Det er derfor behov for tilpasninger for å oppnå bedre 
funksjonalitet. Investeringsnivået er ihht «delplan for bemannede omsorgsboliger og øvrige 
hjemmebaserte tjenester». Arbeidet er fremskyndet i forhold til investeringsnivået i delplanen ved at 1 
mill. kroner er flyttet fra 2023 til 2022 til prosjekteringsarbeid. 

Samlokalisering/nybygg omsorgsleiligheter 

I dag er det 12 lokasjoner med heldøgns drift, som er krevende både faglig og økonomisk. De faglige 
vurderingene er at en må se på muligheter for samlokalisering, med det formål å få større 
enheter.  Investeringsnivået er ihht «delplan for bemannede omsorgsboliger og øvrige hjemmebaserte 
tjenester». Må sees i sammenheng med prosjekt «Rehabilitering/modernisering  omsorgsleiligheter». 
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Samfunn 

Bassenget på Gunnarsholmen 

Bassenget på Gunnarsholmen er en perle nesten midt i byen og det trenger en oppgradering. Hyppig 
rengjøring er ikke tilstrekkelig for å opprettholde god nok kvalitet på bassenget. Gammel maling flasser 
av og legger igjen skarpe kanter som det er fort gjort å skjære seg på. Påstøpte overganger mellom bunn 
og vegger/fjell smuldrer og sprekker opp.  

Branndokumentasjon for kommunale bygg 

Byggdrift må å få bedre oversikt over brannsikkerhet i kommunale bygg. Derfor er det viktig med god 
branndokumentasjon ihht. til lover og forskrifter som bygninger skal oppfylle. Byggdrift skal innhente 
bistand fra rådgiverfirma til å utføre brannprosjekteringen og finne de gode løsningene som ivaretar 
både myndighetenes krav og tiltakshavers forventninger til kvaliteten i kommunal bygg. 

Desinfiseringsrobot og renholdsmaskiner 

Til bruk på Marienlyst sykehjem. Gode rengjøringsrutiner er nødvendig for å bryte smittekjeden, og 
kombinert med intelligent desinfisering av områder vil dette sikre ett tryggere miljø for helsearbeidere, 
renholdspersonale og pasienter. Eiendom kan oppnå besparelser ved å frigjøre arbeidstid ved 
smittevask.  

Digital betalingsløsning i servicebygg 

Vi har pr i dag kun betalingsautomater med myntpåkast på alle dusjer, vaskemaskiner og tørketromler. 
Dette gjelder i servicebygget på Jomfruland og i Portør. Dette er en uholdbar løsning i dagens samfunn. 
En digital løsning vil gjøre tjenestene mer tilgjengelig, inntektene blir sporbare og man slipper å 
håndtere kontanter. 

Etablering fortau Rørviklia 

Som en følge av trafikksikkerhetsplanen er det er gjennomført er forstudie for etablering av fortau i 
Rørviklia. Avsatte midler i 2022 skal benyttes til prosjektering.  

Gatelys - Utskifting … EPC 

Mange armaturene som brukes er nødvendig å skiftes ut. Disse ble forbudt å omsette fra 2015, samt at 
nye armaturer redusere energibruken.    

Kalstad bhg - uteområde 

Eiendom ønsker at rehabilitere og utvide Parkeringsplassen ved Kalstad barnehage. Gammelt asfalt må 
fjernes, underlag må avrettes og legge nytt asfalt.  

Kommunale boliger 

Kommunen er ansvarlig for at alle har et sted å bo. Kjøp av kommunale boliger vurderes på bakgrunn av 
behov. 

Kragerø skole -utv rehab hovedbygget 

Murpuss og murklumper løsner fra veggene i Hovedbygget i Kragerø skole (A-bygget). Det kan gi skader 
innvendig på bygget og utgjøre en sikkerhetsrisiko for elever ved skolen og andre utenfor skolen. 
Rehabilitering må utføres. 
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Ledningsstrekk for gatelys i bakken 

Det er mye gammelt ledningstrekk i Kragerø som bør utbedres. Skiftes ut løpende i takt med 
utbedringer av vann og avløp. 

Oppgradering maskinpark 

Det er behov for å bytte ut en hjullaster Volvo L50D med tilhørende utstyr med en brukt traktor med 
lasteapparat og kantklipper. En traktor er mer tilpasset vårt behov, og vil få et større bruksområde 
gjennom hele året. Kantslåmaskinen vi har er ikke egnet i tett-bebygde strøk. Hjullasteren  er 13 år 
gammel, og det er usikkert på om den vil holde en hel sesong til.  Innkjøp av ny tilpasset hjullaster 
prioriteres. 

