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1 Rådmannens innledning 

 

Rådmannen legger med dette fram forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan 

for perioden 2020-2023. I likhet med tidligere er budsjett og økonomiplan 

integrert i samme dokument.  

 

Vennesla er fortsatt en kommune i vekst. Fra 2018 til 2019 økte folketallet med 

98 personer til 14.630. Dette er en vekst på ca. 0,7 % og noe lavere enn det som 

har vært tilfelle de siste årene. Trenden hittil i 2019 er imidlertid bedre. Veksten i 

1. halvår alene utgjorde 0,7 % og det er pr. 1.7. registrert 14.733 bosatte i 

kommunen. Det er god aktivitet i store deler av næringslivet og det skjer mye 

spennende i forhold til nyskaping og innovasjon. 

 

De siste årene har kommunen hatt en stabilt god økonomi. Vi har oppnådd stabilt 

gode regnskapsresultat, gjennomført store investeringsoppgaver, utviklet 

tjenestene og i noen grad klart å bygge opp reserver i form av disposisjonsfond. I 

forslaget videreføres i store trekk de nye driftstiltakene og 

investeringsprosjektene som ble vedtatt ved behandlingen av budsjett for 2019 

og økonomiplan for perioden 2019-2022. I tillegg har en lagt inn konsekvensene 

av vedtak fattet av kommunestyret inneværende år. 

 

Både i fjor og denne høsten har budsjettarbeidet vært utfordrende. Strammere 

rammer fra staten, stort press på mange av de kommunale tjenestene og 

allerede vedtatte satsinger er hovedårsakene til dette. 

 

Rådmannen legger fram et forslag med negativt netto driftsresultat i 2020 på ca. 

8,5 mill. kr.  Videre utover i perioden varierer netto driftsresultat fra et negativt 

resultat på ca. 19,9 mill. i 2021 til et positivt resultat på ca. 9,9 mill. kr. i 2022. 

De negative driftsresultatene skyldes i hovedsak engangsutgifter knyttet til 

tilskudd til trossamfunn som følge av bygging av ny kirke samt forskottering av 

infrastruktur knyttet til vegløsninger/rundkjøring i Sentrum Nord. Disse utgiftene 

foreslås dekket av generelt disposisjonsfond. Når en tar hensyn til disse 

ekstraordinære forholdene har kommunen et netto driftsresultat for perioden 

totalt sett som er tilnærmet lik null. Når rådmannen mener dette er forsvarlig 

begrunnes det med at vi har opparbeidet disposisjonsfond og bufferfond som gjør 

oss mindre sårbare i forhold til raske og uforutsette svingninger i økonomien.  

 

For å få budsjettet i balanse i hele perioden har det vært nødvendig å foreslå 

innsparings- og effektiviseringstiltak som til sammen beløper seg til ca. 7,2 mill. 

kr. i 2020 og økende til ca. 33,8 mill. kr. i slutten av perioden. Inkludert i disse 

tallene ligger forslag om endret skolestruktur som følge av at det fra høsten 2020 

etableres en privatskole i regi av Oasen skole AS. Rådmannen foreslår at det 

snarest settes i gang et utredningsarbeid med tanke på å legge ned Samkom 

skole og Hunsfoss skole. 

 

I forslaget ligger det inne investeringer for til sammen ca. 728 mill. kr. i løpet av 

perioden. Ca. 114 mill. av dette er vann- og avløpsprosjekter som finansieres 

gjennom avgiftene. De største enkeltinvesteringene er bygging av ny kirke, 

avlastningshjem for utviklingshemmede, utvidelse av Barnestua barnehage, 

skoleinvesteringer, ny idrettshall på Moseidmoen, gangbro mellom Venneslamoen 

og Hunsøya, boenheter for personer med psykiske lidelser og rusavhengighet 

samt sykehjem og dagsenter for demente. 
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Kommuneplanens samfunnsdel for 2018-2030 ble vedtatt av kommunestyret 

11.10.18 med følgende hovedsatsingsområder: 

• Levekår – 

likeverd/likestilling/kompetanse/utdanning/oppvekstvilkår/folkehelse 

• Utvikling – befolknings-/næringsutvikling. 

 

Innenfor det som er økonomisk mulig å oppnå har rådmannen forsøkt å la dette 

være styrende for arbeidet med budsjett og økonomiplan. 

 

I det langsiktige bildet fram mot 2040 står kommunen overfor store 

samfunnsutfordringer. Klimagassutslippene må radikalt ned. Det vil nesten være 

dobbelt så mange over 67 år som det vi har i dag. Samtidig må vi jobbe 

kontinuerlig i forhold til den store utfordringen vi har med at nesten 1/3 av våre 

innbyggere i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet. Det er viktig at vi nå gjør 

de rette og kloke grepene for å stå best mulig rustet til å løse disse utfordringene. 

Dette preger det dokumentet som her legges fram. Vi må ha økonomisk 

handlingsrom. Vi må ha en organisasjon som er rustet til å møte utfordringene. Vi 

må i større grad enn tidligere samhandle med næringsliv, frivillighet og hele 

lokalsamfunnet for å møte utfordringene. Dette klarer ikke kommunen alene. 

 

For å kunne møte de utfordringene kommunen står overfor er det helt avgjørende 

å fortsatt få til et godt samspill mellom politikerne, kommunens ledelse, de 

ansatte og deres organisasjoner.  Sammen må vi søke etter de gode og effektive 

løsningene som kan gi oss en god og utviklingsorientert kommune også i 

framtida. 

 

Vennesla, 07.11.2019 

 

 

Svein Skisland 

Rådmann 
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2 Forslag til vedtak 

2.1 Årsbudsjett 2020 

 

Det vedlagte forslag til årsbudsjett for Vennesla kommune for 2020, med 

tilhørende forutsetninger vedtas. 

 

2.1.1 Skattesatser / marginavsetning 

Skatten for 2020 på formue og inntekt fastsettes til de maksimalsatser som 

vedtas av Stortinget. 

Marginavsetningen settes til 11 % 

 

2.1.2 Eiendomsskatt 

I medhold av Eiendomsskatteloven § 2 og § 3, første ledd, bokstav a, videreføres 

det for 2020 utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen.  

 

Ny alminnelige taksering er gjennomført og skal gjelde fra 2020. 

For eiendomsskatteåret 2020 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et 

«særskilt fastsatt grunnlag» i henhold til overgangsreglene til 

eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 

være lik 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 

som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og 

installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 

2019 blir ansett som næringseiendom.  

 

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2020 settes til 7 promille, jfr. 

Eiendomsskatteloven § 11. første ledd. Eiendomsskatten på det særskilte 

grunnlaget er 7 promille. Differensiert skattesats for boligdelen av eiendommer 

med selvstendige boenheter settes for 2020 til 4,5 promille, jfr. 

Eiendomsskatteloven § 12 bokstav a. Den samme satsen skal legges til grunn for 

fritidsboliger.  

 

For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet settes et bunnfradrag på kr. 375.000,- pr. boenhet, jfr. 

Eiendomsskatteloven § 11, annet ledd. Bunnfradraget trekkes fra 

takstgrunnlaget. 

 

Eiendommer nevnt i Eiendomsskatteloven § 5 skal fritas for eiendomsskatt. For 

skatteåret 2020 unntas i tillegg eiendom eid av stiftelser og institusjoner med 

allmennyttig formål i medhold av Eiendomsskatteloven § 7 bokstav a, samt 

bygninger med historisk verdi i medhold av Eiendomsskatteloven § 7 bokstav b. 

Med bygning av historisk verdi menes bygninger som er automatisk fredet eller 

vedtaksfredet etter kulturminneloven. 

 

Eiendomsskatten skal betales i fire terminer; 25/2, 25/5, 25/8 og 25/11 i 

skatteåret. 1. termin kan bli utsatt som følge av omlegging i kartverket på grunn 

av nytt kommunenummer.  

 

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen 

skattevedtekter vedtatt av kommunestyret. 
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2.1.3 Kommunale avgifter og betalingssatser 

For 2020 vedtas følgende endringer av kommunale avgifter og betalingssatser: 

• Vann, avløp, slam og renovasjon (VAR)  

Gebyrene beregnes ut fra selvkostprinsippet og behandles som egen sak.  

 

• Feiegebyr reduseres til kr. 215,- pr. boenhet med pipe. 

 

• Gebyr knyttet til plan – og utbygging reguleres i henhold til egen sak.  

 

• Barnehage 

Det legges til grunn de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. 

 

• Betaling for kost i barnehagen, og gebyr ved for sen henting av barn i 

barnehagen økes ikke. 

 

• Bevillingsgebyr fastsettes i henhold til alkoholloven og dens forskrifter. 

 

• Husleie for kommunale utleieboliger reguleres i tråd med kommunestyrets 

vedtak i sak 92/15. 

 

• Pris for leie av rom i Kulturhuset økes til (kr.): 

Rom Lokal Regional

Foajé 1 685           4 665              

Sal 5 610           6 730              

Tilflukten 1 690           2 025              

Eventyrrommet 1 690           2 025              

Koia 790              950                  
 

• Billettprisene i svømmehallen økes til (kr.): 

 2020
Enkeltbilletter:

Voksen 85              
Honnør 60              
Barn 45              

Årskort:
Voksen 2 900          
Honnør 1 800          
Barn 1 250          
Klippekort:
Voksen 725            
Honnør 475            
Barn 375             

 

• Festeavgift for graver økes ikke. 

 

• Gebyr for utlevering av cateringmat økes ikke. 

 

• Gebyr for manglende parkeringsplasser i sentrum økes ikke. 

 

• Andre egenandeler, gebyrer og betalingssatser 

Egenandeler og betalingssatser for kommunale varer og tjenester økes 

generelt med 3,1 % der ikke annet er bestemt. Der staten har fastsatt 

maksimumssatser gjelder disse, dersom ikke annet er bestemt. Der satsene 

er belagt med merverdiavgift kommer denne i tillegg til oppgitt sats. 

 

Administrasjonen gis fullmakt til å avrunde de enkelte satser til nærmeste hele 

krone. 
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2.1.4 Selvkosttjenester 

Vann-, avløp-, slam- og feiertjenestene skal være selvfinansierende (full 

kostnadsdekning). Underskudd fra tidligere år dekkes inn i gebyrene for 2020. 

 

Plan- og byggesaksbehandling, samt oppmåling og matrikkelføring skal være 

selvfinansierende. Evt. underskudd skal fremføres, og kan dekkes inn senere år 

(jfr. selvkostveileder H-3/14). 

 

2.1.5 Låneopptak 

Kommunestyret godkjenner for 2020 et låneopptak i henhold til budsjettet på: 

• Kr. 25.000.000,- som startlån til videre utlån 

• Kr. 92.657.000,- til investeringer 

 

Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, rente- 

og avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for 

finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret 15.12.16, sak 75/16. 

 

For resterende bruk av lån i budsjettet, benyttes ubrukte lånemidler, kr. 

16.800.000,-. 

 

Kassekredittgrensen settes til kr. 40.000.000,-. 

 

2.1.6 Satser for sosialhjelp 

Satsene fastsettes i henhold til statens veiledende norm.  

 

2.1.7 Tilskudd til private barnehager 

Ordinære private barnehager gis følgende tilskudd: 

• Driftstilskudd:  

o kr. 217.281,- pr. heltidsplass for barn 0-2 år 

o kr. 103.618,- pr. heltidsplass for barn 3-6 år. 

• Tilskudd til ped. bemanning: nasjonal sats. 

• Kapitaltilskudd: nasjonal sats. 

 

Familiebarnehager gis følgende tilskudd: 

• Driftstilskudd: nasjonal sats. 

• Kapitaltilskudd: nasjonal sats. 

 

2.1.8 Tilskudd 

Det bevilges kr. 1,25 pr. innbygger til den årlige TV-aksjonen 

 

2.1.9 Generelt 

Kommunestyret vil presisere at budsjettet er bindende.  

 

Tidligere vedtatte disposisjonsfullmakter i budsjettsaker videreføres, jfr. 

Øk.reglement vedtatt 24.05.18.  

 

Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettene internt mellom de ulike vann- 

og avløpsprosjektene, samt IT-investeringene. 
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Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettene mellom skolene etter ny 

ressursfordelingsmodell. 

 

Refusjon for momskompensasjon på investeringsutgifter samles på et sentralt 

ansvar.  

 

Utbetaling til politiske partier. Det foreslås ingen endringer i satsene for 

gruppestøtte og representantstøtte. 

 

 

2.2 Økonomiplan 2020-2023 

 

Økonomiplan for perioden 2020-2023 vedtas i overensstemmelse med 

rådmannens forslag.  

 

Økonomiplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden 2020-2023 

legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomheten. 

Enkeltsaker med økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal som 

hovedregel henvises til behandling i budsjett/økonomiplan. 
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2.3 Hovedoversikter og budsjettskjema drift og investering  

Bevilgningsoversikt drift (budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4, 1. ledd) 

 
Beløp i 1000       
 Regnskap  

2018 
Oppr. 

budsjett 
2019 

Øk.plan  
2020 

Øk.plan  
2021 

Øk.plan  
2022 

Øk.plan  
2023 

Rammetilskudd -462 706 -495 280 -501 600 -506 600 -508 700 -510 800 
Inntekts- og formuesskatt -318 689 -307 370 -338 200 -341 600 -345 000 -348 400 
Eiendomsskatt -52 385 -54 200 -54 900 -55 300 -55 700 -56 100 
Andre generelle driftsinntekter -63 592 -56 797 -45 038 -40 278 -37 394 -36 765 

Sum generelle driftsinntekter -897 372 -913 647 -939 738 -943 778 -946 794 -952 065 

       

Sum generelle midler bevilget til 
drift, netto 

852 177 893 508 915 469 926 756 897 363 912 557 

       
Avskrivinger 49 022 0 0 0 0 0 
       

Sum netto driftsutgifter 901 199 893 508 915 469 926 756 897 363 912 557 

Brutto driftsresultat 3 827 -20 139 -24 269 -17 022 -49 431 -39 508 

       
Renteinntekter -6 828 -6 030 -6 952 -7 232 -7 513 -7 800 
Utbytter -15 778 -11 870 -12 516 -12 516 -12 516 -12 516 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

2 168 -8 000 -8 300 -8 300 -8 300 -8 300 

Renteutgifter 20 807 23 589 28 160 28 925 27 175 27 415 
Avdrag på lån 33 419 31 414 32 400 36 000 40 700 44 500 

Netto finansutgifter 33 788 29 103 32 792 36 877 39 546 43 299 

       
Motpost avskrivninger -49 022 0 0 0 0 0 
       

Netto driftsresultat  -11 407 8 964 8 523 19 855 -9 885 3 791 

       
Overføring til investering 4 801 0 0 0 0 0 
Netto avsetninger til eller bruk 
av bundne driftsfond 

341 -2 659 3 200 -7 200 -1 600 -1 400 

Netto avsetninger til eller bruk 
av disposisjonsfond 

29 077 -6 305 -11 723 -12 655 11 485 -2 391 

Dekning av tidligere års 
merforbruk i driftsregnskapet 

-33 982 0 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning 
av netto driftsresultat 

237 -8 964 -8 523 -19 855 9 885 -3 791 

       

Fremført til inndekning i senere 
år (merforbruk) 

-11 170 0 0 0 0 0 
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Bevilgninger til budsjettområdene – drift (budsjett- og regnskapsforskr. § 5-4, 2. ledd) 

 
 
Beløp i 1000 

      

 Regnskap  
2018 

Oppr. 
budsjett 

2019 

Øk.plan 
2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Politisk styring og kontrollorganer 6 755 7 154 7 369 7 899 7 219 7 899 
Rådmannen 2 150 2 584 2 699 2 687 2 675 2 663 
Organisasjonsseksjonen 15 389 17 489 21 187 20 098 20 009 19 920 
Økonomiseksjonen 9 760 13 099 9 770 9 049 9 012 9 012 
Seksjon for oppvekst 78 781 89 508 94 108 88 490 82 608 76 359 
Seksjon for samfunnsutvikling 24 719 31 483 30 662 47 156 22 308 25 756 
Seksjon for helse og omsorg 24 922 26 017 27 259 26 865 26 806 34 847 
Servicetorget 19 021 24 937 28 626 28 284 28 954 29 064 
Enhet for plan og utbygging 5 455 6 136 5 861 5 815 5 769 5 723 
Enhet for kultur 15 205 10 834 10 710 10 529 10 373 10 317 
Kvarstein skole 13 199 12 543 13 647 13 647 13 647 13 647 
Hunsfoss skole 21 660 20 779 20 036 20 036 20 036 20 036 
Moseidmoen skole 24 793 26 525 27 170 27 170 27 170 27 170 
Vennesla skole 30 063 30 155 28 682 28 682 28 682 28 682 
Samkom skole 10 704 10 507 11 261 11 261 11 261 11 261 
Eikeland oppvekstsenter 15 091 14 720 14 861 14 861 14 861 14 861 
Skarpengland skole 34 829 32 373 37 251 37 251 37 251 37 251 
Vennesla ungdomsskole 42 259 43 046 44 148 44 148 44 148 44 148 
Voksenopplæringa 8 302 5 591 6 027 5 937 5 847 5 757 
Solsletta barnehage 14 530 13 398 14 093 14 093 14 093 14 093 
Klokkerstua barnehage 13 036 11 911 12 264 12 274 12 274 12 274 
Smååsane barnehage 11 790 11 619 11 921 11 826 11 826 11 826 
Barnestua barnehage 7 712 7 635 7 847 7 847 7 847 7 847 
Enhet for barn og familie 63 046 72 177 73 875 73 507 73 153 72 799 
Enhet for livsmestring 102 324 109 002 117 292 116 808 116 324 122 440 
Hovedkjøkkenet 9 324 9 302 9 658 9 568 9 478 9 388 
Venneslaheimen omsorgssenter 64 495 63 571 67 122 66 803 66 924 66 165 
Hægelandsheimen omsorgssenter 23 334 23 397 24 017 23 907 23 797 23 687 
Enhet for hjemmetjeneste 64713 64 305 61 418 61 120 60 822 60 524 
Koordinerende og 
helsefremmende enhet 

15 470 16 314 18 012 17 949 17 886 17 823 

NAV 55 483 46 850 40 789 38 542 36 880 36 433 
Enhet for park og idrett 12 137 10 681 11 000 11 044 10 988 10 950 
Teknisk, VAR -19 233 -18 529 -21 302 -22 676 -23 142 -24 366 
Teknisk, vei 14 300 11 969 12 628 11 816 11 784 11 722 
Byggforvaltning 37 330 40 678 43 947 44 009 44 015 44 706 
Sentrale inntekter og utgifter -38 559 -26 252 -30 447 -21 547 -16 223 -10 128 

Sum bevilgninger drift, netto 854 289 893 508 915 469 926 756 897 363 912 557 

       
Herav:       
Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne driftsfond 

-787 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

-1 325 0 0 0 0 0 

Korrigert sum bevilgninger drift, 
netto 

852 177 893 508 915 469 926 756 897 363 912 557 
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Økonomisk oversikt etter art – drift (budsjett- og regnskapsforskr. § 5-6) 

 

Beløp i 1000       
 Regnskap  

2018 
Oppr. 

budsjett 
2019 

Øk.plan 
2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Rammetilskudd -462 706 -495 280 -501 600 -506 600 -508 700 -510 800 
Inntekts- og formuesskatt -318 689 -307 370 -338 200 -341 600 -345 000 -348 400 
Eiendomsskatt -52 385 -54 200 -54 900 -55 300 -55 700 -56 100 
Andre skatteinntekter -9084 -8 787 -9 287 -9 287 -9 287 -9 287 
Andre overføringer og tilskudd 
fra staten 

-52 705 -44 527 -30 169 -25 409 -22 525 -21 896 

Overføringer og tilskudd fra 
andre 

-177 257 -89 701 -88 335 -84 399 -101 399 -84 399 

Brukerbetalinger -35 315 -35 950 -37 808 -37 718 -37 718 -37 718 
Salgs- og leieinntekter -82 488 -73 359 -76 872 -76 718 -76 718 -77 798 

Sum driftsinntekter -1 190 629 -1 109 175 -1 137 172 -1 137 032 -1 157 048 -1 146 399 

       
Lønnsutgifter 620 652 608 113 630 511 627 991 625 031 619 791 
Sosiale utgifter 153 411 162 291 161 493 169 895 171 720 174 317 
Kjøp av varer og tjenester 300 165 285 983 284 823 287 041 283 632 285 603 
Overføringer og tilskudd til 
andre 

71 205 32 649 36 076 35 083 27 234 27 180 

Avskrivninger 49 022 0 0 0 0 0 

Sum driftsutgifter 1 194 455 1 089 036 1 112 902 1 120 009 1 107 616 1 106 890 

       

Brutto driftsresultat 3 826 -20 139 -24 269 -17 022 -49 431 -39 508 

       
Renteinntekter -6 828 -6 030 -6 952 -7 232 -7 513 -7 800 
Utbytter -15 779 -11 870 -12 516 -12 516 -12 516 -12 516 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

2 168 -8 000 -8 300 -8 300 -8 300 -8 300 

Renteutgifter 20 809 23 589 28 160 28 925 27 175 27 415 
Avdrag på lån 33 419 31 414 32 400 36 000 40 700 44 500 

Netto finansutgifter 33 789 29 103 32 792 36 877 39 546 43 299 

       
Motpost avskrivninger -49 022 0 0 0 0 0 
       

Netto driftsresultat -11 407 8 964 8 523 19 855 -9 885 3 791 

       
Disponering eller dekning av 
netto driftsresultat 

      

Overføring til investering 4 801 0 0 0 0 0 
Netto avsetninger til eller bruk 
av bundne driftsfond 

341 -2 659 3 200 -7 200 -1 600 -1 400 

Netto avsetninger til eller bruk 
av disposisjonsfond 

29 077 -6 305 -11 723 -12 655 11 485 -2 391 

Dekning av tidligere års 
merforbruk i driftsregnskapet 

-33 982 0 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller 
dekning av netto driftsresultat 

237 -8 964 -8 523 -19 855 9 885 -3 791 

       

Fremført til inndekning i senere 
år (merforbruk) 

-11 170 0 0 0 0 0 
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Bevilgningsoversikt investering (budsjett- og regnsk.forskr. § 5-5, 1. ledd) 

 
Beløp i 1000 
 

 Regnskap  
2018 

Oppr. 
budsjett 

2019 

 Øk.plan 
2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Investeringer i varige driftsmidler 140 412 147 493  117 935 132 400 212 840 111 985 