Overløp kloakkpumpe Marienlyst 

Det er i dag en kloakkum i kjelleren på Marienlyst sykehjem. Det er ikke overløp i denne kummen noe 
som kan medføre at det flommer kloakk ut i underetasjen ved svikt i kloakkpumpene. Det er derfor 
behov for å etablere et slikt overløp. Det må også monteres overvåkning av pumpene. 

Rassikring veier 2017-2022 

Kommunen har mange rasfarlige fjell og områder som vi er ansvarlige for. Frost sprenging og kraftige 
regnskyll gjør at stadig nye områder må sikres. Selv om en prøver å kartlegge hvor det er rasfare, dukker 
det ofte opp nye områder i forbindelse med de store nedbørsmengdene. Noen ganger er dette akutte 
hendelser som vi må reagere på øyeblikkelig. Dette er kostbare arbeider, som krever spesialkompetanse 
og utstyr. Kommunen kan bli erstatningsansvarlig for ødeleggelser ved ras fra kommunale 
eiendommer.  Rassikring må prioriteres.  

Rehabilitering EL anlegg 

Det er gjennomført periodisk sakkyndig kontroll av Bygg drift sine anlegg, og avdelingen jobber nå med 
lukking av avdekte avvik. Det er en viktig oppgave for avdelingen å lukke disse for å forhindre skade på 
liv, helse og materielle verdier. 

Sannidal u-skole  - Skolekjøkken, gulv og overflater 

Skolekjøkkenet i D-bygget er fra bygget var nytt og har nå behov for utskiftning. Det bør også etableres 
avtrekk i rommet, for å sikre en funksjonell bruk. Prosjektet er godt igang fra tidligere bevilgning. 

Sannidal u-skole vinduer bygg D og E 

Dårlige vinduer må skiftes for å sikre eiendommen mot større forfall. 

SD styring/overvåkingssystem 

Kragerø kommune har investert store summer i nye, og i eksisterende bygg med elektrotekniske svært 
avanserte anlegg - SD-styring (Sentral Driftskontroll styring). Alle tekniske anlegg bør i dag planlegges og 
«kjøres» via et sentralt toppsystem som bidrar til en mer forutsigbar, besparende og kontrollerende 
driftsform. Bruken av SD styring er til gjennomføring av ENØK-tiltak som kommunen har påbegynt. Det 
finnes også en kortsiktig plan for ytterligere ENØK-tiltak i noen bygg. Det bør utredes og  planlegges en 
gjennomgang av alle kraftkrevende større bygg og tekniske installasjoner mhp ENØK tiltak. Denne 
kartleggingen krever en kompetanse som må skaffes fra eksterne. 

Takkonstruksjon Hellekirken bhg 

Taket på Hellekirken barnehage trenger at få rehabilitering av tak konstruksjonen som medfører 
forbedret bæreevne. Takkonstruksjonen er dårlig.  
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Tiltaksplan rassikring 

For planlegging av fremtidig rassikring må omfanget kartlegges. På bakgrunn av kartleggingen kan 
områder for rassikring prioriteres. 

Tårnbrygga gjestehavn 

Værforhold og stadig større båter gjør at det er stor slitasje på gjestehavna på Jomfruland. Utrigger er 
ikke anbefalt for båter med mer enn 20% lenger skroglengde enn utriggere.  Dette i henhold til 
bryggeprodusentenes anbefalinger. Utriggere på Jomfruland er 8 meter og blir for kort til de store 
båtene. Byggeelementene tåler heller belastningen som både været og store båter medfører. Det 
foreslåes å bytte flytebryggen nærmes fergeleiet med en større og kraftigere flytebrygge. Den vil ligge 
mye mer stabilt, og vil fungere som en bølgebryter for resten av anlegget. I tillegg må flere av utriggerne 
byttes ut slik at vi kan ta imot større båter enn 32 fot. 

Selvkost 

Brannvannsplan/brannvannsutredning 

Det norske regelverket setter krav til at norske kommuner kartlegger behovet for slokkevann og 
hvordan behovet kan dekkes fra ulike kilder. En plan for brannvann vil dermed bidra til å kartlegge hvor 
mye vann som kan tas ut fra ledningsnettet, vurdere det reelle behovet for slokkevann, samt hvordan 
manglende vann kan skaffes fra andre kilder. 

Etablere ringsystemer 

For å sikre forsyningen ved for eksempel eventuelle ledningsbrudd er det laget en egen post for generell 
etablering av ringsystemer. 

Etablere vannkiosk 

For å få oversikt over uttak på ledningsnettet til eksempelvis tunellvask er det ønske om å etablere en 
vannkiosk. Dette gir også mulighet for å fakturere uttak av vann som i dag ikke blir fakturert. 

Etablering vannmålersoner (HPVA 21-31) 

Viser til hovedplanen for vann og avløp 

Hovedvannforsyning Mian (inkl strekning MIan HB til sentrum) (HPVA 21-31) 

Viser til hovedplanen for vann og avløp 

Kartlegge direkteutslipp og overløp (HPVA16-26) 

Viser til hovedplanen for vann og avløp 

Nye avløpspumpestasjoner (HPVA21-31) 

Viser til hoveplanen for vann og avløp 

Nytt høydebasseng Grøtvann 

Grøtvann høydebasseng er gammelt og erfaringer viser at kapasiteten i høydebassenget er begrenset til 
5-7 timer når Mian ikke er i drift. Mian kan heller ikke forsyne alle vannsonene i kommunen. Kostnaden 
legger til grunn et helt nytt høydebasseng med samme kapasitet som dagens høydebasseng ved 
Grøtvann. Kostnaden avhenger av utredninger og er derfor usikker. 
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Nytt sentralrenseanlegg 

Kragerø renseanlegg har et lovpålagt krav om å få på plass sekundærrensning. I tillegg er vi forberedt på 
at det kan komme kra vom nitrogenrensning. Dette samlet gjør at eksisterende anlegg ikke egner seg for 
oppgradring og at et nytt renseanlegg må bygget. Kostnaden for nytt sentralrenseanlegg er stipulert til 
200 millioner. 

Nytt septikmottak 

Dagens septikmottak på Nilsbukjerr er gammelt og utslitt og det er derfor behov for å etablere nytt 
septiskmottak der. 

Omlastningsbygg og gjennvinningstasjon 

Avventer beskrivelse 

Overføringsledninger til nytt sentralrenseanlegg 

I skisseprosjektet for nytt sentralrenseanlegg i Kragerø er det gjort et kostnadsestimat for nytt 
ledningsanlegg. For å fordele investeringen over flere år legges det opp til etappevis tilkobling av gamle 
renseanlegg til sentralrenseanlegget. 

Overvåking av alle anlegg - årlig utsikfting automasjonsskap 

En overvåking av alle VA-anlegg i kommunen bidrar til å sikre en stabil drift og sikker varsling ved 
eventuelle avvik. Det bør derfor skje en årlig utskiftning av automasjonsskap 

Rehabilitere/omlegging  avløp Symreveien Gromstad 

Avventer beskrivelse 

Rehabilitering vann og avløpssystem (HVPA21-31) 

Viser til hovedplanen for vann og avløp (HPVA 2021-31) som ble vedtatt september 2021 

Reservevanntilførsel Bamble (HPV 2017-2027) 

Avventer beskrivelse 

Ringsysytem Kragerø-Borteid-Skarbo-Helle 

Viser til hovedplanen for vann og avløp 

Sanere områder med spredt avløp iht. plan 

Tiltaket omfatter etablering av ledningsnett i områder der det etter plan skal saneres spredt utslipp. 
Kostnaden legger til grunn områder som har behov for sanering. Områdene med kostnad over 6 mill er 
lagt inn som sekkeposter. Resterende områder er listet opp i hovedplan. 

Teknisk oppgradering av trykkøkningsstasjoner 

Det er behov for å utbedre gamle stasjoner med diverse teknisk utstyr (tavler, vannmålere etc.). Det 
settes av en årlig sum til oppgradering. Tiltaket inkluderer tilrettelegging for tilkobling av 
nødstrømsaggregat i trykkøkningsstasjoner og eventuelt innkjøp av flere nødstrømsaggregat. 
Kostnadsestimatet inkluderer 2 stk nødaggregat på 50 kWA på henger. 
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Tilstandsvurdering samtlige høydebasseng 

Dagens høydebasseng har varierende byggeår og tilstand. En tilstandsvurdering av samtlige 
høydebasseng er nødvendig for å kunne vurdere behovet for å utbedre eksisterende høydebasseng og 
etablere nye høydebasseng. Tiltaket prioriteres tidlig i planperioden som en følge av at utbyggingen av 
ny E18 skjer veldig nært dagens høydebasseng ved Grøtvann. 

Utarbeide en oversikt over antall pe i hvert rensedistrikt 

Nødvendig tiltak for å få reelle tall på belastning på renseanleggene i Kragerø kommune. 

Utarbeide en oversikt over antall pe tilknyttet hvert høydebasseng og vurdere 
bassengkapasitet. 

Tiltaket er nødvendig for å øke forsyningssikkerheten på vannforsyningsnettet i kommunen. Tiltaket 
innebærer å kartlegge forsyningsområdene til hvert høydebasseng for å kunne vurdere 
bassengkapasiteten til høydebassengene. samt gjøre rede for kritiske vannledninger i kommunen. Dette 
er viktig for å kunne sikre nok vann til innbyggerne. 