Tilskudd til andres investeringer 0 0  0 0 0 0 

Investeringer i aksjer og andeler i 
selskaper 

2 410 2 575  2 575 2 575 2 575 2 575 

Utlån av egne midler 0 0  0 0 0 0 

Avdrag på lån 0 0  0 0 0 0 

Sum investeringsutgifter 142 822 150 068  120 510 134 975 215 415 114 560 

        
Kompensasjon for merverdiavgift -13 980 -11 300  -5 808 -10 516 -28 432 -9 617 

Tilskudd fra andre -17 445 -1 006  -940 -940 -68 528 -28 422 

Salg av varige driftsmidler -4 838 -1 000  -1 050 -60 -295 -925 

Salg av finansielle anleggsmidler 0 0  0 0 0 0 

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

-685 -680  -680 -680 -680 -680 

Bruk av lån -80 821 -113 507  -109 457 -120 204 -114 905 -72 341 

Sum investeringsinntekter -117 769 -127 493  -117 935 -132 400 -212 840 -111 985 

        
Videreutlån 13 495 15 000  25 000 25 000 25 000 25 000 
Bruk av lån til videreutlån -13 495 -15 000  -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 

Avdrag på lån til videreutlån 7 016 7 650  9 000 10 250 11 400 11 750 

Mottatte avdrag på videreutlån -8 104 -7 650  -9 000 -10 250 -11 400 -11 750 

Netto utgifter videreutlån -1 088 0  0 0 0 0 

        
Overføring fra drift -4 801 0  0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne investeringsfond 

-21 0  0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av 
ubundet investeringsfond 

-19 143 -22 575  -2 575 -2 575 -2 575 -2 575 

Dekning av tidligere års udekket 
beløp 

0 0  0 0 0 0 

Sum overføring fra drift og netto 
avsetninger 

-23 965 -22 575  -2 575 -2 575 -2 575 -2 575 

        

Fremført til inndekning i senere år 
(udekket) 

0 0  0 0 0 0 
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Bevilgning til investeringer i varige dr.midler (budsjett- og regnsk.forskr. § 5-5, 2. ledd) 

 
 
Beløp i 1000         
 Regnskap 

2018 
Oppr. 

budsjett 
2019 

 Øk.plan 
2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
Sum 2020-

2023 
Utskifting lekeapparater     750 750 750 750 3 000 
Oppgradering skoler     0 40 000 0 0 40 000 
Inv./utstyr FDV-bygg/bolig    550 0 0 0 550 
Bade-/fiskeplass, HC    0 0 100 0 100 
Ombygging, Kvarstein skole    0 0 200 0 200 
Gangveg Moseidmoen ind.     0 0 0 2 500 2 500 
Utbedring veg Dynestøl    0 0 500 3 500 4 000 
Nytt lokale teknisk    0 0 500 13 000 13 500 
E-byggesak    250 0 0 0 250 
Temakart/kartlag    0 150 0 0 150 
Maskiner og utstyr, teknisk    2 200 1 500 2 000 1 500 7 200 
Fortau Hægelandssletta    0 2 200 0 0 2 200 
Forprosj/utb. Måneglytt    0 0 0 300 300 
Ny idrettshall, Moseidmoen    0 9 300 25 000 31 000 65 300 
Kjøp av menighetshus    0 0 7 175 0 7 175 
PA -anlegg Kulturhuset    250 0 0 0 250 
Lys/lysmikser Kulturhuset    100 0 0 0 100 
Skarpengland skole uteomr.    1 000 0 0 0 1 000 
Infoskjermer Kulturhuset    100 0 0 0 100 
Klokkerstua, vent.anl.    1 200 0 0 0 1 200 
Ny sandgarasje    0 0 0 1 000 1 000 
Flomkulvert, Torsby    0 1 000 0 0 1 000 
Regulering, strandsti trinn II    0 400 0 0 400 
Div. vann- og avløpsinv.    36 550 25 000 20 140 32 200 113 890 
Lokaler til leger    7 700 0 0 0 7 700 
Solcelle på komm. bygg    600 0 0 0 600 
Skiløyper    0 500 500 500 1 500 
Ombygging Herredshuset    0 4 800 0 0 4 800 
FDV verksted Lomtjønn    6 800 0 0 0 6 800 
Utskifting av biler     2 620 300 2 025 3 975 8 920 
Mask./utstyr, park/idrett    3 600 200 800 1 460 6 060 
Innløsning / grunnerverv    1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 
Ny kirke     25 000 25 000 0 0 50 000 
Boliger psyk.lidelse/rusavh.    0 2 000 41 000 0 43 000 
Vennesla skole, utredning    0 0 0 200 200 
Nytt avlastningshjem    0 0 15 000 16 000 31 000 
Bro sentrum - Hunsøya    0 0 35 000 0 35 000 
Venneslahallen    13 800 0 0 0 13 800 
Sykehjem,dagsenter,demente    300 700 45 650 0 46 650 
Balløkker m.v.    600 600 600 600 2 400 
IT-investeringer    1 885 1 100 1 000 600 4 585 
Skiløyper     0 500 500 500 1 500 
Hægeland kirkegård    2 000 0 0 0 2 000 
Diverse ENØK-tiltak    1 800 800 800 800 4 200 
Barnestua barnehage    0 12 000 12 000 0 24 000 
Oppgradering veglysanlegg    200 200 200 200 800 
Rakkestad vei    2 800 2 000 0 0 4 800 
Odderøya renseanlegg     2 530 0 0 0 2 530 
Asfaltering Holtanvegen    850 0 0 0 850 
Trafikksikkerhetstiltak    400 400 400 400 1 600 
Rassikring     500 500 500 500 2 000 
Div. prosjekt 140 412 147 493  0 0 0 0 0 

Sum 2B  140 412 147 493  117 935 132 400 212 840 111 985 575 160 
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Tilskudd til andres investeringer  (budsjett- og regnsk.forskr. § 5-5, 2. ledd) 

 
Beløp i 
1000 

        

 Regnskap 
2018 

Oppr. 
budsjett 

2019 

 Øk.plan 
2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
Sum 

2020-
2023 

Sum 2B  0 0  0 0 0 0 0 
 

 
 
 

Investeringer i aksjer og eiendeler  (budsjett- og regnsk.forskr. § 5-5, 2. ledd) 

 
Beløp i 1000         

 Regnskap 
2018 

Oppr. 
budsjett 

2019 

 Øk.plan 
2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
Sum 

2020-
2023 

Egenkapitalinnskudd 
KLP 

2 410 2 575  2 575 2 575 2 575 2 575 10 300 

Investeringer i 
aksjer og andeler i 
selskaper  

2 410 2 575  2 575 2 575 2 575 2 575 10 300 

 

 
 

Utlån  (budsjett- og regnsk.forskr. § 5-5, 2. ledd) 

 
Beløp i 1000         

 Regnskap 
2018 

Oppr. 
budsjett 

2019 

 Øk.plan 
2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
Sum 

2020-
2023 

Startlån 13 495 15 000  25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 

Utlån av egne 
midler 

13 495 15 000  25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 
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3 Formelle forhold 

3.1 Kommunelovens krav  

Ny kommunelov kap. 14 sier at kommunestyret innen årets utgang skal vedta 

budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for 

kommunens inntekter i budsjettåret og anvendelsen av disse. 

 

Kommunelovens § 14-4 stiller følgende krav til økonomiplan og årsbudsjett: 

• Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og 

strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp. 

• Økonomiplan og budsjett skal vise kommunens prioriteringer og 

bevilgninger og de mål og premisser som økonomiplanen og budsjettet 

bygger på. 

• Økonomiplanen og budsjettet skal vise utviklingen i kommunens økonomi 

og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. 

Vedtaket skal angi hvor mye lån som tas opp i budsjettåret. 

• Økonomiplan og budsjett skal settes opp i balanse og være realistiske, 

fullstendige og oversiktlige.  

Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 

 

Kommunelovens kap. 28 inneholder bestemmelser om statlig kontroll med 

kommuner med økonomisk ubalanse. Dersom minst ett av vilkårene nedenfor er 

oppfylt skal departementet kontrollere lovligheten av vedtak om årsbudsjettet. 

 

a) Driftsbudsjettet er vedtatt med et merforbruk. 

b) Driftsdelen av økonomiplanen er vedtatt med et merforbruk. 

c) Driftsdelen av økonomiplanen, driftsbudsjettet eller driftsregnskapet viser 

at et merforbruk skal dekkes inn over flere enn to år etter at det oppsto. 

d) Balanseregnskapet viser et oppsamlet merforbruk fra driftsregnskapet som 

er større enn 3 % av driftsinntektene. 

e) Økonomiplanen eller årsbudsjettet er ikke vedtatt innen de fristene som er 

satt i lov eller forskrift. 

f) Årsregnskapet er ikke vedtatt innen de fristene som er satt i lov eller 

forskrift 

 

Det er opprettet et register over alle kommuner som er underlagt slik 

godkjenning (ROBEK). 

 

3.2 Sammenheng mellom økonomiplan og kommuneplan 

 

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Planens 

samfunnsdel konkretiserer politiske mål, strategier og visjon for utviklingen av 

Vennesla kommune. Planen trekker opp visjon og mål for kommunen både som 

samfunn, som myndighet og som tjenesteyter. Den peker på behov på ulike 

samfunnsområder og sier noe om hvordan behovene kan dekkes, og den legger 

grunnlag for viktige prioriteringer og bruk av virkemidler. Samfunnsdelen av 

kommuneplanen ble sist revidert og behandlet av kommunestyret i møte 

11.10.18, sak 53/18. 

Økonomiplanen utgjør handlingsdelen til kommuneplanen, og inneholder konkrete 

tiltak for å nå målsetningen i kommuneplanen. Det er viktig at kommuneplanen 

og økonomiplanen henger sammen. For å gjøre dette tydelig benyttes samme mal 

og oppsett både i kommuneplan, økonomiplan og i årsrapportene.  
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4 Økonomiske hovedlinjer og hovedutfordringer 

4.1   Nasjonalt  

 

Finansdepartementet legger hvert 4. år fram en stortingsmelding, kalt 

perspektivmeldingen, hvor framtidas utfordringer for landet og regjeringens 

strategi for å møte dem blir presentert. Her drøftes viktige utfordringer og 

valgmuligheter for norsk økonomi og offentlige finanser de neste 50 årene. I sist 

avlagte perspektivmelding i 2017 trekkes det fram at det er nødvendig med 

tydeligere prioriteringer av mål og en aktiv, systematisk og kontinuerlig innsats 

for å øke effektiviteten i offentlig sektor. 

 

Dette er knyttet opp mot følgende hovedutfordringer i norsk økonomi: 

- Siste tiåret har produktiviteten vokst svakere. 

- Sårbarhet for uro i verden rundt oss. 

- Klimaendringer. 

- Statens pensjonsfond vil få lavere avkastning. 

- Eldre befolkning. 

 

Selv om mye går bra i norsk økonomi for tiden er regjeringen tydelige på at vi 

står overfor en ny fase i finanspolitikken. Siden handlingsregelen ble innført i 

2001 er bruken av oljeinntekter blitt trappet vesentlig opp. Nå er denne trenden 

brutt. Fremover anslås både petroleumsinntektene og realavkastningen i 

oljefondet å være lavere enn i årene vi har bak oss. En eldre befolkning fører til 

at en mindre del av befolkningen jobber og betaler skatt og at utgiftene til 

pensjonister og helse- og omsorgstjenester vil øke. De neste 10-15 årene vil 

dermed handlingsrommet i finanspolitikken være langt mindre enn vi er blitt vant 

til. Når tidsperspektivet forlenges, blir presset på offentlige finanser enda 

sterkere. Inntektene må opp eller utgiftene må ned.  

 

Regjeringen har videre meldt at de framskynder neste perspektivmelding med ett 

år. Denne vil bli lagt fram i 2020. Dette er uvanlig, og indikerer at en er svært 

opptatt av å følge nøye med på den langsiktige utviklingen av norsk økonomi. 

 

 

4.2 Kommunesektoren 

  

Regjeringens budsjettforslag innebærer en realvekst i frie inntekter på ca. 1,3 

milliarder for kommunene samlet. Veksten i de frie inntektene er noe lavere enn 

det en kunne forvente i forhold til de signaler som ble gitt i 

kommuneproposisjonen i vår. Veksten dekker akkurat det regjeringen har 

beregnet i økte demografikostnader for kommunene. Korrigert for at regjeringen 

forutsetter økt satsinger innenfor enkelte områder, lavere pensjonskostnader og 

innstramning av ordningen med tilskudd til ressurskrevende brukere innebærer 

statsbudsjettet et redusert handlingsrom for kommunesektoren samlet på mellom 

500 og 600 millioner. 

 

I tillegg må det nevnes at kommunenes frie inntekter i 2019 er blitt høyere enn 

det som ble lagt til grunn. Prognosene nå viser at kommunene får en merinntekt i 

2019 som er ca. 4,9 milliarder høyere enn anslått. Årsaken til dette er høyere 

skatteinngang. Kommunene beholder disse inntektene inneværende år. Det høye 

nivået blir naturlig nok ikke videreført inn i 2020. Dette er altså penger 

kommunene kun kan bruke en gang. 
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I sine kommentarer uttrykker KS (kommunenes interesseorganisasjon) stor 

bekymring i forhold til at kommunenes utgifter innenfor helse- og 

omsorgstjenestene øker kraftig. Økningen i netto utgifter til disse tjenestene økte 

med ca. 8 % fra 2017 til 2018. Økningen er vesentlig sterkere enn tidligere, og 

langt sterkere enn den demografiske utviklingen skulle tilsi. I de fleste 

kommunene rapporteres det med at denne utviklingen fortsetter i 2019. 

Økningen relaterer seg i hovedsak til store utfordringer innen rus/psykiatri, 

tjenester for utviklingshemmede og andre helse- og omsorgstjenester til yngre 

brukere. KS uttrykker stor bekymring for at utgiftene innen disse tjenester har en 

så stor økning allerede nå før de store demografiske endringer med flere eldre 

slår inn for fullt. Utfordringene forsterkes når en vet at stadig flere kommuner 

sliter med å rekruttere ansatte til disse tjenestene. 

 

Det må også pekes på at statlige vedtak i stadig større grad reduserer 

kommunenes handlefrihet. Eksempler på dette er innføring av bemanningsnormer 

innenfor skole og barnehage. Videre er kommunenes handlingsrom i forhold til 

eiendomsskatt redusert. Maksimal skattesats for boliger og fritidsboliger ble 

inneværende år redusert fra 7 til 5 promille. Fra 2021 reduseres den ytterligere til 

4 promille.  

 

En svært viktig sak for mange kommuner, inkludert Vennesla, er at et 

regjeringsoppnevnt ekspertutvalg har foreslått svært dramatiske endringer i 

kommunenes kraftinntekter. Utvalget mener at staten skal ha en større andel av 

vannkraftformuen og foreslår å oppheve ordningen med konsesjonskraft, 

konsesjonsavgifter og i realiteten også eiendomsskatt på vannkraft. Dette 

innebærer en omfordeling på ca. 3,7 milliarder kroner fra kommunene til staten. 

Utredningen har møtt massiv motstand både fra kraftkommunene, KS og 

energibransjen. Den er nå sendt på høring og så gjenstår det å se om regjeringen 

vil følge opp saken videre.  

 

Etter at Kristelig Folkeparti gikk inn i regjeringen i januar 2019 er 

Solbergregjeringen en flertallsregjering. Dette betyr at det er lite sannsynlig at 

kommunens økonomiske rammer vil endres som en følge av Stortingets 

behandling av statsbudsjettet 

 

4.3 Vennesla kommune – status og hovedutfordringer framover 

 

De siste 10-15 årene har Vennesla kommune hatt en forholdsvis stabil økonomi. 

Kontinuerlige omstillingsprosesser og effektivisering har vært nødvendig for å 

holde kontroll på utgiftene. Det har likeledes vært nødvendig å styrke 

inntektssiden gjennom innføring av generell eiendomsskatt fra og med 2007. 

Dette sammen med stabilt gode rammevilkår fra staten, god avkastning på 

finanskapitalen og høye utbytter fra Agder Energi har gjort det mulig å oppnå 

stabilt gode regnskapsresultater. Unntaket fra dette var 2008 da finanskrisen gav 

oss store utfordringer med negativ avkastning på finanskapitalen. 

 

I årene etter finanskrisen har Vennesla kommune hatt stabilt gode 

regnskapsresultat. Det er samtidig gjennomført store investeringer, spesielt 

innenfor skole, barnehage og kultur. I tillegg har en gjennomført en betydelig 

opptrapping av tjenestetilbudet innenfor helse- og omsorgssektoren, skoler og 

barnehager. 

 

Vennesla kommune har hatt gode regnskapsresultater de siste årene. Dette har 

gjort det mulig å bygge opp en forholdsvis solid fondskapital i kommunen. Til 
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sammen på generelt disposisjonsfond og bufferfond for svingninger i 

finansmarkedet har vi pr. i dag (forutsatt vedtak i samsvar med innstillingen i 2. 

tertialrapport) ca. 100 mill. kr. Samtidig har vi fram til nå klart å holde 

kommunens lånegjeld på et akseptabelt nivå. Disse forholdene gjør oss mindre 

sårbare i forhold til raske svingninger i økonomien. Det er viktig å være klar over 

at en stor del av de gode regnskapsresultatene skyldes engangsinntekter i form 

av høyere skattevekst enn forutsatt i statsbudsjettet samt ekstremt god 

avkastning på finanskapitalen. Dette er ekstrainntekter som kommunen ikke kan 

påregne hvert eneste år i framtida, og som en i hvert fall ikke kan budsjettere 

med.  

 

For å kunne ha en stabilt god økonomisk handlefrihet i kommunene anbefaler 

staten at netto driftsresultat (det kommunen sitter igjen med når den ordinære 

driften samt renter og avdrag er betalt) er på minimum 1,75 % av 

driftsinntektene. For Vennesla kommune betyr dette ca. 17 mill. kr. pr. år. I det 

forslaget som nå legges fram er vi svært langt fra å nå dette målet.  

 

Som alltid har det vært en utfordring å kunne sy sammen en økonomiplan med et 

akseptabelt resultat for de nærmeste fire årene. Utfordringene på mange av 

tjenesteområdene er store. Det har vært nødvendig å styrke helse- og 

omsorgstjenestene på grunn av flere sterkt ressurskrevende brukere, generelt økt 

press på tjenestene, store utfordringer innen rus- og psykiatritjenestene og 

tidligere vedtatt utbygging av tjenestene for utviklingshemmede samt 12 nye 

boenheter for personer med psykiske lidelser og rusavhengighet i slutten av 

perioden, økte husleieutgifter knyttet til flere av kommunens enheter, samt økte 

utgifter som følge av økt fokus på digitalisering. Det er videre tatt høyde for 

økende pensjonsutgifter samt økte utgifter som følge av tidligere vedtatte og 

planlagte investeringer. På toppen av dette kommer det faktum at staten i sitt 

opplegg i forhold til kommunene har forutsatt en effektivisering på 0,5 %. 

 

I slutten av perioden kommer et stort økonomisk løft i forbindelse med bygging 

av sykehjemsplasser/botilbud og dagsenter for demente. Som følge av dette 

tiltaket øker kommunens netto driftsutgifter pr. år med 8,1 mill. kr. 

 

Rådmannen har en rekke ganger pekt på at Vennesla kommune har en dyr 

skolestruktur. Dette aktualiserer seg ytterligere ved at privatskolen Oasen skole 

har fått tillatelse til å etablere seg med inntil 180 elevplasser i grunnskolen. Etter 

rådmannens mening er konsekvensen av dette at vi er nødt til å gjøre omfattende 

endringer i dagens skolestruktur. Det foreslås derfor at det snarest settes i gang 

et utredningsarbeid med tanke på å legge ned Hunsfoss skole og Samkom skole. 

Dette for å sikre langsiktig bærekraft i kommunens økonomi. Det er redegjort 

nærmere for dette senere i dokumentet. 

 

For å møte de utfordringer som er skissert ovenfor er det nødvendig å 

gjennomføre kostnadsreduksjoner. På de fleste enhetene har rådmannen foreslått 

et gjennomgående effektivitetskrav på 0,5 % hvert år i hele 

økonomiplanperioden. I tillegg foreslås det å kutte ut enkelte oppgaver som ikke 

er lovpålagte, f.eks. brøyting og strøing av private veger. Samlet utgjør dette 

sammen med en del andre mindre tiltak en innsparing/effektivisering på ca. 7,2 

mill. kr. i 2020 økende til ca. 33,8 mill. kr. i 2023. Inkludert i disse beløpene er 

også et forslag om endret skolestruktur. 

 

Til tross for disse tiltakene er kommunens netto driftsresultat vesentlig svakere 

enn det burde vært.  I budsjett for 2020 ca. – 8,5 mill. I 2021 ca. – 19,9 mill. kr. 

i 2022 ca. 9,9 mill. kr. og i 2023 ca. – 3,8 mill. kr. Til sammen et negativt resultat 

på ca. 22 mill. kr. Dette må dekkes av fond. Rådmannen vil presisere at disse 

tallene inkluderer en engangsutbetaling til andre trossamfunn 15 mill. kr. som 
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følge av bevilgning til ny kirke samt en forskottering av rundkjøring/vegløsning i 

Sentrum Nord 27 mill. kr. En del av forskotteringen til sistnevnte prosjekt er 

forutsatt å komme til inntekt i 2022. Hvis vi korrigerer for disse forholdene vil 

kommunen samlet i perioden ha et negativt netto driftsresultat på ca. 1,3 mill. kr. 

Dette er alt for svakt, men oppsparte midler fra tidligere år gjør at rådmannen 

mener det kan forsvares. 

 

Med det opplegget som foreslås vil status for generelt disposisjonsfond i slutten 

av perioden være ca. 59,2 mill. kr. I tillegg kommer bufferfondet for finans med 

ca. 16,6 mill. kr. 

 

Samlede brutto investeringer i perioden beløper seg til ca. 728 mill. kr. Av dette 

er ca. 114 mill. kr. knyttet til vann- og avløpsinvesteringer som dekkes av 

kommunale avgifter. De største enkeltinvesteringene er bygging av ny kirke, 

avlastningshjem for utviklingshemmede, utvidelse av Barnestua barnehage, 

skoleinvesteringer, ny idrettshall på Moseidmoen, gangbro mellom Venneslamoen 

og Hunsøya, boenheter for personer med psykiske lidelser og rusavhengighet 

samt sykehjem og dagsenter for demente. 

 

Av de samlede investeringene finansieres ca. 400 mill. kr. ved låneopptak. Dette 

innebærer at kommunes lånegjeld øker med ca. 247 mill. kr. i løpet av perioden.  

 

Når rådmannen kan anbefale et opplegg med så svake netto driftsresultat har 

dette sammenheng med at kommunen har opparbeidet fondskapital som gjør oss 

mindre sårbare for svingninger i økonomien. Jeg vil likevel advare sterkt mot at 

resultatet svekkes. Dette har sammenheng med en del usikkerhetsmomenter 

samt langsiktige utfordringer som gjør det viktig med en viss økonomisk 

handlefrihet. 

 

Kommunesektoren generelt og Vennesla kommune står overfor tre store 

samfunnsutfordringer i årene som kommer.  

 

• Klimasituasjonen gjør at vi har kort tid på oss til å omstille oss til et 

nullutslippssamfunn. Her har kommunen en viktig rolle gjennom konkrete 

utslippsreduserende tiltak samt en klimavennlig arealpolitikk. 

 

• I årene som kommer vil det skje dramatiske demografiske endringer. I 

årene fram til 2040 vil antallet innbyggere over 67 år øke med 90 %, altså 

nesten en fordobling. I samme tidsrom vil den øvrige del av befolkningen 

øke med 15-20 %. Dette utfordrer oss kraftig både i forhold til 

rekruttering av arbeidskraft og økonomisk bærekraft. 

 

 

• Den tredje hovedutfordringen er at opp mot 1/3 av den yrkesaktive 

befolkning pr. i dag står utenfor ordinært arbeidsliv.  

 

 

Felles for disse utfordringene er at kommunen ikke er i stand til å løse de alene. 

Effektive løsninger vil kreve samarbeid. I Vennesla har et samarbeid mellom 

kommunen, Vennesla videregående skole og NAV resultert i «Venneslabroa». 

Prosjektet har fått en egen bevilgning i Statsbudsjettet, og har som mål å 

redusere frafallet blant elever i den videregående skolen. Nettopp for å motvirke 

utenforskap. Forutsetningene for å lykkes med samarbeid bør være gode i 

kommunen vår. Vennesla-bygda er stor nok til at det offentlige, næringslivet og 

frivilligheten utgjør en betydelig kraft, samtidig som at lokalsamfunnet ikke er 

større enn at dugnadsånd og lokalpatriotisme fremdeles lever i beste velgående. 

KS har lagt merke til potensialet i Vennesla og har i høst tatt initiativet til to 
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såkalte samskapingsverksted på Hunsøya, hvor samarbeidet mellom det 

offentlige, næringslivet og frivilligheten har stått i sentrum. Erfaringene fra disse 

samlingene har klart dokumentert kraften i et tett samarbeid for å løse 

kompliserte utfordringer.  

Rådmannen ønsker på denne bakgrunn å ta initiativet til et enda mer omfattende 

prosjekt rettet mot utenforskap. Vennesla har større utfordringer enn mange 

andre kommuner når det gjelder bl.a. frafall i skolen og antall mennesker som 

har falt utenfor arbeidslivet. Dette rammer selvfølgelig den enkelte svært hardt, 

men det er også et ressurstap for samfunnet og det kan på sikt true 

velferdsstaten. Offentlige aktører fra stat, fylkeskommune og kommune, samt 

næringslivet og frivilligheten bør inviteres med i et samarbeid med en klar 

ambisjon om å bli ledende i landet på dette området.  

Et annet eksempel på samskaping i praksis var da Vennesla Næringsforening tok 

initiativ til et «Identitetsprosjekt» der næringslivet sammen med kommunen og 

frivilligheten skulle komme fram til hva som kjennetegner kommunen og hva vi 

bør legge vekt på for å kunne bli en enda mer attraktiv og offensiv kommune i 

framtida. Prosjektet resulterte i «Grønn Urban Bygd» som stikkord både for det 

som har preget Vennesla de siste 150 årene, hva vi ønsker å være i dag og hva vi 

i enda større grad må tilstrebe å bli. Dette prosjektet må foredles og synliggjøres 

enda mer i tida som kommer. 

Samskapingsmodellen vil også utmerket godt kunne brukes i forhold til våre to 

andre utfordringer, klima og økende antall eldre.  

Når en ovenfor har listet opp de store langsiktige utfordringene kommunen står 

overfor må en ikke glemme at vi på flere områder opplever en veldig positiv 

utvikling i kommunen. Det er svært lenge siden vi har opplevd så stor aktivitet og 

positivitet rundt en rekke forhold. Stikkordsmessig kan nevnes: 

- Hunsfos Næringspark som er i stadig utvikling og som av mange omtales 

som det mest urbane og spennende utviklingsmiljø i landsdelen. 

- Store satsinger innen næring og boligbygging er under utvikling i sentrale 

deler av kommunen (Hunsøya og Sentrum Nord). 

- Verdens største datasenter basert på rein fornybar energi er under 

utvikling på Støleheia. 

- Et av landets største julemarked er etablert i Vennesla. 

- I løpet av de siste årene har vi tatt veldige løft innenfor idrett og kultur 

gjennom bygging av vårt verdensberømte bibliotek/kulturhus, en 

svømmehall som er blitt en ubetinget publikumssuksess, et 

vintersportanlegg på Sandripheia i nasjonal toppklasse og en modernisert 

og framtidsretta idrettsarena for fotball og friidrett på Moseidmoen. 

- Økende interesse og engasjement for å utvikle attraksjoner rundt våre 

historiske og naturgitte fortrinn. Eksempler på dette er Setesdalsbanen, 

Tømmerrenna, Strandsti og Vigeland Hovedgård/Løa. 

 

Som et ledd i å gjøre kommunen enda bedre i stand til både og være med å løse 

framtidas store utfordringer og forsterke det positive som skjer i kommunen 

mener rådmannen det nå er tid for å gjennomføre et prosjekt der vi tar en 

gjennomgang av hele kommunens organisasjon. For å møte framtidas 

utfordringer må vi være organisert så effektivt og målrettet som mulig. Et 

sterkere fokus på samskaping og digitalisering vil være blant de tema som 

rådmannen vil ha fokus på i en slik prosess. 

 

For å sikre en bærekraftig utvikling av kommunens økonomi på sikt blir vi nødt til 

å kontinuerlig vurdere nivået på våre driftsutgifter. Dette kan f.eks. skje på 

følgende måte: 
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- Gjøre omfattende strukturelle endringer, f.eks. når det gjelder antall 

barneskoler i kommunen. 

- Redusere på oppgaver som ikke er lovpålagt. 

- Redusere investeringsprosjekter som ligger inne i gjeldende 

økonomiplan. 

- Øke eiendomsskatten for boligeiendommer, fritidseiendommer og 

næringseiendommer. 

 

Uavhengig av dette må kommunen hele tiden finne smartere måter å jobbe på. Vi 

må ta i bruk ny teknologi og utvikle tjenestene i et tett samspill med brukerne og 

frivillig sektor. 

 

Til slutt vil rådmannen understreke at det etter min mening er lite rom for 

hverken investeringer eller nye driftstiltak utover det som ligger i forslaget. 

Eventuelle nye tiltak bør komme i form av omprioriteringer innenfor den 

foreslåtte totalrammen eller gjennom økning av eiendomsskatten. 
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5 Samfunnsutvikling 

9.10 Innledning 

 

Kommunen er en viktig premissleverandør for utvikling av lokalsamfunnet. 

Gjennom planarbeid og målrettet prioritering kan man legge til rette for og 

stimulere til ønsket utbygging, næringsutvikling og befolkningsvekst.  

 

Dette kapittelet viser de politiske føringene og rådmannens anbefalinger for 

utviklingen av Venneslasamfunnet. Ny samfunnsdel til kommuneplanen ble 

vedtatt av kommunestyret 11.10.18. Det er denne som nå er lagt til grunn for 

prioriteringene  

 

5.1.1 Befolkningsutvikling  

I vedtatt kommuneplan er det lagt opp til en befolkningsvekst på mellom 1 og 1,5 

%. I et lengre perspektiv har i all hovedsak reel vekst ligget omtrent på dette, 

mens de siste årene har vist en noe svakere vekst. I 2018 økte folketallet med 

ca. 0,7 %, det samme som året før. Pr. første halvår 2019 er veksten 0,7 %, eller 

en årsvekst på 1,4 %.   

 

Fødselstallene er fortsatt stabilt høye. Hovedårsaken til redusert vekst i Vennesla 

er lavere netto innflytting.  Dette har bl.a. konsekvenser for planleggingen av 

fremtidig barnehageutbygging. 

 

 

År 

Fødselsoverskudd Flyttinger 
Folke-

tilvekst 

Ca. 

% Innbyggertall 

pr. 01.01 
Født Død Netto Inn ut Netto 

2005 12 427 160 103 57 542 510 32 86 0,7 

2006 12 513 166 90 76 477 509 -32 42 0,3 

2007 12 555 167 90 77 648 504 144 221 1,8 

2008 12 776 163 105 58 568 517 51 110 0,9 

2009 12 886 204 105 99 637 508 129 230 1,8 

2010 13 116 193 119 74 717 573 144 218 1,7 

2011 13 334 188 120 68 782 603 179 249 1,8 

2012 13 583 210 109 101 679 607 72 173 1,3 

2013 13 756 191 101 90 752 612 140 230 1,7 

2014 13 986 186 111 75 698 665 33 109 0,8 

2015 14 095 177 100 77 755 620 135 213 1,5 

2016 14308 176 102 74 712 669 43 117 0,8 

2017 14425 190 116 74 733 699 34 107 0,7 

2018 14532 158 106 52 683 637 46 98 0,7 

2019 14630         

 

 

Nedenfor følger SSB sine framskrivninger for Vennesla kommune frem mot 2040 

med ulike alternativer for befolkningsveksten. Framskrivningene viser også 

utviklingen i forholdet mellom antall eldre og antall personer i yrkesaktiv alder, 

samt befolkningssammensetningen. Framskrivningene indikerer at det blir færre i 

yrkesaktiv alder i forhold til eldre. 
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5.1.2 Boligbygging 

Boligbyggingen har hatt fokus i kommunen over flere år. Det vil i den 

sammenheng være interessant å se på boliger som er tatt i bruk. Tabellen 

nedenfor viser antall boliger som er tatt i bruk i kommunen perioden 2005 til 

2019. Tendensen de siste årene har vært fallende, men med store variasjoner fra 

år til år. 
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Årstall
Antall boenheter tatt 

i bruk

2005 51

2006 94

2007 122

2008 129

2009 131

2010 94

2011 148

2012 131

2013 119

2014 111

2015 107

2016 65

2017 138

2018 70  
 

 

5.2 Vennesla sin plass i en region i vekst 

 

Mål: Være en pådriver for positiv utvikling av næringsliv, boområder og 

fritidsaktiviteter i regionen. 

 

  

Tiltak i perioden 2020 – 2023 

 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Kommuneplan 

 

Internt prosjekt for å fremskaffe 

kunnskapsgrunnlaget for revisjon 

av planstrategien. Planstrategi til 

behandling første halvår 2020.  

 

2. Delta aktivt i arbeidet med 

Bymiljøpakke for Kristiansandsregionen 

Innretningen på midlene, og 

fordeling av kommende 

tiltaksmidler er uavklart. 

 

3. Ny kirke Vennesla Der er avsatt 50 millioner i 

perioden som kommunal andel til 

bygging av ny kirke, i tillegg til 10 

mill. kr i 2019. Forventet 

ferdigstilling ultimo 2021.  

 

4.  Grønn Urban Bygd Implementere identitetsprosjektet 

som ble initiert av Vennesla 

Næringsforening. Forankring i 

lokalsamfunnet. Fylkesmannen har 

bevilget 300 000 kr til formålet. Det 

avsettes ytterligere 150 000 kr bl.a. 

til realisering av et filmprosjekt til 

bruk i forankringsfasen.  
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5.3 Sentrumsutvikling 

 

Mål: Styrke Vennesla sentrum som kommunesenter og område for handel og 

service, og bidra til fortsatt vekst i bygdesentrene på Skarpengland og Hægeland. 

 

  

Tiltak i perioden 2020 – 2023 

 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Områdereguleringsplan for Vennesla 

sentrum, sør 

 

Arbeidet har startet opp og 

forventes å pågå i 2020. 

 

2. Gangbro mellom Venneslamoen og 

Hunsøya 

Lagt inn brutto kr. 35 mill. i 2022. 

En forutsetter at kommunens andel 

av dette er 10 mill. kr. Det er i 

tillegg avsatt midler til forprosjekt i 

2019. Her vil man også søke 

fylkeskommunen om deltakelse. 

 

3. Realisering av kryssløsning sentrum 

nord. 

 

I tråd med tidligere vedtak om at 

kommunen om nødvendig skal 

forskuttere kryssløsningen i 

sentrum nord er det lagt inn kr. 27 

mill. til dette fordelt på årene 2021 

og 2022. 

 

4. Hægeland sentrum 

 

Det er lagt inn 2,2 mill. i 2021 til 

etablering av nytt fortau på 

Hægelandssletta. 

 

5.  Julemarked 

 

 

Det ble vedtatt å starte et arbeid 

med julemarked i 2018. Det ble da 

bevilget kr. 500.000.- til drift. Det 

er foreslått midler til videreføring av 

dette ut perioden. Tilskuddet er 

foreslått nedtrappet gradvis i 

perioden. 
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5.4 Næringsutvikling 

 

Mål: Kommunen skal bidra aktivt til økt næringsutvikling 

 

  

Tiltak i perioden 2020 – 2023 

 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Tilskudd til Næringsforeningen. Driftstilskudd på kr. 50.000,- årlig 

videreføres. 

 

2. Mulighetsstudie 

Setesdalsbanen/Tømmerrenna 

Det pågår et arbeid med 

mulighetsstudie med tanke på 

fremtidig utvikling av området 

rundt Setesdalsbanen/ 

Tømmerrenna. Eventuelle tiltak vil 

måtte konkretiseres etter 

prosjektgruppa er ferdig med sitt 

arbeid. 

 

3. Kommunikasjonsstrategi Egen kommunikasjonsrådgiver 

ansatt i 2018. Årlig sum på kr. 

50.000.- til bruk i 

kommunikasjonsarbeidet. 

 

4. Grunnerverv Årlig ramme på 1 mill. kr til å 

erverve grunnarealer i forbindelse 

med ulike tiltak og behov gjennom 

året.   

 

 

 

5.5 Bærekraftig utvikling – miljø, klima 

 

Mål: Bærekraftig utvikling skal legges til grunn for utvikling i Vennesla kommune. 

 

  

Tiltak i perioden 2020 – 2023 

 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Gjennom bymiljøpakke for 

Kristiansandsregionen arbeides det med 

å legge til rette for økt sykling og bruk 

av kollektivbruk. 

 

Fordeling av 

tiltaksmidler/prioriterte tiltak 

uavklart.  

 

2. Ladepunkter elbil Det foreslås lagt inn årlig 

bevilgning på kr. 100 000 til 

etablering av flere ladepunkter for 

elbiler og tilrettelegging for 

kommersielle aktører.  

 

3. Konvertering av kommunal bilpark. Kommunen har en stor bilpark. Ved 

fremtidig utskifting av personbiler 

skal det vurderes elbil der dette er 

mulig. 
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4.  Revisjon av klima- og energiplan Klima- og energiplanen må 

revideres og tilpasses nasjonale 

forpliktelser basert på 

internasjonale avtaler.  

 

 

 

5.6 Forebygging og samfunnssikkerhet 

 

Mål: Vennesla kommune skal være et trygt lokalsamfunn. 

 

  

Tiltak i perioden 2020 – 2023 

 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Forebygge rasfare. Det er videreført kr. 500.000.- årlig 

til å gjennomføre rasforebyggende 

tiltak. 

 

2. Gjennomføring av årlig 

beredskapsøvelse. 

 

Gjennomføres innen gjeldende 

budsjettrammer. 

 

3. Samarbeid om flomhåndtering Vennesla kommune har sammen 

med flere andre flomutsatte 

kommuner etablert et felles fora for 

erfaringsutveksling og 

kompetanseheving. Foreløpig årlig 

kostnad på kr. 20.000.- dekkes 

innenfor budsjettrammen til seksjon 

for samfunnsutvikling. 

 

4. G/S vei – flomkulvert Torsbyvegen Det er ikke etablert flomvei utfra 

sentrum fordi fv 405 hindrer dette 

ved Torsby. Det avsettes 1 mill. kr 

til tiltaket i 2021 og det kan 

samtidig lages gangvei som knytter 

strandstien sammen med sentrum. 

  

 

 

5.7 Universell utforming 

 

Mål: Universell utforming skal inngå i kommunal planlegging. 

 

  

Tiltak i perioden 2020 – 2023 

 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Skolegårder/uteområder barnehager. 

 

Det foreslås avsatt kr. 750.000.- 

årlig i økonomiplanperioden til 

oppgradering av skolegårder og 

uteområder i barnehage. 
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5.8 Bolig-, tomte- og grønnstruktur 

 

Mål: Kommunen skal ha et differensiert bolig- og tomtetilbud. 

 

  

Tiltak i perioden 2020 – 2023 

 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Revisjon av reguleringsplan, 

Moseidmoen. 

 

Dette arbeidet startet opp i 2017. 

forventes sluttført i 2020.  

 

2. Revisjon reguleringsplan Vennesla 

sentrum  

 

Tiltaket er omtalt under pkt. 5.3 

sentrumsutvikling. 

3. Det er startet opp områderegulering av 

Moseidjord (Kvarstein) i samarbeid 

med Hellvikhus 

 

Planarbeid finansiert av Hellvik hus, 

forventes til behandling 2020. 

Kommunen er grunneier i deler av 

planområdet. I dette området vil 

det også bli regulert inn arealer for 

offentlig tjenesteyting. 

 

Det foreslås ikke oppstart av ytterligere reguleringsplanoppgaver i kommunal regi 

utover det som er forankret i vedtatt planstrategi. Ny planstrategi skal vedtas 

året etter valg av kommunestyret, dvs. at neste revisjon vil være vinteren 

2019/20. 

 

Det er flere nye tomteområder i kommunen hvor det er tilgang på tomter pr. i 

dag. I tillegg er det på gang flere leilighetsbygg i sentrumsnære områder. 
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5.9 Digitalisering 

 

Mål: Vennesla kommune skal ut ifra en kostnads- og nyttevurdering bruke 

digitale løsninger der publikum, samarbeidspartnere og/eller ansatte er tjent med 

det. 

 

  

Tiltak i perioden 2020 – 2023 

 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Bredbåndsutbygging 

 

Det er videreført kr. 1 mill. årlig 

som kommunal andel for å bidra til 

bredbåndsutbygging i hele 

kommunen.  

 

2. Tilslutning IKT Agder 

 

 

Det er besluttet å starte en prosess 

for tilslutning til IKT Agder. 

Tilslutning skjer etter planen 

1.1.2020. Det er avsatt 4 mill. kr i 

årlig rammeøkning i forbindelse 

med tilslutningen.  

 

3.  E-byggesak Rådmannen foreslår å bevilge 

250 000 kr i 2020 for å digitalisere 

søknads- og 

saksbehandlingsprosessen for 

byggesaker.  

4.  IT-investeringer Rådmannen foreslår å legge inn til 

sammen kr. 4.585.000,- til 

følgende investeringer i 

planperioden: 

• Fulldigital versjon av 

oppvekstsystem inkl. svar 

ut/svar inn. 

• Applikasjoner til 

læringsbrett i skolen 

• Digitalisering av 

arbeidsprosesser og 

kompetanseheving 

• Forprosjekt, trådløst nett i 

helsebygg 

• Nytt digitalt alarmanlegg på 

Venneslaheimen 

omsorgssenter 

• Kommune-TV, tilrettelegge 

for tv-overføring av 

kommunestyremøter 

• Nettbrett til nye politikere i 

2023. 

• Nødvendig utskifting av 

servere (bladeløsning)  
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5.10 Kultur, idrett og friluftsliv 

 

Mål: Kommunen skal ha et bredt kulturtilbud. Kommunen skal ha et bredt idretts- 

og fritidstilbud. 

 

  

Tiltak i perioden 2020 – 2023 

 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Balløkker 

 

Det er videreført kr. 600.000,- i 

årlige midler. Herav forutsettes kr. 

300.000,- dekket av spillemidler. 

 

2. Tilskudd Setesdalsbanen.  

 

 

Økningen i tilskudd på kr. 

250.000,- som ble lagt inn i 2015 

videreføres. Dette utløser samme 

tilskuddssum fra fylkeskommunen, 

og er en forutsetning for tilskudd 

fra Jernbaneverket. 

Tilskuddet indeksreguleres.  

 

3. Tilskudd tømmerrenna Økt vedlikeholdstilskudd vedtatt i 

2016 er foreslått videreført med kr. 

100.000.- årlig. Det legges opp til 

at fylkeskommunen gjør det 

samme. 

 

4.  Ny idrettshall Moseidmoen Det er avsatt 65,3 mill. kr i 

perioden til hall, infrastruktur, 

grunnerverv mm. Av dette dekkes 

13 mill. kr av spillemidler.  

  

5. Planlegging Venneslafjorden Det foreslås avsatt kr. 400.000.- til 

regulering av Strandsti trinn 2 i 

2021.  

 

5. Skiløyper Det er budsjettert med kr. 

500.000.- pr. år til oppgradering av 

skiløypene. 

 

7.  Infoskjermer Kulturhuset For å gjøre det mulig å reklamere 

for arrangement foreslås det avsatt 

100 000 kr til formålet i 2020.  

 

8.  Lys og lysmikser til salen i kulturhuset Kulturhuset har ikke eget lys og 

miksepult for lys til større 

produksjoner. I dag må vi leie slikt 

utstyr. Det er avsatt 100 000 kr til 

lys og lysmikser i 2020. 

 

9.  PA-anlegg i foajeen i Kulturhuset Ved å investere i et PA-anlegg i 

foajèen i Kulturhuset vil en slippe å 

leie anlegg til de store 

arrangementene, og samtidig gjøre 

Kulturhuset mer attraktivt for andre 

arrangører. Det er avsatt 250 000 

kr i 2020 til formålet.  
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6 Oppvekst 

6.1  Innledning 

 

En av hovedoppgavene til kommunen er å yte best mulig tjenester til våre 

innbyggere. Svært mye av dette er styrt gjennom lover og forskrifter som er 

sentralt fastsatt. Vi skal skape best mulig forhold for en trygg oppvekst for alle 

barn og unge. Dette fordrer langsiktig og helhetlig planlegging av prioriterte 

områder fra 0-18 år. 