Utredning hovedvannledning Grøtvann - Mian HB 

For å øke leveringssikkerheten på vannforsyningsnettet må strekket fra Grøtvann til Mian HB utredes og 
fornyes 

Utredning klimaendringer ifm. å tilpasse renseanlegg 

I henhold til statsforvalterens pålegg bør Kragerø utrede for klimaendringer gjennom et eget prosjekt 
som inkluderer en nettmodell. Dette for å sikre at renseanleggene tilpasses fremtidige klimaendringer. 

Utskifting renovasjonsbiler 

Kravet til driftssikkerhet medfører at renovasjonsbiler må skiftes ut etter jevnlig.  

Utvide råvannsbasseng og etablere nytt rentvannsbasseng 

I Grøtvann vannbehandlingsanlegg ligger råvannsbassenget og rentvannsbassenget ved siden av 
hverandre og det er utfordringer med utettheter. Det er derfor ønskelig å gjøre om dagens 
rentvannsbasseng til råvannsbasseng og etablere nytt rentvannsbasseng. 

Årlig fornying ledningsnett sjøledninger, 1000 m 

Det legges til grunn 1000 m årlig fornying av sjøledninger i kommunen. Kostnaden baserer seg på 
erfaringer fra kommunen. I starten av planperioden benyttes posten til å utbedre sjøledninger i kjente 
problemområder og til etablering av landtak. Etter utarbeidet rapport for ledningsnett sjø vil posten 
benyttes til gjennomføring av tiltak i egen saneringsplan for sjø. Kostnaden er derfor redusert i perioden 
2021-2023. 

Årlig fornying sjøledninger vann, 1000 m 

Det legges til grunn 1000 m årlig fornying av sjøledninger i kommunen. Kostnaden baserer seg på 
erfaringer fra kommunen. I starten av planperioden benyttes posten til å utbedre sjøledninger i kjente 
problemområder og til etablering av landtak. Etter utarbeidet rapport for ledningsnett sjø vil posten 
benyttes til gjennomføring av tiltak i egen saneringsplan for sjø. Kostnaden er derfor redusert i perioden 
2021-2023. 
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Oversikt eiendommer fritatt for eiendomsskatt 

 
Vedlagt er oversikt over de eiendommene som Kommunestyret har vedtatt fritak for eiendomsskatt 
etter §§ 7a og 7b.  

 Viser til KS sak 24/21 - arkivsak 20/02048 og KS sak 93/21 - arkivsak 21/04049: 

Følgende eiendommer eid av stiftelser og institusjoner vurderes å oppfylle vilkåret om å gagne 
kommune, fylke eller stat med allmennyttig, ikke kommersielt formål, fritas for eiendomsskatt, jf. 
Eiendomsskatteloven § 7 a:  

 Kragerø Kommunale Boligstiftelse  

 Kragerø Seilforening  

 Sannidal IL  

 Levangsheia IL  

 Helle IF  

 Kragerø IF  

 Sannidal Jeger og Fiskeforening  

 Pinsemenigheten Elim 

 Kragerø Frikirke  

 Mo Bedehus 

 Kragerø Normisjon/Løkkebakken 8 AS - Fritak for eiendomsskatt av det arealet som ikke utleie til 
kommersielle brukere 

 Speiderhuset i Studsdalen  

 Speiderhuset i Sannidal/Sannidal speidergruppe  

 Speiderhytta på Hovstølen  

 Delecto AS  

 Kragerø Røde Kors  

Følgende eiendom vurderes å være av historisk verdi, fritas for eiendomsskatt, jf Eiendomsskatteloven § 
7 b:  

 Sannidal Historielag  

 Sverre Løchens hus på Øya  

Eier av eiendommer som innvilges fritak plikter å gi kommunen beskjed dersom eierforhold eller bruk av 
eiendommen endres på en måte som kan påvirke vurderingen av fritak for senere år. 

  

Fritak etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav a og b gis av kommunestyret årlig og det må søkes om 
fritak hvert år. Eier av eiendommer som innvilges fritak plikter å gi kommunen beskjed dersom 
eierforhold eller bruk av eiendommen endres på en måte som kan påvirke vurderingen av fritak for 
senere år. 
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Budsjettforslag Kragerø Kirkelige Fellesråd 

 

Budsjettforslaget 2022-2025 fra KKF er i eget vedlegg. 

 

Gebyrregulativet Kragerø kommune 

 
Nytt gebyrregulativ med nye satser vil gjelde fra 1/1-2022 dersom ikke annet fremkommer i 
gebyrlisten.  Gebyrregulativet 2022 er i eget vedlegg. 

 

https://drive.google.com/file/d/19S9RUL9YEa2uIQ6Tmbo_qEK0NIcIrHT5/view?usp=sharing