 

Under presenteres en del nøkkeltall fra oppvekst. 

6.1.1 Barnehage 

Tabellen nedenfor viser utvikling i kommunens prioritering, produktivitet og 

dekningsgrad for barnehagetjenesten. Dette sammenlignes med gjennomsnittet i 

Kristiansand, landet uten Oslo, Vest-Agder og kostragruppe 8. 

Avskrivingskostnader er inkludert i korrigert brutto driftsutgifter. 

 

 
Kilde: Framsikt AS, basert på Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no. 

 

• Korrigerte brutto driftsutgifter i 2018 har økt med ca. 15 % og ligger på nivå 

med eller over kommuner vi sammenligner oss med. Fra 2018 ble budsjettene 

til de kommunale barnehagene økt betydelig for å tilpasse oss den kommende 

bemanningsnormen. 

• Andel barn 0 år med barnehageplass har gått ned og ligger nå under de vi 

sammenlikner oss med. 

• Andel minoritetsspråklige barn er lavere enn alle vi sammenlikner oss med. 

Årsaken til dette bør undersøkes nærmere. 

 
Vennesla 

2017

Vennesla 

2018

Kr.sand 

2018

Landet 

u/Oslo 

2018

Vest-

Agder 

2018

Kostragr. 

8 2018

Produktivitet

Korrigerte brutto driftsutgifter i kr. per barn i 

komm.bhg.
190 112  219 278  219 910  211 246  211 399  207 539  

Dekningsgrad

Andel barn 0 år med bhg.plass 9,0 % 1,9 % 3,2 % 4,3 % 2,8 % 3,3 %

Andel barn 1-2 år med bhg.plass 79,6 % 78,1 % 80,1 % 83,5 % 78,3 % 83,3 %

Andel barn 3-5 år med bhg.plass 98,8 % 97,6 % 97,7 % 97,2 % 97,6 % 97,0 %

Andel barn 1-5 år med bhg.plass 91,6 % 89,6 % 90,7 % 91,9 % 90,0 % 91,7 %

Andel barn i komm.bhg. ift alle barn i bhg. 43,3 % 43,3 % 35,9 % 48,0 % 45,5 % 46,5 %

Utdypende tjenestedata

Andel ansatte menn til basisvirksomhet i bhg. 7,9 % 8,3 % 11,7 % 8,3 % 8,9 % 7,1 %

Andel minoritetsspråklige barn i bhg. ift alle 

barn med bhg. plass
10,9 % 11,0 % 17,4 % 17,0 % 14,9 % 13,5 %

Kvalitet 

Antall barn korrigert for alder pr. årsverk til 

basisvirksomhet i komm.bhg. 
6,3          6,1          5,9          5,8          6,0          5,9          

http://www.ssb.no/
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6.1.2 Skole      

 

 
Kilde: Skoleporten/SSB 
* Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning eksklusiv SFO, skyss og lokaler. 

 

Tabellen ovenfor viser utvalgte nøkkeltall for skolene i kommunen. Vi ser 

utviklingen fra 2017-2018 i Vennesla kommune, samt sammenlikning med 

gjennomsnittet i Vest-Agder og landet. Prosentandelen av elever som har 

spesialundervisning i Vennesla er gått ned og vi er på landssnittet. Krever fortsatt 

høyt fokus. Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning pr. innbygger 6 – 15 år 

har økt og er høyere enn Vest–Agder og landet. Driftsutgifter til 

undervisningsmateriell har gått ned og er lavere enn alle vi sammenligner oss 

med. 

 

 

 

 
Vennesla 

2017

Vennesla 

2018

Vest-

Agder 

2018

Landet  

u/ 

Oslo2018

Lærertetthet i ordinær 

undervisning
16,6        16,0        16,3        16,4        

Antall elever pr. årsverk til 

undervisning
11,8        11,7        12,3        12,0        

Andel ele ver i % som får 

spesialundervisning
8,4          7,9          6,6          7,9          

Økonomi:

Driftsutgifter til inventar og 

utstyr pr. elev i grunnskolen
746         1 273      1 127      1 011      

Driftsutgifter til 

undervisningsmateriell pr. elev
1 404      1 605      1 508      1 419      

Lønnsutgifter til grunnskolen 

pr. elev
97 849    101 976  93 887    96 152    

Netto driftsutgifter til 

grunnskole pr. innbygger 6-15 

år (202)*

108 902  113 347  110 786  112 562  
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Foreldreundersøkelse: 

Siste gjennomføring var høsten 2017, og den skal da gjennomføres skoleåret 

2019-2020. 

Foreldreundersøkelsen er frivillig og kan besvares av foreldre med barn på 1. 

trinn til og med Vg1. Skolene velger fritt hvilke spørsmål de ønsker å be 

foreldrene om å svare på. Det vil derfor kun foreligge svar på de indikatorene 

som skolen/kommunen har valgt.  Skala 1 – 6. Svarprosenten i Vennesla var 53,7 

%, i Agder 43,2 og nasjonalt 40,9. 

 

Vi ser at tallene for Vennesla og Vest-Agder er nesten helt like. Vennesla sine 

svar utgjør en stor del av svarene fra Vest-Agder, og forklarer de sammenfallende 

resultatene. 

 

Foreldreundersøkelse Vennesla 
(15-16) 

Vennesla 
(17-18) 

Vest-
Agder 

(17-18) 

Nasjonalt 

(17-18) 

Trivsel 4,67 4,69 4,69 4,68 

Motivasjon 4,27 4,3 4,3 4,27 

Hjem – skole 4,83 4,81 4,81 4,81 

Støtte fra lærerne 4,61 4,66 4,66 4,59 

Læring og utvikling 4,23   4,21 

Arbeidsforhold 3,88   3,87 

Faglig læring 4,33   4,29 

Kvalitet på lekser 4,32   4,17 

Regler på skolen 4,64   4,32 

Trygt miljø 4,41 4,44 4,44 4,39 

Håndtering av mobbing 3,98 3,92 3,92 3,91 

Informasjon fra skolen 4,39   4,13 

Dialog og medvirkning 4,54 4,58 4,58 4,49 

Kjennskap og forventninger 3,83   3,77 

Tilbakemeldingskultur 4,47   4,51 

Utviklingssamtalene 4,45   4,38 

Arealer og uteområder 4,69   3,31 

Tilgang på lærebøker og utstyr 4,63   4,26 

Tilgang på digitale verktøy 4,69   3,57 

Digitale ferdigheter  3,77 3,70 3,80 

Matpauser 4,63   4,3 

FAU og SU 4,17 4,07 4,07 4,24 

Foreldreaktivitet 3,97 3,94 3,94 3,94 

Skolefritidsordningen (SFO) 3,91 3,87 3,87 4,06 

SFO-Informasjon og samarbeid 4,18 3,96 3,96 4,07 

SFO-Leksehjelp 2,97 2,59 2,59 2,74 

Kilde: Skoleporten/ Conexus Insight 

 

 

Elevundersøkelse: 

Elevundersøkelsen er en obligatorisk undersøkelse som blir lagt ut på Skoleporten 

hvert år. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat for alle indeksene.  
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7. trinn Vennesla 

17-18 

Vennesla 

18-19 

Vest-Agder  

18-19 

Nasjonalt 

18-19 

Trivsel 4,5 4,4 4,4 4,3 

Støtte fra lærerne 4,6 4,5 4,6 4,4 

Støtte hjemmefra 4,6 4,5 4,5 4,4 

Faglig utfordring 4,4 4,2 4,2 4,1 

Vurdering for læring 4,3 4,1 4,0 3,9 

Læringskultur 4,3 4,2 4,2 4,0 

Mestring 4,1 4,1 4,1 4,1 

Motivasjon 4,0 3,8 3,9 3,8 

Elevdemokrati og 
medvirkning 

3,9 4,0 4,0 3,8 

Felles regler 4,4 4,5 4,5 4,4 

Mobbing blant elever 4,7 4,7 4,7 4,7 

Digital mobbing 4,9 4,8 4,8 4,8 

Mobbing fra voksne 4,9 4,9 4,9 4,9 

Kilde: Skoleporten og Conexus Insight 

 

 

10. trinn Vennesla 
17-18 

Vennesla 
18-19 

Vest-Agder  
18-19 

Nasjonalt 
18-19 

Trivsel 4,1 3,9 4,1 4,1 

Støtte fra lærerne 4,0 3,9 4,1 4,0 

Støtte hjemmefra 4,1 4,0 4,1 4,1 

Faglig utfordring 4,3 4,3 4,3 4,3 

Vurdering for læring 3,6 3,2 3,3 3,3 

Læringskultur 3,9 3,7 3,9 3,8 

Mestring 3,8 3,7 3,9 3,9 

Motivasjon 3,3 3,1 3,4 3,5 

Elevdemokrati og 
medvirkning 

3,3 3,1 3,4 3,4 

Felles regler 4,0 3,9 4,1 4,0 

Mobbing blant elever 4,5 4,6 4,7 4,7 

Digital mobbing 4,7 4,7 4,8 4,8 

Mobbing fra vaksne 4,8 4,7 4,8 4,8 

Utdanning og 
yrkesveiledning 

3,8 3,6 3,9 3,8 

Kilde: Skoleporten og Conexus Insight 

 

 

 

Læringsresultater 

 

Nasjonale prøver: 

Tabellene viser at skolene i Vennesla jevnt over har gode resultater, og at det går 

i riktig retning. Spesielt gjelder det 5. og 8. trinn. 
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5.trinn 
Vennesla 16-17 Vennesla 

17-18 

Vennesla 

18-19 

Vest-Agder  

18-19 

Nasjonalt 18-19 

Engelsk 48 48 49 50 50 

Lesing 47 48 48 49 50 

Regning 48 49 50 50 50 

 

8. trinn 
Vennesla 16-17 Vennesla 

17-18 
Vennesla 

18-19 
Vest-Agder  

18-19 
Nasjonalt 18-19 

Engelsk 47 47 49 49 50 

Lesing 47 47 48 49 50 

Regning 49 48 49 50 50 

 

9. trinn 
Vennesla 16-17 Vennesla 

17-18 
Vennesla 

18-19 
Vest-Agder  

18-19 
Nasjonalt 18-19 

Lesing 54 50 50 52 53 

Regning 53 53 52 53 54 

Kilde: Skoleporten. 

 

 

Eksamensresultater:   

 

Grunnskoleeksamen 
Vennesla  

17-18 
Vennesla 

18-19 

Vest-
Agder 18-

19 

Landet  
18-19 

Engelsk skriftlig 2,8 3,6 3,6 3,7 

Engelsk muntlig 4,2 4,5 4,3 4,6 

Matematikk skriftlig 3,2 3,7 3,7 3,6 

Matematikk muntlig 3,9 4,4 4,2 4,2 

Norsk hovedmål skriftlig 3,8 3,1 3,4 3,4 

Norsk sidemål skriftlig 3,4 2,8 3,1 3,1 

Norsk muntlig 4,3 4,3 4,3 4,5 
Kilde: Skoleporten 

 

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt.  

 

 

Grunnskolepoeng: 

Skoleåret 2013/14 var Venneslas gjennomsnitt på grunnskolepoeng 35,9. 

Skoleåret 2014/15 var det økt til 37,7. Det betyr at det siden skoleåret 2013/14 

har vært en markant fremgang, hele 3,2 grunnskolepoeng. Fra 35,9 til 39,1. 

 

 

Kilde: Skoleporten 

 

Gj.sn. grunnskolepoeng 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Vennesla 38,7 38,7 39,6 39,1

Vest-Agder 41,5 41,7

Landet 41,7 41,9
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Tabellen viser gjennomsnittlig grunnskolepoeng. Grunnskolepoeng regnes ut ved 

at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, legges sammen og deles 

på antall karakterer slik at en får et gjennomsnitt. Deretter ganges 

gjennomsnittet med 10.  

 

6.1.3 Skolefritidsordning (SFO) 

Se foreldreundersøkelsen. 

 

 

 

 
 

 

 

6.1.4 Utdanningsnivå i befolkningen 

Tabellen nedenfor viser utdanningsnivå i befolkningen over 16 år i prosentandel. 

 

Utdanningsnivå 

Venne
sla 

2017 

Venne
sla 

2018 

Vest-
Agder 
2018 

Land
et 

201
8 

Videregående skole 46,0 45.8 41,2 37,2 

Universitet og- høgskolenivå, kort (t.o.m. 4 år) 16,7 17,0 23,2 24,1 

Universitet og- høgskolenivå, lang (mer enn 4 år 
samt forskerutdanning) 
 

3,1 3,3 7,2 10,0 

Kilde: Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no 

 

Vi ser at tallet for universitet og høgskolenivå også i år øker. Vi ligger fortsatt 

lavt, men likevel en utvikling i positiv retning. 

 

http://www.ssb.no/
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2.3.5 Sosiale forhold 

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år: 

 
 

Andel barn med barnevernstiltak pr. 31.12. ift. innbyggere 0-17 år:
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6.2 Tidlig innsats. 

 

Mål: Vennesla kommune har bredt tverrfaglig samarbeid med fokus på tidlig 

koordinert innsats. 

 

    

Tiltak i perioden 2020 – 

2023 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Videreføring av 

«Venneslamodellen» 

Dekkes innenfor eksisterende rammer. 

Venneslamodellen er kjent innenfor sosialt og 

kriminalitetsforebyggende arbeid, med sin 

vekt på kjernegrupper rundt den enkelte 

ungdom som har problemer. Modellen er nå 

utvidet ved å gå nedover i aldersklassene for 

å fange opp barn som sliter allerede i 

barnehage og grunnskole. 

 

2. Økt lærertetthet Økte ressurser til økt lærertetthet i 1-10. 

trinn.   

3. Mobilt team Vridning fra å jobbe mye i ungdomsskolen til 

å jobbe forebyggende på de laveste 

alderstrinn. 

4. Teamet (NAV) Arbeid som vilkår for sosialhjelp for unge 

sosialhjelpsmottakere under 25 år. Fra 

høsten 2017 er målgruppen under 30 år. 

 

5. Økt helsesøsterressurs i 

videregående skole 

Prosjektmidler fra helsedirektoratet til 30 % 

økt stilling.  

6. Ungt utenforskap Midler fra Helsedirektoratet til prosjekt for å 

jobbe med å forhindre utenforskap spesielt i 

ungdomsskolene. Har satt inn ekstra 

helsesøster på VUS med 30 % og 

familieterapeut en dag i uken på begge 

ungdomsskolene. 

 

7. «Til rett tid» I samarbeid med UIA og SSSH har vi startet 

et prosjekt for å forebygge overvekt. 

Prosjektet skal følge barn under skolealder. 

Dette vil bl.a. føre til flere konsultasjoner ved 

helsestasjonen. Også her har vi fått midler 

fra helsedirektoratet til å øke helsesøster for 

å kunne ta ekstra konsultasjoner. 
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8. Fokus på § 22 i lov om 

barnehager. 

 

 

 

 

 

  

Barn og familie har utarbeidet et 

forebyggingsmateriell for barnehagene som 

omhandler vold og seksuelle overgrep «Si 

det». 

Alle barnehagene har fokus på å forebygge, 

avdekke og handle i tråd med lovkravet. 

Barnehagemyndigheten påser at alle 

barnehager har system og rutiner for dette 

arbeidet. 

Ansatte fra barn og familie har vært i 

samtlige barnehager i fjor og i år. Dette skal 

innarbeides i barnehagenes årshjul og 

videreføres av de ansatte i barnehagene. 

Skolen: Fra høsten 2019 er det satt ned ei 

arbeidsgruppe som arbeider med å få til et 

opplegg for 2. trinn basert på «Si det»- 

materialet.  

9. Sikre gjennomføring av 

videregående skole 

 

 

 

Fleksible veier til 

videregående utdanning 

Oppstart av Venneslabroa i 2019 – der fokus 

er bedre gjennomføring i videregående skole 

– blant annet gjennom andre typer ressurser 

inn i videregående skole. Prosjektet driftes 

av Vennesla videregående skole og er 

finansiert over statsbudsjettet 

 

I kjølvannet av dette: Høyere fokus på 

alternative utdanningsløp fra 

ungdomsskolen. Det er et mål at elever som 

bør ta utdanning i bedrift fremfor i skole, får 

mulighet til det – og at prosessen starter på 

ungdomsskolen. Kommunens andel er på 

700.000 kroner fra 2020. 

10. Tiltak til barn og unge i 

lavinntektsfamilier. 

Bedre samhandling internt i kommunen 

knyttet til barnefattigdom. Det må settes av 

ressurser for å avdekke hvilke utfordringer 

kommunen har med dette, samt hvordan 

dette kan forebygges og løses på tvers av 

enheter. 

Det er vedtatt inntektsgradert betaling for 

SFO-plass. Kostnad beregnet til 1.050 mill. 

kroner. 

Ny 40 % stilling på NAV med ansvar for 

koordinering av tiltak for barn og unge i 

lavinntektsfamilier. Alle familier som søker 

økonomisk sosialhjelp blir kartlagt, ut fra et 

barne- og ungdomsfokus og et fokus på 

inntektsøkning. 

 

Kommunen har lånt inn 25 millioner kr fra 

2019 til videreutlån i startlånsordningen 

(økning med 15 mill.). Dette for å sikre at 

flere lavinntektsfamilier gis mulighet til å eie 

bolig. 
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11. UTT-prosjektet. 

Ungdom-Trygghet-Trivsel 

Målet med prosjektet er at ungdomsmiljøet i 

Vennesla preges av trygghet og trivsel. 

SLT-koordinator leder en forsterket innsats 

på tvers i kommunen. 

Det er bevilget 100.000 kroner til prosjektet. 

 

 

 

6.3 Likeverd, likestilling og inkludering 

 

Mål: Fremme likeverd og likestilling i et inkluderende fellesskap for alle barn og 

unge. 

 

    

Tiltak i perioden 2020 – 

2023 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Inkluderende læringsmiljø Likeverd og likestilling er sentrale verdier i 

denne satsingen. 

 

2. Lekeressurs i barnehagen Prosjekt hvor gutter fra 9. klasse jobber som 

lekeressurs i de kommunale barnehagene. 

 

3. Rekrutteringsprosjekt i 

forhold til likestilling, 

inkludering og mangfold 

(LIM). 

 

Prosjekt hvor jenter og gutter fra 9. og 10. 

klasse jobber henholdsvis innen teknisk 

tjenester og helse- og omsorg. 

4. Plattform Kompetanseheving i forhold til radikalisering, 

hatytringer og voldelig ekstremisme. 
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6.4 Kunnskapssamfunnet  

 

Mål: Økt utdanningsnivå i befolkningen. Øke grunnskolepoeng-landsgjennomsnitt. 

Øke utdanningsnivå-landsgjennomsnitt 

  

  

Tiltak i perioden 2020 – 

2023 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Satsing på kvalitet og 

utvikling i barnehagene   

 

 

 

«Kompetanse for fremtidens barnehager 

2018-2022 og regional plan og overordnet 

kompetanseplan for Venneslabarnehagene. 

Utdrag av kompetansehevende tilbud som vil 

bli gitt, dekkes innenfor eksisterende 

rammer: 

Tilbud som gis er: 

• Lage små filmer om grunnprinsippene i 

«Være Sammen».  

• Lage små filmer til bruk i barnehagene 

med tema «prosjektarbeid».  

• Videreføre ferdighetstrening i å 

forebygge, avdekke og handle i saker 

som omhandler omsorgssvikt, vold og 

overgrep.  

 

Regionale tiltak:  

1.Kartlegging av kompetanse 

2.Organisasjonslæring 

3. Bruk av digitale verktøy i tråd med mål i 

strategien. Viser ellers til Plan for 

Barnehagebasert kompetanseutvikling, 

regional ordning, region Kristiansand.  

2. Satsing på kvalitet og 

utvikling i skolen 

Se egen plan, Utviklings- og kompetanseplan 

for Venneslaskolen. 

 

Dekkes innenfor eksisterende rammer – 

f.eks.:  

o Felles kompetansehevingsløft DIGIL, for 

alle ansatte i bruk av digitale hjelpemidler 

og ressurser for å tilpasse undervisning og 

realisere felles praksis i vurdering for 

læring og inkludering. 

o Å tilpasse undervisning 

o Å realisere felles praksis i vurdering 

for læring 

o Å legge om fra overflatelæring til 

dybdelæring 

o Å møte framtiden med fokus på det 

21. århundrets grunnleggende 

ferdigheter. 

Som en forlengelse av DIGIL har 

Venneslaskolen inngått et samarbeid 

med Stat.ped hvor Digital didaktikk blir 

gjennomført skoleåret 2019-2020. 
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Disse tiltakene vil i seg selv virke 

inkluderende, da alle elever vil få reell 

mulighet til å være del av et læringsfelleskap. 

 

Fagnettverk internt i kommunen og eksternt. 

Fokus på å øke kompetanse og kvalitet i 

Venneslaskolen. 

o Ekstern skolevurdering 

o Høsten 2019 på Kvarstein skole. Tema 

for vurderingen er «Hvordan brukes 

læringsbrettet i undervisningen med 

tanke på tilpasset opplæring». 

o Lyttevennprosjektet i samarbeid med 

Eldrerådet og Frivilligsentralen. 

o School-in – forskningsprosjekt i 

samarbeid med UiA. 

o Veiledning av nyutdannede/nytilsatte 

o Dekkes av midler fra Udir 

o Lærerløftet – Kompetanse for kvalitet.  

Det er 16 lærere som tar 

videreutdanning dette skoleåret. 

o Desentralisert ordning for 

kompetanseutvikling i skolen.er startet 

i regionen og Vennesla vil, etter 

planen, delta 2020/2021. 

           

3. Kompetanseheving i 

befolkningen 

NAV skal bidra til at jobbsøkere blir 

kompetansevurdert– og spesielt jobbsøkere 

under 30 år – for å se hva som skal til for å 

omsette realkompetanse til fagbrev eller 

kompetansebevis. 

 

4. Alternative veier til 

videregående utdanning 

Alle instanser som møter unge utenfor 

utdanning, skal ha fokus på alternative veier 

til utdanning, og motivere til dette. Dette kan 

for eksempel være å motivere for 

fagopplæring i bedrift. 

 

5. Arbeidsretting av 

introduksjonsprogrammet 

Deltakere i introduksjonsprogrammet skal fra 

dag 1 ha en plan som handler om fremtidig 

arbeid. 

De kommunale enhetene skal være 

tilgjengelig for språkpraksis – som gir den 

enkelte «jobbsmak» samtidig som en lærer 

språk. Det er utarbeidet et opplegg for dette, 

som blant annet inneholder 

stillingsbeskrivelser for ulike kommunale 

stillinger. 

Kommunen skal i stor grad tenke fleksible 

løsninger der det er mulig, for å sikre 

hurtigere overgang til arbeid for intro-

deltakerne. 
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6.5 Barnehage- og skolestruktur 

 

Mål: En mest mulig hensiktsmessig og effektiv barnehage- og skolestruktur. 

 

Saken aktualiseres gjennom at det nå er gitt tillatelse til å etablere privatskole i 

kommunen. Oppstart for Oasen skole er satt til høsten 2020 med 30 elever. 

Skolen planlegger en gradvis utvidelse til 180 elever. På bakgrunn av dette 

foreslår rådmannen at det igangsettes et arbeid med å tilpasse skolestrukturen til 

denne nye situasjonen. I denne omgang foreslås det konkret at følgende tiltak 

utredes: 

- Samkom skole legges ned og elevene overføres til Vennesla skole. 

- Hunsfoss skole legges ned og elevene overføres til Kvarstein skole og 

Moseidmoen skole. 

 

Dette er nærmere redegjort for i kap. 13.5 Seksjon for oppvekst. 

 

Rådmannen foreslår videre at en vurderer mulighetene for en mer effektiv 

barnehagestruktur i nedre Vennesla. I tråd med gjeldende økonomiplan er det 

lagt opp til å investere 24 mill. kr. i opprusting/utvidelse av Barnestua barnehage 

i 2021/22. Før dette arbeidet settes i gang bør en vurdere om det finnes andre og 

mer hensiktsmessige løsninger i forhold til å løse dagens og framtidas 

barnehagedekning. 
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7 Helse og omsorg 

7.1 Innledning 

 

Hovedmålet for tjenestene er å skape helhetlige og tverrfaglige helse og 

omsorgstjenester der brukerne er aktivt deltagende i eget liv, og medvirker til 

utvikling av kommunens helse og omsorgstjenester.    

Nasjonale føringer understreker betydningen av bruker og pårørendes innflytelse 

på egne helsetjenester, og tydeliggjør at bruker/pasientens behov skal være 

styrende for hvordan helsehjelpen gis, ikke diagnose eller kommunens 

organisering. Dette krever omstilling og holdningsendring.  

  

Antall eldre (80+) øker noe mer enn resten av befolkningen fram mot 2023 (ca. 

15 %), mens de yngre eldre (70-79 år) vil øke noe mindre (ca. 12 %). Videre fra 

2023 til 2030 vil økningen fortsette for de mellom 70-79 (ca. 11 %), mens det 

kommer en kraftig økning i antall eldre 80-89 år (ca. 40 %).  

Med en eldre befolkning vil det bli en kontinuerlig økning i behovet for helse og 

omsorgstjenester. Forekomsten av demens er økende i en aldrende befolkning.  

Spesielt i årene fra 2022 til 2030 vil det bli en kraftig økning i antall demente.  

 

Vennesla kommune har i flere år opplevd en kontinuerlig økning i behovet for 

helse og omsorgstjenester rettet mot yngre brukere med store omsorgsbehov. 

Medisinsk utvikling fører til at flere overlever alvorlige sykdommer og ulykker. 

Samtidig betyr dette at flere lever videre med store helseutfordringer og med 

behov for langvarige og koordinerte tjenester.   

Vi ser også en økning i andelen yngre mennesker med psykiske lidelser og 

rusavhengighet, som gir utfordringer på flere nivå. 

 

Vennesla kommune har i tillegg flere innbyggere med utviklingshemming enn 

landsgjennomsnittet. Bosetting av flyktninger og asylsøkere kan også påvirke 

behovet for kommunale helse- og omsorgstjenester i årene framover.  

 

Presset på tjenestene og den demografiske utviklingen krever en større og 

raskere omstillingstakt innen helse- og omsorgstjenestene, samtidig må vi klare å 

prioritere ressurser til forebyggende tiltak – en «venstreforskyvning» av 

tjenestene.  

 

Utfordring med å finansiere økt tjenestebehov og skaffe tilstrekkelig kvalifisert 

personell krever nytenkning og tydeligere prioriteringer, ikke bare innen 

helsevesenet men også på tvers av sektorene. Det vil kreve nytenking og 

utvikling av hjelpemidler og arbeidsmetoder i forhold til hver enkelt funksjon og 

på tvers av sektorer.  

 

Helse og omsorg har nå startet opp en forbedrings- og effektiviseringsprosess for 

å møte framtidens utfordringer. Det skal jobbes på tvers av enheter i samarbeid 

med ansatte for å finne nye, smartere måter å jobbe på.  

 

7.1.1 Ressursbruk og prioriteringer 

Tabellene nedenfor viser et utvalg nøkkeltall for ressursbruk/prioriteringer i 

Vennesla kommune i 2018, sammenlignet med KOSTRA gruppe 8, Region 

Kristiansand kommuner og landsgjennomsnittet.  
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Korrigert brutto 
driftsutg. til helse og omsorg: 
beløp per innbygger 
 

21995 22441 21448 27512 19976 25435 18959 19702 24234 

Korrigert brutto driftsutg.pr 
mottaker av hjemme-tjenester 
 

192 812 276 676 174 184 189 660 211 775 259 483 315 496 153 862 273215 

Tjenester til hjemmeboende- andel 
av netto driftsutg. til pleie og 
omsorg 
 

56 % 53 % 48 % 54 % 51 % -  65 % 50 % 51 % 

Institusjon- andel av netto 
driftsutg. Pleie og omsorg 
 

36 % 40 % 46 % 41 % 42 % - 25 % 42 % 43 % 

Utgifter pr beboerdøgn i institusjon 
 

3705 4200 4913 4207 3354 4554 4521 4242 3710 

Mottakere av hjemmetjeneste pr 
1000 innb. 
0-66 år 
 

45 25 39 57 28 35 19 40 22 

Årsverk av leger pr. 10 000 
innbyggere 
 

9,0 8,9 9,2 6,8 9,0 7,6 10,0 12,1 9,0 

Kilde: SSB, KOSTRA 

 

• Vennesla kommune ligger lavere på flere av indikatorene sammenlignet med 

KOSTRA gr. 8 og landsgjennomsnittet.  

• Den største andelen av utgiftene går til hjemmebaserte tjenester, og mindre 

andel til institusjon. Dette er i tråd med kommunens målrettede satsning på 

at flest mulig skal kunne bo hjemme lengst mulig. 

• Gjennomsnittlig pris per døgn i institusjon ligger omtrent på 

landsgjennomsnittet, men under KOSTRA gr. 8   

• Vennesla skiller seg ut i antall brukere under 66 år med hjemmetjenester. 

Vennesla har hatt en jevn stigning helt fra 2015 til i dag. Vi ligger nest høyest 

i gruppen, kun Iveland er høyere enn oss. Kan ha sammenheng med at vi har 

flere utviklingshemmede, flere med rus og psykisk helse utfordringer i tillegg 

til at vi har flere personer som er trafikkskadde og får hjelp i hjemmet.   

• Fastlegedekningen i Vennesla ligger på nivå med KOSTRA gruppe 8 og 

landsgjennomsnittet. Likevel er det et stort behov for flere fastleger da det 

per i dag ikke er noen fastleger med ledig listekapasitet.  

 

 

Tjenester til hjemmeboende 

 

Antall aktive brukere med tjenesten hjemmesykepleie (pr. 31.12): 
 2015 2016 2017 2018 

Hjemmesykepleien Venneslavegen 165 211 192 243 

Hjemmesykepleien Venneslatunet 84 91 88 87 

Hjemmesykepleien Hægeland/Øvrebø 31 44 56 56 

Samlet 280 346 336 386 

Kilde: Statistikk hentet fra journalsystemet Visma Profil. 
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Antall brukere med hjemmesykepleie har vært relativt stabilt de siste tre årene, 

målt pr. 31.12. Fra 2018 har vi forandret fra å rapportere status pr 31.12 til å 

oppgi gjennomsnittlig brukere for hele året fra 1.1.-31.12.18. 

 

Antall aktive brukere med tjenesten psykiatrisk hjemmesykepleie (pr. 31.12): 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Psykiatrisk hjemmesykepleie 170 192 273 196 286 

Kilde: Statistikk fra journalsystemet Visma Profil. Tallene er pr. 31.12 det enkelte år. 

 

Vi ser en betydelig økning i antall brukere med behov for psykisk helsehjelp fra 

2017 til 2018, etter en nedgang i 2017. Nedgangen i 2017 skyldtes en nøye 

intern gjennomgang av alle brukerne på lista og nøye gjennomgang av alle gamle 

vedtak. Da ble mange gamle vedtak avsluttet. Økningen i 2018 på 90 nye vedtak 

skyldes i stor grad flere unge som sliter psykisk. Det er vært en betydelig økning i 

antall henvisning fra fastlege og spesialisthelsetjenesten om behov for kommunal 

psykisk helsehjelp. Henvisninger fra fastlegen blir i mange tilfeller avvist i 

spesialisthelsetjenesten da de ikke oppfyller kriteriene for utredning/behandling 

som igjen fører til henvisning videre til kommunal psykisk helsehjelp. For å sikre 

nødvendig kapasitet til å håndtere økningen i antall vedtak om kommunal psykisk 

helsehjelp har vi i år jobbet systematisk mot en dreining av tjenesten til mer 

tidsavgrensede vedtak, gruppetilbud og opplæring i teknikker for 

«hverdagsmestring».  

 
Tjenester innen institusjon 

 

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud:  

 2015 2016 2017 2018 

Antall liggedøgn 454 361 379 418 

Antall pasienter 90 91 90 84 

Gjennomsnittlig alder 79,2 76 75,6 77,8 

Gjennomsnittlig døgn 3,9 3,9 4,2 5 

Dekningsgrad  66,5 % 53 % 55,5 % 94,1 % 

Kilde: Lokal statistikk 
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Det er høyere dekningsgrad i 2018 på grunn av antall KØH- senger er redusert til 

1 seng fra 1.4.18. Vi reduserte KØH kapasiteten da Iveland kommune trakk seg 

ut av samarbeidet med Vennesla om KØH-tilbud. Det er ikke lenger krav til antall 

senger, men at en har tilbudet til de som trenger det når de trenger det.  

 

Utgifter per beboerdøgn i institusjon (kr.): 

  2015 2016 2017 2018 

Vennesla 3 309 3 293 3 440 3 705 

KOSTRA gruppe 08 3 497 3 653 3 892 4 200 

Birkenes 3 821 4 815 4 499 4 913 

Iveland 3 348 4 734 4 042 4 207 

Kristiansand 2 902 2 976 3 207 3 354 

Lillesand 3 358 3 764 4 208 4 554 

Songdalen 4 526 4 007 4 234 4 521 

Søgne 3 693 3 944 4 178 4 242 

Landet uten Oslo 3 119 3 295 3 439 3 710 

Kilde: SSB- KOSTRA 

 

Denne statistikken viser brutto driftsutgifter per liggedøgn for alle institusjoner 

(sykehjem, aldershjem, barne- og avlastningsbolig). Her ligger Vennesla omtrent 

på landsgjennomsnittet, men vesentlig lavere enn Kostragruppe 8 og 

nabokommunene (med unntak av Kristiansand). Det kan tyde på en effektiv drift 

av sykehjem og avlastningshjem. 

 

Legeårsverk 

 

Tabellen nedenfor viser legeårsverk pr 10 000 innbyggere, 

kommunehelsetjenesten. 

 

 2015 2016 2017 2018 

Vennesla 8,0 8,1 8,1 9,0 

KOSTRA gruppe 08 8,4 8,6 8,5 8,9 

Birkenes 9,3 9,3 9,3 9,2 

Iveland 6,1 6,0 7,5 6,8 

Kristiansand 8,8 8,6 8,7 9,0 

Lillesand 7,3 7,8 7,6 7,6 

Songdalen 8,1 7,9 8,6 10,0 

Søgne 14,2 14,1 14,1 12,1 

Landet uten Oslo 8,5 8,7 8,8 9,0 

Kilde: SSB, KOSTRA 

 

Fastlegedekningen i Vennesla har økt fra 2017 til 2018 og er nå på nivå med 

Kristiansand og landsgjennomsnittet. Vennesla har likevel et stort behov for ny 

fastlegehjemmel. Grunnet plassmangel i eksisterende legesenter har ikke 

kommunen kunnet øke antall hjemler, men har fortsatt klart å yte forsvarlige 

legetjenester til befolkningen. Det har i 2019 vært svært vanskelig å få 

kvalifiserte søkere til ledige fastlegehjemler, og kommunen har derfor for første 

gang måtte kjøpe en privat hjemmel for å kunne lyse ut etter fastlønnet fastlege. 

Vi har et eget politisk vedtak på å lyse ut den kommunale fastlegehjemmelen 

som to fastlønte leger fra neste år.  
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Kommunen jobber tett sammen med styret for Vennesla legesenteret for å 

forsøke å finne mulige løsninger for utvidelse både på kort og lang sikt med 

hensyn til plass og økonomiske forhold knyttet til kommunalt ansatte leger. 

 

7.1.2 Bruker- og pårørendeundersøkelse 

 

Bruker- og pårørendeundersøkelse i helse og omsorg ble gjennomført i perioden 

1.9-22.9.18. Disse gjennomføres annet hvert år.  

 

Hjemmetjenesten, brukerundersøkelse 

 

Venneslavegen  2014 2016 2018 Snitt Norge 2018 

(21 kommuner) 

Resultat for brukeren 5,2 5,2 5,4 5,2 

Brukermedvirkning 4,8 4,8 5,0 4,6 

Respektfull behandling 4,4 4,8 4,6 4,8 

Tilgjengelighet 5,0 4,9 5,2 5,0 

Informasjon 5,0 4,9 5,1 4,8 

Helhetsvurdering 5,3 5,3 5,5 5,3 

Snitt totalt 5,0 5,0 5,2 5,0 

Svarprosent: 53 %, 1 – helt uenig, 6- helt enig, antall i utvalg: 75, antall svar: 40  

Antall kommuner med i undersøkelse: 21  

 

Brukertilfredsheten har økt fra 2016 til 2018, og ligger over landsgjennomsnittet.  

 

 

Venneslatunet 2014 2016 2018 Snitt Norge 2018 
(21 kommuner) 

Resultat for brukeren 5,3 5,3 4,9 5,2 

Brukermedvirkning 5,0 4,8 4,2 4,6 

Respektfull behandling 4,6 4,4 4,5 4,8 

Tilgjengelighet 5,0 5,1 4,6 5,0 

Informasjon 4,9 5,0 4,5 4,8 

Helhetsvurdering 5,5 5,3 5,1 5,3 

Snitt totalt 5,1 5,1 4,6 5,0 

Svarprosent: 55 %, 1 – helt uenig, 6- helt enig, Antall i utvalg: 53, antall svar: 

29. Antall kommuner med i undersøkelse: 21  

 

Brukertilfredsheten har gått ned fra 5,1 til 4,6 siden 2016. Kan ha sammenheng 

med økt press på tjenesten, høyere sykefravær og flere vikarer for brukerne og 

forhold seg til. 
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Hægeland/Øvrebø 2014 2016 2018 Snitt Norge 2018 

(21 kommuner) 

Resultat for brukeren 5,5 5,0 5,5 5,2 

Brukermedvirkning 5,1 4,8 5,1 4,6 

Respektfull behandling 4,8 4,6 4,9 4,8 

Tilgjengelighet 5,3 4,7 5,3 5,0 

Informasjon 5,1 4,6 5,0 4,8 

Helhetsvurdering 5,4 5,2 5,7 5,3 

Snitt totalt 5,3 4,8 5,3 5,0 

Svarprosent: 60 %, 1 – helt uenig, 6- helt enig. Antall i utvalg: 25, antall svar: 

15. Antall kommuner med i undersøkelse: 21  

 

Høy brukertilfredshet. Har økt siden 2016. Ligger også over landsnittet på alle 

områder 

 

 
 

 

Institusjon, brukerundersøkelse 

 

Venneslaheimen og Hægelandsheimen 2018 2016 Snitt Norge 2018 
(25 kommuner) 

Får den hjelp jeg har behov for 2,0 2,0 2,0 

Fornøyd med maten 2,0 2,0 1,9 

Benytter meg av aktivitetstilbudet 1,6 1,7 1,6 

Trives på rommet mitt 2,0 1,9 2,0 

Trives sammen med ansatte 2,0 2,0 2,0 

Blir hørt av de ansatte 1,9 2,0 2,0 

Ansatte behandler meg med respekt 2,0 2,0 2,0 

Trygg på at de ansatte kommer når jeg trenger det 2,0 2,0 1,9 

Ansatte snakker klart og tydelig 1,8 2,0 1,9 

Snitt totalt 1,9 2,0 1,9 

Svarprosent 2018: 100 %. Totalt 36 svar i utvalget på 36. Antall kommuner med 

i undersøkelsen: 25. 

 

Brukertilfredsheten har gått litt ned siden 2016. Fra 2,0 til 1,9. Snitt totalt er lik 

landsgjennomsnittet. 
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Pårørendeundersøkelse, Hægelandsheimen 

 
 

2014 2016 2018 Snitt Norge 2018 
(25 kommuner) 

Resultat for beboer 4,8 5,2 5,0 4,5 

Trivsel 5,1 5,4 5,1 4,8 

Brukermedvirkning 4,9 4,9 5,1 4,3 

Respektfull behandling 5,5 5,6 5,6 5,1 

Tilgjengelighet 5,1 5,2 5,1 4,8 

Informasjon 4,9 5,2 5,2 4,5 

Helhetsvurdering 5,5 5,7 5,5 5,0 

Snitt totalt 5,0 5,2 5,1 4,6 

Svarprosent: 41 %, 1 – helt uenig, 6 – helt enig, antall i utvalg: 17, antall svar: 

7. Antall kommuner med i undersøkelsen: 25 

 

Høy pårørendetilfredshet. Omtrent samme som for to år siden. Ligger over  

snittet i Norge. Merk: Det er som regel ikke de samme pårørende og brukerne 

som svarer fra gang til gang, da det er stor utskiftning av beboere på et 

sykehjem i løpet av to år. 

 

 

Livsmestring  

 

Habilitering - pårørendeundersøkelse 
 

2014 2016 2018 Snitt Norge 2018 
(18 kommuner) 

Selvbestemmelse 4,2 4,6 4,7 4,1 

Trivsel 5,0 5,0 4,8 4,5 

Trygghet 5,3 5,5 4,9 5,1 

Brukermedvirkning 4,1 4,6 4,7 4,0 

Respektfull behandling 5,0 5,2 5,3 4,8 

Informasjon 5,0 4,8 5,2 4,6 

Helhetsvurdering 4,8 5,1 5,0 4,6 

Snitt totalt 4,7 4,9 4,9 4,5 

Svarprosent: 50 %, 1 – helt uenig, 6 – helt enig, antall i utvalg: 32, antall svar: 

16. Antall kommuner med i undersøkelsen: 18 

 

Høy pårørendetilfredshet. Samme snitt som for to år siden. Ligger over 

Landsgjennomsnittet. 
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Oppfølgingstjenesten – brukerundersøkelse 
 

2018 Snitt Norge 2018 

(17 kommuner) 

Tilgjengelighet 2,9 3,4 

Informasjon 3,2 3,1 

Personalets kompetanse 3,7 3,6 

Samarbeid med andre  3,8 3,5 

Brukermedvirkning 3,5 3,5 

Respektfull behandling 3,4 3,7 

Resultat for brukeren 3,2 3,4 

Helhetsvurdering 3,6 3,6 

Snitt totalt 3,3 3,5 

Svarprosent: 21 %, 1 - helt uenig, 4 - helt enig, antall i utvalg: 80, antall svar: 

17. Antall kommuner med i undersøkelse: 17 

 

Første gang med i brukerundersøkelse i 2018. Ligger litt under 

landsgjennomsnittet. Helhetsvurderingen er positiv. 

 

 

Psykisk helse – brukerundersøkelse 
 

2016 2018 

Ventetid fra jeg søkte til jeg fikk hjelp 3,6 3,1 

Kontakt med tjenesten per tlf. 3,6 3,2 

God info om rettigheter 2,8 3,1 

God info om brukermedvirkning 2,8 3,4 

Kjent med hvordan klage 2,8 3,4 

Blir hørt hvis jeg vil endre på noe 3,7 3,4 

Ansatte behandler meg med respekt 3,9 3,6 

Hjelpen bidrar til at jeg mestrer bedre sosial kontakt med andre 2,5 3,3 

Svarprosent: 20 %, 1 - helt uenig, 4 - helt enig, antall i utvalg: 190, antall svar: 

38. Antall kommuner med i undersøkelsen: 17 

 

Brukertilfredsheten omtrent samme resultat som for 2 år siden, og fortsatt alt for 

dårlig svarprosent til å gi et valid resultat.  

 

 

7.2 Sentrale føringer, interkommunalt og tverretatlig samarbeid 

 

Statlige føringer legger opp til at kommunens helse- og omsorgstilbud skal 

styrkes og øke i volum, mens veksten i sykehusene skal dempes. Særlig innen 

tjenestene rus/psykisk helse og rehabiliteringsfeltet.  
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Kommunereformen og sammenslåing av flere av våre nabokommuner har 

medført et større behov for flere formelle forpliktende samarbeid med andre 

kommuner innen Helse, sosial og omsorgsområdet (HSO).  

 

Mål: Redusert press på helsetjenesten gjennom satsing på helsefremmende og 

forebyggende arbeid. 

 

 Tiltak 2020-2023 Kommentarer 

1. Videreutvikling og 

implementering av 

gjeldende 

samarbeidsavtaler mellom 

kommunene og Sørlandet 

sykehus. 

Arbeidet videre med total gjennomgang, evaluering 

og revidering av avtaleverket mellom kommunen på 

Agder og SSHF.   

2. Utvikling av langsiktige og 

kunnskapsbaserte 

strategier for 

helsefremming og 

forebygging på prioriterte 

områder. 

På bakgrunn av en felles samhandlingsmelding for 

rus/psykisk helsefeltet for Agderkommunene har vi 

nå fått et felles kunnskapsgrunnlag og beskriver 

utfordringsbildet innen dette feltet på Agder. Vi 

samarbeider nå målrettet for å følge opp målene 

samhandlingsmelding med forpliktende tiltak innen 

rus og psykisk helse på Agder. 

Agderkommunene og fylkeskommuner har et 

langsiktig samarbeid om felles satsing for å bedre 

folkehelse og levekårene på Agder. Kommunalsjef 

for helse og omsorg i Vennesla representerer Region 

Kristiansand inn i dette arbeidet ved å være medlem 

av regional koordinerende gruppe (RKG) levekår og 

folkehelse. 

3. Videreutvikling av 

strategisk samarbeid i 

Region Kristiansand innen 

Helse, sosial og omsorg 

(HSO). 

Kommunalsjef leder HSO-nettverkssamarbeidet i vår 

region, deltar på saker i Rådmannsutvalget og på 

samlinger knyttet til felles lederutviklingsprogram for 

OSS (overordnet strategisk styringsorgan).  

I tillegg til deltakelse på felles workshops og 

samarbeidsmøter i de ulike nettverkene: Folkehelse, 

Oppvekst, Krim-utvalget og HSO-nettverket. Det er 

fokus på samarbeid innen rus/psykisk helse, 

velferdsteknologi og OSS-samarbeidet.  

 

 

7.3 Helse og omsorgstjenestene 

 

Mål: Helhetlige, koordinerte og effektive helse- og omsorgstjenester. 

Vi må forvente store omstillinger innen helse og omsorgstjenestene, og det må 

forventes strammere prioriteringer enn det som følger av den demografiske 

utviklingen i planperioden. Vi må ha et sterkt fokus på å utvikle effektive og 

kunnskapsbasert helse og omsorgstjenester for å sikre best effekt av innsatsen. 
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 Tiltak 2020-2023 Kommentarer 

1.  Forbedringsarbeid i 

helse og omsorg 

I årene fremover vil det bli jobbet systematisk med 

endring og effektiviseringstiltak både på overordnet 

nivå og interne prosesser i de ulike enhetene. Den 

første perioden skal det jobbes med disse temaene:  

• Hva er riktige og gode tjenester? 

• Hvordan få inn flere inntekter? 

• Hvordan få mer fokus på helsefremmende og 

forebyggende tjenester? 

2. Styrke 

brukermedvirkning og 

samhandling med 

pårørende på 

tjenestenivå. 

Enheter jobber målbevisst med å styrke 

samhandlingen med bruker og pårørende.  

Faste samarbeidsmøter mellom kommune og 

Eldreråd og Rådet for funksjonshemmede.  

Invitere brukerrepresentanter inn i arbeid med 

planer på et tidlig tidspunkt. 

Ny bruker- og pårørende undersøkelse i 2020.  

3. Øke andelen frivillige 

inn mot helse og 

omsorgssektoren  

Styrke samarbeidet 

med frivilligsentraler og 

frivillig sektor 

Videre styrking av samarbeidet mellom 

omsorgstjenestene, frivilligsentralene og frivillig 

sektor ved å forbedre strukturer, styrke rekruttering 

og koordinering av dette arbeidet.  

Innføring av digital samhandlingsløsning. 

Utvikling av en lokal frivillighetsstrategi vil pågå 

videre i de neste årene.  

4. Plan for legetjenestene 

- samarbeid mellom 

kommunen og 

fastlegene. 

Rammeavtalen mellom KS og Den norske 

legeforening (ASA4310) innebærer blant annet at 

«Kommunen skal sørge for nødvendig planlegging 

slik at legen har forutsigbarhet i sin virksomhet i 

henhold til gitte rammebetingelser, slik som 

forventet listestørrelse, sammensetning av 

pasientpopulasjon, veiledning av turnusleger mv. 

Kommunen skal utarbeide en plan for legetjenesten i 

kommunen». Dette arbeidet er forsinket og må 

prioriteres ferdigstilt i 2020. 

 

5. Planlegge boliger for 

personer med demens 

og utvikle tjenester 

tilrettelagt for demente. 

Detaljplanlegging av boliger for personer med 

demens starter i 2021 og det planlegges at boligene 

tas i drift fra 2023.  

6. Personer med demens 

og deres pårørende får 

støtte og avlastning slik 

at de kan bo lengst 

mulig i eget hjem.  

Arrangere pårørendeskole hvert år.  

Videreutvikle aktivitetstilbudet for hjemmeboende 

personer med demens.   

Fokus på lavterskeltilbud i tett samarbeid med 

frivillig sektor.  

Kompetanseheving blant brukere, pårørende og 

frivillige.  
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Delta i nasjonalforeningens program - et 

demensvennlig samfunn 

7. Velferdsteknologi og 

digitalisering 

Følge opp tiltakene vedtatt IKT-strategiplan for 

helse- og omsorgsfeltet. 

• Tilby velferdsteknologiske løsninger som del 

av den ordinære tjenesten. 

• Fokus på kompetanseløft for ansatte. 

• Utnytte eksisterende systemer mest mulig. 

• Gjennomgang av ulike arbeidsprosesser og se 

på muligheten for digitalisering. 

• Visma Profil fases ut innen 2023, og erstattes 

med Visma Flyt Omsorg. Det må planlegges 

en overgang, eller evt. bytte av leverandør. 

• Målrettet arbeid for å øke antall «digitale 

innbyggere» og ta i bruk DigiHelse gjennom 

Helsenorge.no. 

8. Kompetanse hos 

ansatte 

Sikre oppdatert og tverrfaglig kompetanse hos 

ansatte. Aktiv og målrettet bruk av relevante e- 

læringskurs.  

9. Nytt avlastningshjem 

for hjemmeboende 

utviklingshemmede. 

I budsjettet er det forutsatt at dette er ferdigstilt i 

2023. 

10.  Revidering av helse- og 

omsorgsplanen 2030. 

Med bakgrunn i ny kunnskap og oppdaterte 

fagplaner i 2020 (boligplan, ruspolitisk 

handlingsplan, plan for legetjenestene, plan for 

habilitering og rehabilitering, mfl.) vil gjeldende 

helse og omsorgsplan bli revider innen 2021. 
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7.4 Psykisk helse / rus 

 

Mål: Opptrapping av helse- og omsorgstjenester for mennesker med rus- og 

psykiske lidelser med mål om å redusere forekomsten av angst, depresjon og 

rusmiddelproblemer 

Psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer forekommer i alle aldersgrupper 

og i alle deler av befolkningen. Verdens helseorganisasjon forventer at psykiske 

lidelser vil være den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i vestlige land i 2020. 

Forebygging, behandling, omsorg og rehabilitering er sentrale oppgaver i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

 

    

Tiltak i perioden 2020-

2023  

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Nye botilbud for mennesker 

med rus og psykisk 

helseutfordringer. 

12 nybygde boenheter på Lomtjønn er 

innflyttingsklare i januar/februar 2020. Dette skal 

erstatte dagens midlertidige bofelleskap på 

Hunsøya.  

I tråd med KS vedtak 37/17 er kommunens 

administrasjon bedt om, i nært samarbeid med 

brukerorganisasjonene, å arbeide for å utvide 

tilbudet med inntil 12 nye boenheter lokalisert 

annet sted i kommunen.  

Ny boligpolitisk og revidert ruspolitisk 

handlingsplan vil legges fram til politisk behandling 

våren 2020. Vedtaket vil legge føringer for 

konkrete tiltak videre i perioden. 

 

2. «Ressursen» -

aktivitetssenter for 

samskaping, deltagelse og 

mestring  

  

 

En grundig evaluering av tilbudet ble presenter og 

behandlet i Levekår 6.619 (sak 29/19). 

«Ressursen» viser til meget gode resultater for en 

stor gruppe mennesker som faller utenfor 

arbeidslivet. Kommunen ønsker derfor opprettholde 

og videreutvikle dette gode dagtilbudet i tett 

samarbeid med Frivilligsentralen og Blå Kors fra 

2020.  

 

3.  Brukertilpassede tjenester – 

basert på funksjonsnivå 

Helsetjenestene skal ha hovedfokus på 

funksjonsnivå og mestring, og mindre fokus på 

diagnose og utfordringer. Alle enhetene i helse og 

omsorg jobber derfor systematisk og målrettet for 

å forbedre samhandling og gi best mulig 

brukertilpassede tjenester. 

 

5. Flere gruppe- og 

lavterskeltilbud 

Mestringskurs 

Fokus på lavterskeltilbud i form av ulike 

mestringskurs: Kurs i belastningsmestring (KIB), 

kurs i depresjonsmestring (KID) og «Tankevirus-

kurs». Kommunen jobber med å dreie praksis fra 

hovedtyngden på «en-til-en» samtaler til mer 

gruppetilbud.  
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7.5 Folkehelse 

 

Mål: Vennesla kommune har stadig fokus på folkehelse i alle enheter og 

seksjoner. 

 

Folkehelsearbeid er kanskje det aller viktigste satsingsområdet for å utvikle et 

samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil. Forebygging er 

en prioritert oppgave i Folkehelseloven. Folkehelseloven skal være styrende for 

kommunens folkehelsearbeid og gjelder for kommunens områder. For å kunne 

jobbe systematisk og målrettet med dette arbeidet krever det tett samarbeid på 

tvers av fagområder og på tvers av forvaltningsnivåer. 

 

    

Tiltak i perioden 2020-

2023  

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Fokus på forebygging, 

folkehelse og tidlig innsats i 

alle ledd 

• Ha løpende oversikt over folkehelseutfordringer 

og oppdatert Folkehelseprofil for kommunen. 

 

• Samarbeide med frivilligsentralen og andre 

frivillige organisasjoner, slik at personer som 

står i fare for å bli isolert får tilbud om 

deltagelse. 

 

• Tilbud om hverdagsrehabilitering med fokus på 

egenmestring og fysisk aktivitet. 

2. Det skal tilrettelegges for 

aktivitet og «grønne lunger» 

i alle nyetablerte boområder 

  

 

Ansvar seksjon for samfunnsutvikling 

3. 

 
Det tilrettelegges for bruk av 

sykkel som transportmiddel 

til jobb, bolig, skole og fritid 

 

 

Ansvar seksjon for samfunnsutvikling 

4. Helhetlig og langsiktig 

levekårssatsing på Agder 

• Kommunalsjef deltar i styringsgruppen for RKR 

(regional koordineringsgruppe) for Levekår og 

folkehelse på Agder 

• Vi må følge opp satsingsområdene i revidert 

Regionplan Agder  

 

5. Evaluere iverksatte tiltak opp 

mot utfordringsbildet årlig 

Hver enkelt enhet evaluerer årlig eget 

forebyggende/ folkehelsearbeid opp mot 

kommunens utfordringsbilde. 
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8 Arbeidsgiver 

8.1 Innledning 

 

Det er kommunestyret som har det overordnede arbeidsgiveransvaret. Den 

daglige forvaltningen av dette ligger i henhold til kommuneloven og kommunens 

delegasjonsreglement hos rådmannen.  

 

8.1.1 Organisasjon og ansatte 

Vennesla Kommune er organisert etter resultatenhetsmodellen. Den består av et 

strategisk nivå med rådmann, og fem kommunalsjefer på områdene 

samfunnsutvikling, oppvekst, helse og omsorg, økonomi og organisasjon. Det er 

også et driftsnivå som består av 27 selvstendige resultatenheter. 

 

Vennesla kommune har ca. 1250 ansatte. De ansatte er kommunens viktigste 

ressurs i forhold til å levere gode tjenester til innbyggerne. En av de viktigste 

utfordringene fremover vil være å rekruttere og beholde dyktige og motiverte 

medarbeidere.  

 

8.1.2 Medarbeiderundersøkelsene 

I 2019 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse i hele kommunen. 

For andre gang brukte vi kartleggingsverktøyet fra KS «10-Faktor».  

Vi gjennomfører medarbeiderundersøkelse hvert andre år.  

Det vil bli gjennomført ny undersøkelse i begynnelsen av 2021.  

 

Resultatene fra 2019 viser at vi for kommunen samlet scorer over landssnitt på 

alle faktorene. Nedenfor presenteres disse resultatene.  

 

Resultater for kommunen samlet 

 

Resultatene fra 2019 viser at vi for kommunen samlet scorer på - eller over - 

landssnitt på alle faktorene. Tabellen nedenfor viser resultater samlet for 

kommunen. 

 

 
Faktor 2017 2019 Norge Beskrivelse 

 

1. Indre motivasjon 4,3 4,3 4,3 Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det 
vil si om oppgavene oppleves som en 
drivkraft og som spennende og 
stimulerende. 
 

2. Mestringstro 4,3 4,3 4,3 Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt 
medarbeiders tiltro til egen kompetanse og 
mulighet til å mestre utfordringer i 
jobbsammenheng. 
 

3. Autonomi 4,3 4,3 4,3 Medarbeidernes opplevelse av å ha 

mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre 
egne vurderinger i jobben. 
 

4. Bruk av kompetanse 4,4 4,3 4,3 Medarbeidernes opplevelse av å få brukt 
egen jobbrelevante kompetanse på en god 
måte. 
 



Årsbudsjett 2020 – økonomiplan 2020-2023 Rådmannens forslag 60 
 

5. Mestringsorientert 
Ledelse 

4,0 4,1 4,0 Ledelse som vektlegger at den enkelte 
medarbeider skal få utvikle seg og bli best 
mulig ut fra sine egne forutsetninger. 
 

6. Rolleklarhet 4,4 4,4 4,3 Høy rolleklarhet innebærer at 
forventningene til den jobben 
medarbeideren skal gjøre er tydelig definert 
og kommunisert. 
 

7. Relevant kompetanse-
utvikling 

3,8 3,8 3,8 Relevant kompetanseutvikling er 
avgjørende for at medarbeiderne til enhver 
tid er best mulig rustet til å utføre sine 
oppgaver med høy kvalitet. 
 

8. Fleksibilitetsvilje 4,5 4,5 4,5 Medarbeiderens villighet til å være fleksibel 
på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til 

nye behov og krav. 
 

9. Mestringsklima 4,2 4,3 4,2 I et mestringsklima motiveres 
medarbeiderne av å lære, utvikle seg og 
gjøre hverandre gode. 
 

10. Nytteorientert 
ledelse 

4,7 4,7 4,7 Motivasjon for å gjøre noe nyttig og 
verdifullt for andre 
 

Gjennomsnitt 4,3 4,3 4,3  

Kilde: Kommuneforlaget - 10 Faktor. Skalaen går fra 1 – 5 der 5 er beste skår. 
 

 

 

 
 

 

8.1.3 Sykefravær 

Ansatte i organisasjonsseksjonen og ledere på alle nivå i kommunen jobber aktivt 

for å få ned sykefraværet. 

Tabellen under viser utviklingen i Vennesla og noen omkringliggende kommuner. 

 

Tabellen viser sykefraværet i noen omliggende kommuner. 

 

 

 

Kommune: 2014 2015 2016 2017 2018 

Vennesla 6,6 6,9 6,3 7,2 7,4 

Lillesand 7,7 8,4 7,7 7,7 7,7 

Songdalen 6,4 5,8 7,3 7,2 6,5 

Kristiansand 7,9 7,7 7,9 7,6 7,8 

Søgne 6,2 6,9 6,7 7,0 6,8 

Mandal 6,8 6,9 7,2 7,5 7,8 
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8.2 Arbeidskraft  

 

Mål: Være en attraktiv arbeidsgiver som klarer å rekruttere og beholde dyktige og 

motiverte ansatte. Det normale skal være fulle stillinger og ingen skal jobbe 

ufrivillig deltid. Vi ønsker en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på minst 80 % for 

kommunens samlet. Ha et sykefravær på maks. 6 %. 

 

  

Tiltak i Perioden 2020-2023 

 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Utvide bemanningskontor  

 

Det ble for 2018 bevilget kr. 

400.000,- for å utrede 

bemanningskontor innenfor helse- 

og omsorgsenhetene. Dette for å 

øke kvaliteten på tjenestene og for 

å kunne gi ansatte større stillinger. 

Bemanningskontoret startet opp 1. 

oktober 2019. Kostnadene ved 

kontoret dekkes ved reduserte 

utgifter i enhetene. Kontoret 

betjener nå 2 enheter, men skal i 

løpet av våren utvides med 

ytterligere 2 enheter. Det ble i 

forbindelse med 

budsjettbehandlingen i 2018 

bevilget kr. 1.600,- f.o.m. 2020.  

Dette ansees tilstrekkelig.  

 

2. Heltid – Oppvekstsektoren 

 

 

 

 

 

 

Høsten 2018 kartla vi omfanget 

av, -og årsak til deltid innenfor 

barnehager og skoler.  

Vi har i 2019 jobbet videre med 

dette, for å øke stillingsstørrelsen 

og andelen heltidsansatte. Arbeidet 

er tenkt videreført innenfor 

vedtatte rammer.  

 

3.  Organisasjonsgjennomgang. Som redegjort for annet sted i 

dokumentet foreslår rådmannen at 

det i løpet av 2020 tas en 

gjennomgang av hele kommunens 

organisasjonsmodell. Til dette er 

det satt av kr. 1 mill. i 2020. 

 

4.  Velferdstiltak for ansatte. Nivået på kr. 700,- per ansatt per 

år videreføres i 2020. 

 

5. Redusere sykefraværet. Gode oppfølgingsrutiner, som skal 

sikre tett oppfølging videreføres. 

Vi har også blitt med i KS-

prosjektet «NED» som skal bidra til 

redusert sykefravær innen helse- 

og omsorg og barnehage. 

 

Dekkes innenfor eksisterende 

budsjettramme 
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8.3 Likestilling og mangfold 

 

Mål: Vennesla kommune ønsker at kommunens ansatte skal gjenspeile 

befolkningens sammensetning. 

 

  

Tiltak i Perioden 2020 – 2023 

 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Under ellers like forhold skal det kjønn 

som er underrepresentert ansettes  

 

Dekkes innenfor eksisterende 

budsjettrammer. 

2. Minst en søker med ikke-vestlig 

bakgrunn skal innkalles til intervju 

dersom den fyller de formelle 

kvalifikasjonskrav 

 

Dekkes innenfor eksisterende 

budsjettrammer. 

 

Utviklingen i rådmannens ledergruppe samt enhetsledernivået viser følgende tall 

med hensyn til likestilling.  

  
2017 
menn 

2017 
kvinner 

2018 
menn 

2018 
kvinner 

2019 
menn 

2019      
kvinner 

Rådmannens 
lederteam: 

3 3 3 3 3 3 

Enhetsledere: 10 17 10 17 9 18 
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9 Kommunen som eier og forvalter av felleskapets verdier 

9.1 Innledning 

 

Kommunen har et etisk og moralsk ansvar for å drive en virksomhet som sikrer 

bærekraftig utvikling av fellesskapets verdier og en god økonomistyring. I ny 

kommunelov blir kommunene pålagt å finne finansielle måltall som bidrar til en 

langsiktig tankegang i budsjettprosessen. Det er viktig at måltallene forankres 

blant politikerne. Som følge av at det var kommunevalg i høst har vi valgt å 

benytte eksisterende måltall i budsjettet for 2020, og ha en egen sak våren 2020 

der en vurderer og fastsetter måltall som skal brukes fremover. 

9.1.1 Netto driftsresultat 

Netto driftsresultat viser hva kommunen har til disposisjon etter at den ordinære 

driften er betalt. Ifølge sentrale myndigheter bør kommunens netto driftsresultat 

utgjøre minst 1,75 % i forhold til driftsinntektene. Diagrammet nedenfor viser 

kommunens resultat de siste fem årene (blå graf). Tar vi hensyn til premieavvik 

på pensjon og ubrukte øremerkede tilskudd får vi et mer reelt resultat (grønn 

graf). Vi ser at resultatet var betydelig lavere i 2018 enn i de siste årene. 

De spesielt gode resultatene 2015 til 2017 skyldes i hovedsak engangsinntekter 

som ikke kan forventes i årene fremover. I 2018 var netto driftsresultat lavere 

enn det sentrale målet.   

 

 
 

   

Grafen nedenfor viser kommunens netto driftsresultat sammenlignet med 

gjennomsnittet i Vest-Agder, kommunegruppe 8 og landet, i perioden 2014-2018. 

Vi har ikke informasjon nok til å korrigere for premieavvik på pensjon og ubrukte 

øremerkede tilskudd. 

 

Vi ser at kommunens netto driftsresultat har vært bra sammenlignet med andre 

kommuner til og med 2017, men i 2018 er resultatet dårligere.  

 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Netto dr.res. i % av dr.innt. 2,4 5,0 6,0 5,6 1,0

Korrigert netto dr.res. i %
av dr.innt.

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

Sentralt mål 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

 -1,0

 -

 1,0

 2,0

 3,0

 4,0

 5,0

 6,0

P
ro

se
n

t
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Kilde: Framsikt AS, basert på Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no 

 

9.1.2 Lånegjeld  

Kommunens gjeldsbelastning påvirker den økonomiske handlefriheten. Tabellen 

nedenfor viser lånegjeld pr. innbygger og i prosent av kommunens driftsinntekter. 

Det er tatt hensyn til ubrukte lånemidler og lån til videre utlån. Tabellen viser at 

andel lånefinansiering av investeringer har vært forholdsvis stabil de siste årene. 

Dersom vi ser bort fra Smååsane boligfelt (hvor utbygger finansierer prosjektet) 

er andel lånefinansiering av investering 75,8 % i 2014, 66,8 % i 2015, 63,6 % i 

2016, 61,5 % i 2017 og 62,6 i 2018. 

 
Lånegjeld 2014 2015 2016 2017 2018 

Lånegjeld pr. innbygger 42 098 46 888 50 056 50 647 53 468 

Lånegjeld i % av dr.innt. 62,2 65,6 65,3 63,2 65,7 

Andel lånefin. av inv. 65,7 61,3 59,7 53,8 62,6 

Kilde: Framsikt AS, basert på Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no 

 

Tabellen nedenfor viser netto lånegjeld i prosent av kommunens driftsinntekter 

for perioden 2014-2018. Grafene viser Vennesla sammenlignet med Vest-Agder, 

kommunegruppe 8 og landsgjennomsnittet når Oslo holdes utenfor. Vi ser at 

kommunen har lavere lånegjeld enn gjennomsnittet i fylket, kommunegruppe 8 

og landsgjennomsnittet. 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Vennesla 2,4 5,0 6,0 5,6 1,0

Vest-Agder 1,8 2,9 4,4 3,5 1,7

Gruppe 8 0,9 2,6 4,1 3,8 1,6

Landet uten Oslo 1,2 2,9 4,1 3,7 2,2

 -

 1,0

 2,0

 3,0

 4,0

 5,0

 6,0

 7,0

Netto driftsresultat 

http://www.ssb.no/
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Kilde: Framsikt AS, basert på Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no 

 

9.1.3 Likviditet 

Likviditetsgrad benyttes for å analysere kommunens evne til å dekke de løpende 

betalingsforpliktelsene etter hvert som de forfaller.  

 

Likviditetsgrad 1 viser kommunens omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld. 

Denne bør være minst 2. Likviditetsgrad 2 viser de mest likvide omløpsmidlene i 

forhold til kortsiktig gjeld, og bør være minst 1. Likviditetsgrad 3 viser 

kommunens betalingsmidler i forhold til kortsiktig gjeld. Denne bør være minst 

0,3. 

 

Likviditetsgrad 2014 2015 2016 2017 2018 

Likviditetsgrad 1 1,44 1,50 1,72 1,65 1,57 

Likviditetsgrad 2 1,13 1,27 1,52 1,47 1,37 

Likviditetsgrad 3 0,43 0,56 0,62 0,65 0,84 

 

Det er tatt hensyn til den langsiktige finanskapitalen i beregningene ovenfor. Det 

er ubenyttet kassekreditt som gjør at kommunens likviditetsgrader er 

tilfredsstillende.  

 

Uttak av midler fra den langsiktige kapitalforvaltningen vil bedre likviditeten. Et 

slikt uttak vil være mulig å gjennomføre dersom det er nødvendig. Neste avsnitt 

viser imidlertid at kommunen har fått lagt høyere avkastning på midlene enn vi 

ville fått med ordinært bankinnskudd. 

 

9.1.4 Finansavkastning 

Vennesla kommune hadde pr. 31.12.18 plassert kr. 212.929.614,- til langsiktig 

forvaltning. Diagrammet nedenfor viser %-vis avkastning på porteføljen 

sammenlignet med bankrenten fra 2005 til og med desember 2018. De røde 

søylene viser bankrente i samme periode. Markedsrenten er her definert som 

2014 2015 2016 2017 2018

Vennesla 62,2 65,6 65,3 63,2 65,7

Kostragruppe 8 86,5 89,6 92,7 95,9 99,1

Vest-Agder 94,8 94,9 91,5 86,7 88,3

Landet uten Oslo 80,7 83,2 83,1 84,5 87,5

 -
 10,0
 20,0
 30,0
 40,0
 50,0
 60,0
 70,0
 80,0
 90,0

 100,0
 110,0
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Lånegjeld i % av driftsinntekter
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ST1X1. Hittil i 2019 har vi hatt en god avkastning og markedsverdien på 

porteføljen er på ca. kr. 230.271.900,- pr. 30.09.19. 

 

Gjennomsnittlig avkastning på kommunens portefølje har vært 6,0 %, mens den 

har vært 2,0 % for bankinnskudd. Kommunen har altså hatt betydelige 

merinntekter som følge av at kommunestyret har valgt å plassere den langsiktige 

kapitalen i annet enn bankinnskudd. 

 

Vi ser for øvrig at avkastningen svinger forholdsvis mye, og det er viktig at 

kommunen har avsatt bufferkapital slik at kommunens tjenesteproduksjon ikke 

blir påvirket av årlige svingninger i kapitalmarkedet.  

 

 
 
Kilde: Gabler Investment Consulting 

 

Grafen nedenfor viser akkumulert avkastning på porteføljen sammenlignet med 

bankrenten. Denne viser at kommunen har hatt 91,1 mill. kroner mer i 

avkastning enn vi ville hatt ved å plassere midlene i bank. Gjennomsnittlig 

meravkastning pr. år er 6,1 mill. kroner. 

 

 
 
Kilde: Gabler Investment Consulting 

                                           
1 ST1X er en 3mnd statsobligasjonsindeks som ofte blir brukt som 

referanseindeks i pengemarkedsplasseringer. 
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9.1.5 Disposisjonsfond 

Kommunens økonomiske situasjon og handlefrihet er bl.a. avhengig av å ha 

nødvendige buffere slik at kommunen kan tåle uforutsette hendelser og 

svingninger i økonomien. 

 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i kommunens disposisjonsfond, spesifisert på 

generelle disposisjonsfond og bufferfond i forhold til kapitalforvaltningen. Beløpet 

er i hele 1.000 kroner, og viser beholdningen pr. 31.12. det enkelte år.  

 

2014 2015 2016 2017 2018

Generelt disposisjonsfond, drift     58 471     71 691   115 179   140 741   153 883 

Bufferfond, finansforvaltning     14 074     14 074     14 074     16 074       5 905 

Andre disp.fond     27 448     32 089     45 613     52 730     60 876 

Sum disposisjonsfond    99 993  117 854  174 866  209 545  220 664 

Generelt disp.fond i % av dr.inntektene 6,2 % 7,1 % 10,5 % 12,2 % 13,0 %

Sum disp.fond i % av dr.inntektene 10,6 % 11,7 % 16,0 % 18,2 % 18,6 %

 

I tallene ovenfor er det ikke tatt hensyn til vedtatt bruk eller avsetning til fond 

etter 31.12.18. 

 

Det generelle disposisjonsfondet utgjør 13 % av driftsinntektene i 2018. I 2017 

utgjorde det 12,2 %. Telemarksforsknings anbefaling er at disposisjonsfondet bør 

utgjøre mellom 5 og 10 % av driftsinntektene. Tar vi hensyn til akkumulert 

premieavvik på pensjon, som skal utgiftsføres i regnskapet de kommende årene, 

er disposisjonsfondet 9 % i forhold til driftsinntektene. I rådmannens forslag til 

økonomiplan og til finansiering av tidligere vedtatte investeringsprosjekt er det 

vedtatt å bruke (netto) 64,3 mill. kroner av det generelle disposisjonsfondet, og 

saldoen på fondet vil da være 59,2 mill. kr. ved utgangen av 2023. Fondets andel 

i forhold til driftsinntektene vil dermed bli betydelig lavere.  

9.1.6 Infrastruktur 

En av kommunens hovedoppgaver er å forvalte verdiene på best mulig måte. 

Dette gjelder også kommunens bygningsmasse og infrastruktur. Tabellen 

nedenfor viser kommunens brutto driftsutgifter i kr. til vegvedlikehold pr. km 

kommunal vei og gate. Vi ser av tabellen at Vennesla brukte mindre enn 

gjennomsnittet i landet til vegvedlikehold i 2018. 

 

 
 
Kilde: Framsikt AS, basert på Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no 

 2014 2015 2016 2017 2018
Endring 

2017-18

% av 

landet 

2018

Vennesla 121 155 135 381 110 235 151 739 138 000 -9 % 87 %

Lillesand 153 449 140 654 157 103 147 747 241 103 63 % 152 %

Birkenes 73 191 54 589 61 179 80 151 86 848 8 % 55 %

Iveland 84 745 83 538 100 635 82 115 94 962 16 % 60 %

Kristiansand 213 898 190 501 210 191 237 816 275 048 16 % 173 %

Søgne 120 988 102 305 114 976 118 704 145 571 23 % 92 %

Songdalen 144 372 114 721 123 558 196 070 155 222 -21 % 98 %

Landet uten Oslo 121 131 126 508 135 733 149 227 158 953 7 % 100 %

http://www.ssb.no/
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Tallene for Kristiansand inneholder belønningsmidler til kollektivtrafikk. Tallene er 

derfor ikke helt sammenlignbare med de andre kommunene.  

 

9.1.7 Etikk 

Kommunens virksomhet skal preges av høy etisk standard. For å bidra til dette er 

det utarbeidet regler og rutiner som skal være kjent for de som arbeider i 

kommunen. Herunder varslingsrutiner og retningslinjer for saksbehandling i saker 

om økonomiske misligheter, rapporteringsrutiner i regnskapet og etiske 

retningslinjer. 

 

Det er viktig at ansatte til enhver tid vet hvilke prosedyrer og rutiner som gjelder, 

og vi tar sikte på å sette etikk på dagsorden jevnlig fremover. Det vil også bli 

fokusert på gjennomføring av hensiktsmessige kontrollaktiviteter. 

 

Kommunen er opptatt av å ha godt arbeidsmiljø, og vi har en organisasjonskultur 

hvor vi: 

- Er serviceinnstilt 

- Er endringsvillige 

- Ser hverandre 

- Gjør hverandre gode 

- Unner hverandre suksess 

- Er stolte over egen arbeidsplass og kommunen 

- Tenker løsning i stedet for problem 

- Er uformelle og folkelige 

- Har det gøy på jobben 

- Har lov å prøve noe nytt 

 

 

9.2 Økonomistyring 

 

Mål: Vennesla kommune skal preges av god økonomistyring og ha økonomisk 

handlefrihet. 

 

  

Tiltak i perioden 2020-2023 

 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Fortsatt fokus på enhetenes 

budsjettstyring, herunder stille større 

krav til enhetenes økonomirapportering. 

  

Mer forutsigbar økonomi, og bedre 

økonomistyring. 

 

2. Fortsatt fokus på budsjettstyring av 

investeringsprosjekter. 

Økonomiseksjonen skal involveres i 

større investeringsprosjekter.  

  

Mer forutsigbar økonomi, og bedre 

økonomistyring. 

 

3. Opprettholde verdien på bufferfondet 

som er knyttet til finanskapitalen. 

I henhold til vedtatt 

finansreglement skal 

meravkastning i forhold til 

budsjettet avsettes til bufferfond 

inntil dette utgjør 2 års budsjettert 

normalavkastning.  
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4. Ha fokus på effektiv drift av kommunen. Bruke felleskapets verdier på best 

mulig måte for innbyggerne i 

kommunen. 

 

5. Ha tilstrekkelige midler på 

disposisjonsfond. 

 

Blir mindre sårbar i forhold til 

svingninger i økonomien og økte 

utgifter som følge av uforutsette 

hendelser. 

 

6. Fastsette finansielle måltall i henhold til 

krav i ny kommunelov. Disse må 

forankres politisk og administrativt. 

Bidra til en langsiktig tankegang i 

budsjettprosessen og sikre 

økonomisk handlefrihet også i 

framtiden. 

 

 
 

9.3 Kommunen som eier 

 

Mål: Vennesla kommune skal sikre en bærekraftig forvaltning av fellesskapets 

verdier. 

 

  

Tiltak i perioden 2020 – 2023 

 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Verdijustering av finanskapitalen slik at 

realverdien opprettholdes. 

I henhold til vedtatt 

finansreglement skal 

meravkastning i forhold til 

budsjettet avsettes til 

verdijustering av finanskapitalen. 

(Dette forutsetter at verdien på 

bufferfondet er i tråd med 

reglementet.) 

 

2. Ivareta kommunens bygg på en god 

måte 

Det er lagt inn en økning av 

budsjettet for større 

bygningsvedlikehold på 1 mill. kr. 

Pr. år. 
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10 Kommunen som forvaltningsorgan og lokaldemokrati 

10.1 Innledning 

Kommunen er ansvarlig for forvaltning av en rekke lover og forskrifter. Disse 

forvaltes i et samspill mellom politikk og administrasjon.  

 

På området «Kommunen som forvaltningsorgan og lokaldemokrati» er det ikke 

lett å finne mange spesifikke indikatorer på hvordan vi ligger an. Nedenfor følger 

imidlertid noen tabeller vi mener er relevante. 

 

10.1.1 Administrasjon og politisk styring 

Tabellen nedenfor viser netto driftsutgifter til administrasjon og politisk styring pr. 

innbygger. 

 

 
Kilde: Framsikt AS, basert på Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no 
 

Viser at Vennesla kommune bruker en del mindre enn landsgjennomsnittet og 

sammenlignbare kommuner på administrasjon og styring.  

 

10.1.2 Valgdeltakelse 

 

Valgdeltakelse: 2007 2011 2015 2019

Lillesand 65,9 % 67,2 % 64,3 % 65,1 %

Birkenes 64,4 % 63,4 % 58,6 % 64,8 %

Iveland 72,1 % 70,9 % 70,4 % 72,3 %

Kristiansand 60,2 % 62,3 % 58,3 % 65,6 %

Vennesla 62,0 % 60,9 % 57,4 % 62,7 %

Songdalen 61,3 % 60,8 % 56,1 %

Søgne 63,0 % 64,8 % 60,5 %

Landsgjennomsnitt 61,7 % 64,6 % 60,0 % 64,7 %

Kilde: Regjeringen, valg.no 
 

Tabellen viser valgdeltakelse ved de fire siste kommunevalgene.  

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018
Endring 

2017-18

% av 

landet 

2018

Vennesla 3 340 3 399 3 575 3 692 3 951 7,0 % 88 %

Lillesand 4 251 4 245 4 206 3 940 4 279 8,6 % 96 %

Birkenes 6 402 5 132 5 359 5 690 6 188 8,8 % 139 %

Iveland 11 313 9 902 9 614 10 820 11 723 8,3 % 262 %

Kristiansand 3 446 3 480 3 494 3 578 4 591 28,3 % 103 %

Søgne 4 211 4 572 4 719 5 253 5 356 2,0 % 120 %

Songdalen 5 193 5 618 5 684 5 670 6 168 8,8 % 138 %

Kostragruppe 08 3 796 3 769 3 792 3 931 4 399 11,9 % 98 %

Landet 3 942 3 939 4 042 4 141 4 467 7,9 % 100 %

http://www.ssb.no/
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10.2 Saksbehandling 

 

Mål: Korrekt og effektiv saksbehandling i henhold til forvaltningslovens 

bestemmelser og øvrig lovverk.  

 

  

Tiltak i Perioden 2020 – 

2023  

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Anvende IT for å effektivisere 

kommunen. 

Kommunens IT-strategi videreføres med 

en samlet investering på ca. 4,6 mill. kr. i 

perioden. Tilslutning til IKT Agder IKS med 

anslått utgift på 4 mill. kr. pr. år.  
2. Effektiviseringstiltak i hele 

organisasjonen. 

Innsparings- og effektiviseringstiltak på til 

sammen 7,5 mill. kr. i 2020 økende til 

33,8 mill. kr. i slutten av perioden.  
 

 

10.3 Lokaldemokrati 

 

Mål: Vennesla kommune skal ha et aktivt lokaldemokrati 
 
 
 

  

Tiltak i Perioden 2020 – 

2023  

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Gjennomføre 

folkevalgtopplæring. 

 

Lagt inn kr. 150.000,- i budsjett for 2020. 
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11 Økonomisk driftsramme 2020-2023 

11.1 Innledning 

 

Kommunens virksomhet finansieres ved brukerbetaling, skatt på formue og 

inntekt, rammetilskudd fra staten, eiendomsskatt, finansinntekter samt 

øremerkede tilskudd.  

   

Kapitlet omhandler kommunens forventede generelle driftsinntekter, - utgifter, 

netto driftsresultat og disponering av dette.  

 

11.2 Kommunens driftsinntekter 

Kommunens driftsinntekter i perioden fordeler seg som følger (tall i hele 1000 

kr): 

 

Inntekter 2020 2021 2022 2023

Skatt på innt., formue, naturres.skatt 347 200 350 600 354 000 357 400

Ordinært rammetilskudd 501 600 506 600 508 700 510 800

Skatt på eiendom 54 900 55 300 55 700 56 100

Konsesjonsavgift 287 287 287 287

Konsesjonskraft 5 582 5 582 5 582 5 582

Andre driftsinntekter 227 603 218 663 232 779 216 230

Totalt 1 137 172 1 137 032 1 157 048 1 146 399

 

11.2.1 Skatt på formue og inntekt 

 

Skatteanslaget for 2020: 

I statsbudsjettet er det forutsatt en skattevekst for kommunene fra 2019 til 2020 

på ca. 2,1 %. Regjeringen foreslår at den kommunale skatteøren reduseres med 

0,45 %-poeng til 11,1 % i 2020. Ut fra dette skulle skatteanslaget for 2020 bli 

følgende (kr): 

 

Prognose 2019 340 032                   

2,1 % vekst (ca) 7 168                       

Sum skatteanslag 2020 347 200                    
 

Vi legger altså til grunn en skattevekst i Vennesla som er i tråd med 

forventningene i statsbudsjettet.  

 

I kommunens skatteanslag er naturressursskatten inkludert. Dette er en skatt 

som kraftselskapene betaler til kommuner og fylkeskommuner på bakgrunn av 

kraftproduksjonen. Kommunen mottar 1,1 øre pr produsert kilowattime.  

 

 



Årsbudsjett 2020 – økonomiplan 2020-2023 Rådmannens forslag 73 
 

11.2.2 Statlige rammeoverføringer 

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jevne ut kommunenes 

forutsetninger om å gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne. Størrelsen på 

rammetilskuddet bestemmes derfor ut fra flere ulike kriterier. Nedenfor finnes en 

nærmere beskrivelse av hoveddelene i inntektssystemet. 

 

Det statlige rammetilskuddet for år 2020 er beregnet på bakgrunn av 

regjeringens forslag til statsbudsjett og ovennevnte forutsetninger om 

skattevekst. Vi har forutsatt en realvekst i de frie inntektene på 1 % hvert år i 

planperioden. Dette tilsvarer omtrent den veksten staten har gitt 

kommunesektoren de siste årene. Størstedelen av veksten går med til å dekke 

demografiske endringer. I inntektssystemet er det en ordning der kommunene 

skjermes for brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til et annet. Vennesla får 

ingen kompensasjon for dette i 2020. 

 

Inntektssystemet inneholder tilskuddet følgende hovedkomponenter: 

 

Innbyggertilskuddet fordeles i utgangspunktet med et likt beløp pr. innbygger til 

den enkelte kommune. Deretter skjer en omfordeling mellom kommunene på 

grunn av bl.a. inntekts- og utgiftsutjevning. 

 

Forskjellen mellom landets kommuner er store når det gjelder bl.a. 

kostnadsstruktur og demografisk sammensetning. Både etterspørselen etter 

kommunale tjenester, og kostnader ved å yte disse, vil derfor variere stort 

kommunene i mellom. Målet med utgiftsutjevningen er å fange opp slike 

variasjoner, og omfordele midler fra de kommunene som relativt sett er billigere 

å drive enn gjennomsnittet, til de som er dyre.  Prinsippet er at kommunene skal 

få full kompensasjon for de ulike kostnadsvariasjonene som kommunen ikke selv 

kan påvirke.  Ut fra disse kriteriene er Vennesla i 2020 2,15 % dyrere å drive enn 

landsgjennomsnittet. Dette er en reduksjon på 0,27 %-poeng fra 2019. Dette 

betyr at Vennesla blitt noe billigere å drive fra 2019 til 2020, noe som isolert sett 

gir lavere rammetilskudd. 

 

Kommunen får 2,3 mill. i ordinært skjønn i 2020. Det er fylkesmannen i Aust- og 

Vest-Agder som fordeler disse midlene.  

 

Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom 

kommunene. Inntektsutjevningen omfatter inntekts- og formueskatt fra 

personlige skatteytere og naturressursskatt fra kraftforetak. Kommuner med 

skatteinntekter under landsgjennomsnittet blir kompensert, og kommuner med 

skatteinngang over landsgjennomsnittet trekkes. Kommuner med skatteinntekter 

under landsgjennomsnittet blir kompensert for 60 % av differansen mellom egen 

skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinngang over 

landsgjennomsnittet trekkes 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og 

landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter på under 90 % av 

landsgjennomsnittet blir i tillegg kompensert for 35 % av differansen mellom 

egne skatteinntekter og 90 % av landsgjennomsnittet. I 2018 var Venneslas 

skatteinngang ca. 73,4 % av landsgjennomsnittet. Snittet i Agder er 95,1 % av 

landsgjennomsnittet. 

 

Tabellen nedenfor viser forventet endring i rammetilskuddet fra regulert budsjett 

2019 til 2023 (tall i 1000 kroner). 
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Rammetilskudd 2019 2020 2021 2022 2023

Rammetilsk. ekskl. innt.utj. 388 227 398 921 398 905 395 939 392 922

Skjønnstilskudd 2 180 2 300 2 300 2 300 2 300

Netto inntektsutjevning 95 161 100 379 100 379 100 379 100 379

Realvekst, 1 % 5 016 10 082 15 199

Totalt 485 568 501 600 506 600 508 700 510 800

 

11.2.3 Frie inntekter 

Det som kanskje betyr mest for kommunens økonomiske utvikling i 

økonomiplanperioden er utviklingen i de frie inntektene, dvs. skatt og 

rammetilskudd. Rådmannen har forutsatt en realvekst i de frie inntektene på ca. 

1 % hvert år i perioden 2021-2023. I dette anslaget legger en til grunn at staten 

også i økonomiplanperioden kompenserer for kommunesektorens økte utgifter i 

forbindelse med demografiske endringer. En har også lagt til grunn at Vennesla 

kommune vokser mer enn landsgjennomsnittet. 
 

Tabellen nedenfor viser en prognose for de neste fire årene. Denne bygger bl.a. 

på følgende forutsetninger: 

 

- Dagens inntektssystem og oppgavefordeling gjelder. 

- Beløpene er regnet i 2020-kroner (for perioden 2020-2023). 

- Kommunens innbyggertall og utgiftsbehov øker omtrent som 

landsgjennomsnittet.   

- Uendrede skjønnsmidler fra fylkesmannen, dvs. kr. 2.300.000,- pr. år. 

- Det er lagt inn en realvekst for Vennesla på 1 % pr. år i perioden 2021-2023.  

 

 (Tall i hele 1000 kroner) 

 2019 2020 2021 2022 2023

Skatt 340 032 347 200 350 600 354 000 357 400

Rammetilskudd 485 568 501 600 506 600 508 700 510 800

Totalt 825 600 848 800 857 200 862 700 868 200  
 

Tallene for 2019 er regulert budsjett etter 2. tertialrapport.  

 

Tabellen viser at kommunens frie inntekter vil øke med ca. 23,2 mill. kroner fra 

2019-2020. Videre i perioden forventer vi vekst i innbyggertall og utgiftsbehov 

omtrent som landsgjennomsnittet, og har derfor lagt til grunn samme realvekst 

som landet for øvrig har hatt de siste årene. Veksten i de frie inntektene skal bl.a. 

dekke lønns- og prisvekst, økte pensjonskostnader, samt merutgifter som følge 

av demografiske endringer.  

 

Økningen i de frie inntektene må også dekke nye oppgaver som kommunen er 

pålagt, innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet mv. Det kan bl.a. 

nevnes: 

- Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn. 

- Tilskudd til leirskoleopplæring 

- Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig 

- Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med 

demens. 

- Tilskudd til habilitering og rehabilitering. 

- Opptrappingsplan for rusfeltet. 
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- Helårsvirkninger av ordninger som blir innført i løpet av 2020. 

 

Dette betyr med andre ord at økningen i frie inntekter ikke kan benyttes til å øke 

tjenestetilbudet, men må gå til å dekke merutgifter av demografiske endringer 

samt nye pålagte oppgaver. 

 

Rammetilskuddet reguleres utfra hvor mange barn som går i private grunnskoler. 

Når Oasen skal etablere seg i kommunen vil dette få betydning for kommunens 

inntekter. Antall barn i private skoler pr. 01.10.20 danner grunnlaget for 

reduksjonen i rammetilskuddet for 2022. I økonomiplanen er det lagt til grunn 30 

elever i privat skole skoleåret 2020/21 og 60 elever fra skoleåret 2021/22. Med 

dagens satser vil dette gi et redusert rammetilskudd i 2022 og 2023 på 

henholdsvis ca. 3 mill. og 6 mill. kroner. Dette er lagt inn i økonomiplanen.  

 

Oasen har signalisert at de på sikt ønsker å utvide til 180 elever. Dette vil bety 

ca. 18 mill. kroner i reduserte inntekter for kommunen. I disse beregningene er 

det ikke tatt hensyn til at noen av disse elevene sannsynligvis vil komme fra 

andre kommuner. 

 

11.2.4 Avgifter og betalingssatser 

Tabellen nedenfor viser avgiftene i kommunene i Region Kristiansand. Tabellen 

viser årsgebyr for en gjennomsnittshusstand i 2019. 

 

 
 
Kilde: Framsikt AS, basert på Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no, samt info fra den enkelte kommune. 
 

Det er vanskelig å sammenligne gebyrene ettersom avgiften på vann, avløp og 

renovasjon helt eller delvis blir beregnet ut fra forbruk. I utregningen er vann og 

avløp beregnet ut fra et forbruk på 150 m3. I de kommunene som har målerleie 

er dette inkludert i årsgebyr vann. I de kommunene der det er mest utbredt med 

stipulert årsgebyr er gebyret beregnet for en bolig med bruksareal på 120 m2. 

Gebyrene kan i enkelte kommuner være kunstig lave på grunn av tilbakebetaling 

av akkumulert overskudd på tjenestene.  

I tillegg til disse avgiftene har alle kommunene innført generell eiendomsskatt.  

 

Renovasjonsavgiften skal etter gjeldende lovverk dekke kommunens samlede 

utgifter til innsamling og behandling av avfall. Kommunene kan selv bestemme 

om vann-, avløps- og feiertjenesten skal være selvfinansierende. Kommunen har 

imidlertid ikke anledning til å tjene penger på disse tjenestene. For å unngå 

veldige svingninger i gebyrsatsene er det åpnet for å vurdere dette over en 5 års 

periode. Vennesla kommune har som mål å ha selvfinansierende vann-, avløps, 

renovasjons- og feiertjenester. I rådmannens forslag til økonomiplan er det lagt 
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Vann 3 432 3 434 2 322 2 008 2 948 2 554 5 192

Avløp 5 322 4 948 1 804 3 998 3 598 3 113 6 742

Renovasjon 3 140 3 140 3 140 3 140 3 563 3 563 3 045

Feiing 250 170 191 115 223 138 487

Mva 3 036 2 923 1 864 2 315 2 583 2 342 3 867

Totalt 15 180 14 615 9 321 11 576 12 915 11 710 19 333

http://www.ssb.no/
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til grunn å tilbakeføre overskudd fra tidligere år utover 5 år. Dette for å jevne ut 

gebyrsatsene og dermed unngå veldig stor økning i gebyr fra 2022. 

 

Avfall Sør Husholdning AS har blant annet ansvar for innsamling og behandling av 

husholdningsavfallet i kommunen, drift av gjenvinningsstasjoner og returpunkter 

samt innkreving av renovasjonsgebyr i kommunen. Det er lagt til grunn at det 

skal være felles gebyrer i de fire eierkommunene. Fastsettelse av 

renovasjonsgebyr legges frem for kommunestyret som egen sak. Det foreslås 

ingen økning fra 2019 til 2020. Dette innebærer at en ”normalhusholdning” må 

betale kr. 3.140,- + mva. i 2020. 

  

I økonomiplanen legger vi opp til stabile driftsutgifter direkte knyttet til vann og 

avløpstjenestene. På grunn av det store behovet for rehabilitering av ledningsnett 

og andre investeringsutgifter vil kapitalutgiftene til tjenestene øke. Forventning 

om redusert rente fremover vil isolert sett gi lavere kapitalutgifter. Driftsnivået vil 

i liten grad påvirke størrelsen på kapitalutgiftene. Dette er grunnen til at mange 

kommuner legger opp til at abonnementsavgiften dekker disse kapitalutgiftene, 

og at forbruksgebyret dekker de øvrige utgiftene. I rådmannens forslag vil 

abonnementsgebyret dekke ca. 87 % av kapitalutgiftene i 2020. Dette er en 

økning fra 83 % i 2019. 

 

Rådmannen foreslår å øke abonnementsgebyret for vann med kr. 18,- til kr. 

1.200,-, og at forbruksgebyret holdes uendret på kr. 15,- pr. m3. For avløp 

foreslås det å øke abonnementsgebyret med kr. 63,- til kr. 1.965,-, og 

forbruksgebyret med kr. 1,78 til kr. 24,60,- pr. m3. For et normal abonnement 

med forbruk på 150 m3 vil dette utgjør en samlet økning på vann og avløp på kr. 

346,- + mva fra 2019 til 2020. Se for øvrig egen sak. Rådmannen har fått disse 

anbefalingene fra en ekstern konsulent som er spesialist på selvkosttjenester.  

 

På grunn av fortsatt store investeringer fremover må vi forvente at prisen på 

vann og avløp må stige mer enn generell lønns- og prisvekst i årene som 

kommer. Vi har stor fokus på effektiv drift av tjenestene og med å rehabilitere 

ledningsnett vil det gi besparelser på driftsbudsjettet.  

 

Med ovennevnte endringer forventer vi å gå i balanse på vann og med 

underskudd på avløp. Underskuddet avregnes mot egne selvkostfond, og påvirker 

ikke kommunens øvrige drift.  

 

Oppgavene til feier og tilsyn er overlatt til Kristiansandsregionen Brann og 

Redning IKS (KBR). Selskapets utgifter til disse tjenestene blir fordelt på 

kommunene etter en bestemt fordelingsnøkkel, og det er kommunen selv som 

må sørge for at feiegebyrene dekker disse utgiftene. I budsjettet til KBR legges 

det opp til en økning fra 2019 på 3,7 % på feieravdelingen. Som følge av 

overskudd tidligere år foreslår rådmannen å redusere feiegebyret med kr. 35,- til 

kr. 215,- pr. boenhet med pipe.  

 

Tabellen nedenfor viser årsgebyr for en gjennomsnittshusstand i 2020 og 2021 

gitt ovennevnte gebyrøkninger.  



Årsbudsjett 2020 – økonomiplan 2020-2023 Rådmannens forslag 77 
 

Årsavgift 2019 2020

Endring i 

kr.

Endring i 

%

Vann 3 434 3 450 16          0,5

Avløp 5 325 5 655 330        6,2

Renovasjon 3 140 3 140 -        0,0

Feiing 250 215 -35        -14,0

Mva 3 037 3 115 78          2,6

Totalt 15 186 15 575 389      2,6  
 

Inkludert merverdiavgift utgjør foreslått gebyrøkning på vann, avløp, renovasjon 

og feiing kr. 389,- dvs. 2,6 %. I utregningen er vann og avløp beregnet ut fra et 

forbruk på 150 m3. . I Vennesla er gjennomsnittlig forbruk 125 m3, og dermed 

lavere enn det som regnes som en gjennomsnittshustand. Den gjennomsnittlige 

prisøkningen vil dermed være mindre enn vist i tabellen ovenfor. 

 

Slamavgift betales for eiendom som ikke er tilknyttet det kommunale 

ledningsnettet, men som har krav om regelmessig tømming av slamavskiller. 

Rådmannen foreslår ingen økning av slamavgiften, dvs. at den settes til kr. 

2.163,- + mva. Det vises for øvrig til egen sak. 

 

Det foreslås ingen endring av tilkoplingsavgift for vann og avløp. For en standard 

bolig er disse henholdsvis kr. 13.000,- og 20.000,- + mva. 

 

Rådmannen foreslår at gebyr knyttet til plan og utbygging endres i henhold til 

egen sak. 

 

I kommunestyrets sak 92/15 ble det vedtatt at husleien for de kommunale 

utleieboligene skal reguleres i henhold til husleielov og husleiekontrakt, primært 

årlig og da etter konsumprisindeksen. Denne reguleringen ble delegert til 

rådmannen.   

 

I forslag til statsbudsjett økes maksimalpris på foreldrebetalingen i barnehagene 

fra kr. 3.040,- til kr. 3.135,- pr. måned for en fulltidsplass. Rådmannen foreslår 

at foreldrebetalingen i kommunen settes lik maksimalprisene fastsatt av 

Stortinget. 

 

Rådmannen foreslår ingen endring i kostbetalingen og gebyr ved for sen henting 

av barn i de kommunale barnehagene. 

 

Gebyr på kommunal salgsbevilling for øl og på kommunal og statlig bevilling for 

skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes ut fra alkoholloven og dens forskrifter.  

 

Det er lagt inn inntekter fra festeavgift på tomteområder på kr. 125.000,- pr. år i 

planperioden. Dette tilsvarer beløpet i gjeldende økonomiplan. 

 

Det stilles krav til antallet parkeringsplasser i nye byggeprosjekter. Antallet 

parkeringsplasser som kreves for boligdelen må bygges og kan ikke frikjøpes. For 

de plassene som kreves for bygg til andre formål kan parkeringsplasser enten 

fremskaffes på egen grunn eller frikjøpes til fastsatt sats. Det er ønskelig at 

byggeprosjekter i størst mulig grad etablerer plasser selv. Rådmannen foreslår 

ingen endring i satsen, og at den settes til kr. 125.000,- pr. plass. 

 

Det foreslås ingen økning av festeavgiften på graver. Denne kr. 3.100,- for en 

periode på 10 år.  
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Hjemmehjelp/praktisk bistand gis til den som på grunn av sykdom, 

funksjonshemming, alder, rusmisbruk eller andre årsaker har nedsatt evne til 

praktiske gjøremål i hjemmet. For personer i husholdninger med en samlet 

nettoinntekt under 2G er maksimalbeløpet fastsatt i forskrift (for 2020 er dette 

kr. 210,- pr. måned). For inntekt utover 2G er øvre tak det tjenesten koster å 

produsere. Det er samtidig et krav at egenandelen ikke kan settes høyere enn at 

vedkommende har midler til å dekke personlige behov og kan bære sitt ansvar 

som forsørger. Rådmannen foreslår at statens maksimale satser for hjemmehjelp 

gjelder.  

 

Rådmannen vil fremme en egen sak om satsene for å leie i Kulturhuset, men 

foreslår at gjeldende satser inntil videre økes med generell pris- og lønnsvekst. 

Det foreslås følgende satser (kr):  

 

Rom 2019 lokal 2020 lokal 2019 regional 2020 regional

Foajé 1 632           1 685           4 526              4 665              

Sal 5 439           5 610           6 526              6 730              

Tilflukten 1 638           1 690           1 965              2 025              

Eventyrrommet 1 638           1 690           1 965              2 025              

Koia 766              790              919                 950                  
 

Det foreslås ingen endring i fraktgebyr for utlevering av cateringmat. 

 

Det foreslås følgende endring av billettprisene i svømmehallen (kr):  

 

 2019 2020
Enkeltbilletter:

Voksen 80              85              
Honnør 55              60              
Barn 40              45              

Årskort:
Voksen 2 700          2 900          
Honnør 1 700          1 800          
Barn 1 150          1 250          
Klippekort:
Voksen 680            725            
Honnør 450            475            
Barn 350            375             

 

Rådmannen foreslår at kommunen bruker statlige fastsatte makspriser der det 

foreligger.  

 

For de betalingssatser og gebyrer som ikke er spesielt omtalt her, foreslås det en 

økning på 3,1 %. Dette er i tråd med forventet lønns- og prisvekst som er lagt til 

grunn i regjeringens forslag til statsbudsjett.  

 

11.2.5 Eiendomsskatt 

Eiendomsskatteordningen blir stadig satt under press, og i juni 2018 oppnevnte 

Finansdepartementet et ekspertutvalg som skulle vurdere skattleggingen av 

vannkraftverk. Kommunene var ikke representert i utvalget. Utvalget ble bedt om 

å vurdere om dagens kraftverksbeskatning hindrer utbygging av 

samfunnsøkonomisk lønnsom vannkraft. I oktober 2019 ble utvalgets utredning 

lagt fram, og der foreslås det å avvikle ordningene med konsesjonskraft og 

konsesjonsavgift, samt endre reglene for eiendomsskatt på vannkraft. Det 

foreslås samtidig å øke grunnrenteskatten til staten. Dersom forslaget blir vedtatt 

vil det bety en reduksjon i inntektene til Vennesla kommune på anslagsvis 10-15 

mill. kroner pr. år. I forslaget til økonomiplan er dagens regelverk lagt til grunn. 
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Rådmannen vil komme tilbake med egen sak i forhold til høringen på 

kraftskatteutvalgets forslag.  

 

I tillegg til dette er det vedtatt at eiendomsskattegrunnlaget maksimalt skal 

utgjøre 70 % av markedsverdien til bolig- eller fritidseiendom, og at det 

maksimal skattesats for bolig- og fritidseiendom reduseres fra 7 til 5 promille fra 

2020. I regjeringens forslag til statsbudsjett er det foreslått å sette ned denne 

maksimalsatsen fra 5 til 4 promille fra 2021. 

 

Fra 2019 ble eiendomsskatte-kategorien verk og bruk fjernet. Med dette mistet 

kommunen muligheten til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og 

installasjoner. Vannkraftanlegg og nettanlegg er unntatt for disse reglene, og kan 

fortsatt skattlegges. Telenett, bredbåndsnett osv. ble fritatt for eiendomsskatt, og 

størsteparten av skattegrunnlaget i industrielle anlegg ble borte. Vennesla mister 

ca. 2 mill. kroner av inntektene på denne omleggingen (etter overgangsperioden 

på 7 år). Kommunene ble lovet kompensasjon for inntektsbortfallet, men med 

ordningen som ble vedtatt får ikke Vennesla noe kompensert.   

 

I Vennesla har skattesatsen på boliger vært 4,5 promille og på næring, verk og 

bruk 7 promille i 2019. På boliger er det også benyttet et bunnfradrag på kr. 

375.000,-.  

 

Av eiendomsskatteloven § 10 følger at kommunestyret under 

budsjettbehandlingen skal treffe vedtak om hvilke satser og regler som skal 

benyttes for det kommende skatteåret. Hovedregelen er at eiendommene skal 

takseres hvert 10 år, og kommunestyret vedtok i sak 18/18 å gjennomføre ny 

alminnelig taksering innen 01.03.20. Det betyr at nye takster gjelder fra 2020. 

Hovedårsaken til omtakseringen er altså å oppfylle loven, og å oppdatere 

takstene på eiendommene slik at disse er mest mulig korrekte. Ikke nødvendigvis 

økt eiendomsskatt. Takseringsarbeidet er godt i gang, men er ikke ferdigstilt før 

budsjettet legges fram. Dette betyr at vi ikke har godt nok grunnlag for å foreslå 

hvilken promille og hvilket bunnfradrag som bør gjelde i 2020. I og med at 

budsjettvedtaket må inneholde hvilken promillesats og bunnfradrag som skal 

gjelde for det kommende året, foreslår rådmannen å videreføre 4,5 promille og 

kr. 375.000,- i bunnfradrag. Det foreslås videre at vi kommer tilbake med egen 

sak i januar 2020 der vi korrigerer promille og bunnfradrag slik at dette 

harmonerer med nye takster. Næringseiendommer blir også taksert på nytt fra 

2020.  

 

Det er sentralskattekontoret som fastsetter eiendomsskattetakstene på 

kraftproduksjonsanleggene i kommunen. På grunn av økt kraftpris vil vi få ca. 1,4 

mill. kr. i høyere eiendomsskatt på disse anleggene.  

 

Som omtalt i tertialrapportene i 2019 har Agder Energi Nett påklaget takstene 

herunder konturjusteringen som er foretatt i 2018 og 2019 og Statnett for 2017, 

2018 og 2019. Klagenemnda vil behandle klagesakene når nye takstforslag etter 

omtakseringen foreligger. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til resultatet av dette, 

og det er ikke tatt hensyn til en eventuell tilbakebetaling av eiendomsskatt for 

disse årene i rådmannens forslag.  

 

Med all usikkerheten som ligger foreslår rådmannen å budsjettere med lik 

eiendomsskatt i 2020 som gjeldende økonomiplan. Videre i planperioden foreslås 

det en økning pr. år som følge av forventet boligbygging i planperioden.  

 

Prognose for økonomiplanperioden er følgende (tall i hele 1000 kr.): 
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Eiendomsskatt 2020 2021 2022 2023

Boliger og fritidseiendommer 19 600 20 000 20 400 20 800

Annen eiendom 35 300 35 300 35 300 35 300

Totalt 54 900 55 300 55 700 56 100

 

På en «gjennomsnittsbolig»2 var eiendomsskatten kr. 4.806,- pr. år i 2018. I 

Kristiansand var den ca. kr. 5.380,- i 2018 (Kilde: KOSTRA)  

 

11.2.6 Rente- og avdragskompensasjon 

I tillegg til rammetilskuddet og de øremerkede tilskuddene, som føres under 

rammeområdene i driftsbudsjettet, mottar kommunen enkelte andre tilskudd som 

ikke er øremerket. 

 

Kompensasjonstilskudd - helse- og omsorgssektoren 

I forbindelse med den såkalte eldresatsingen, som ble vedtatt høsten 1997, ble 

det innført et kompensasjonstilskudd til dekning av renter og avdrag i forbindelse 

med investeringer innen helse- og omsorgssektoren. Denne ordningen falt bort i 

2007, og kommunen får dermed ikke kompensasjonstilskudd på investeringer 

etter dette. 

 

Det er Husbankens gjennomsnittlige flytende rente som danner grunnlaget for 

rentekompensasjonen det enkelte år. Vi forventer at tilskuddet i 2020 vil utgjøre 

kr. 2.783.000,-. Den delen som gjelder psykiatriboliger i Døblebakken skal 

overføres til boligstiftelsen. Netto tilskudd til kommunen forventes å bli kr. 

2.643.000,- i 2020. Dette forutsetter at gjennomsnittlig flytende rente i 

Husbanken blir 1,4 %.  

 

Rentekompensasjon – skolebygg 

Dette er en kompensasjonsordning som ble innført fra og med 2003, og ble 

utvidet i 2009. Ordningen skal stimulere kommunene til å bygge nye skoleanlegg 

og svømmeanlegg som brukes i undervisningen, samt rehabilitere og ruste opp 

eksisterende anlegg. Tilskuddet begrenses til en maksimal investeringsramme pr. 

kommune. For Vennesla var denne kr. 72.388.000,- Kommunen har brukt den 

godkjente investeringsrammen, og vi får dermed ikke kompensasjon for 

investeringer som foreslås i 2020-2023. 

 

Det forventes et tilskudd i 2020 på kr. 484.000,-. Dette forutsetter at 

gjennomsnittlig rente i Husbanken blir 1,4 %. 

 

    2020 2021 2022 2023

Kompensasjonstilskudd, skole 484 416 349 290

Kompensasjonstilskudd, PLO 2 783 2 750 2 717 2 683

herav til boligstiftelsen 140 138 137 135

Totalt, til kommunen 3 127 3 028 2 929 2 838

 

 

                                           
2 Bolig på 120 m2 som ligger i kommunesenteret, jfr. SSB/kostra 
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11.2.7 Integreringstilskudd - flyktninger 

Kommunen får i en 5-års periode en fast sum for hver flyktning som bosetter seg 

i kommunen. Integreringstilskuddet skal medvirke til rask og god bosetting, og 

målet er at de bosatte etter hvert skal komme seg i jobb og greie seg selv. I følge 

forslag til statsbudsjett gjelder følgende satser for 2020: 

 

 

 

 

 

I tillegg kan det søkes om følgende særskilte tilskudd: 

• Barnehagetilskudd for barn 0-5 år, kr. 26 000,- i engangstilskudd. 

• Eldre tilskudd, kr. 173 800,- i engangstilskudd. 

• Tilskudd ved funksjonshemminger eller atferdsvansker, tilskudd 1: kr. 

190.500,- i engangstilskudd, eller tilskudd 2: kr. 1 361 000,- pr. år i inntil 

5 år.  

• Enslige mindreårige, fast tilskudd kr. 1.196.000,- pr. år til barnet fyller 16 

år, og kr. 750.950,- fra 17 år til 20 år 

 

 

I budsjett og økonomiplan har vi forutsatt at kommunen bosetter 22 nye 

flyktninger i 2020. Dette er i henhold til anmodning fra Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet (IMDi). Videre i planperioden er det lagt til grunn 20 

bosettinger pr. år. I tillegg er det lagt til grunn 5 familiegjenforeninger pr. år. 

Dette er en liten reduksjon i forhold til gjeldende økonomiplan. 

 

Rådmannen forutsetter at færre bosettinger enn lagt inn i budsjettet vil medføre 

både reduserte inntekter og utgifter, og at dette går opp i opp. 

 

Ved beregning av tilskuddet har vi lagt til grunn en bosetting fordelt på familier 

og enslige. Vi forutsetter videre at tilskuddssatsene blir uendret i planperioden.  

 

Dette gir følgende inntekter i perioden (i 1000 kr.): 

 

 2020 2021 2022 2023

Integreringstilskudd 26 902 22 243 19 459 18 923  
 

11.2.8 Statstilskudd – ressurskrevende tjenester 

Kommunene får kompensasjon fra staten for store utgifter til særlig 

ressurskrevende helse- og sosialtjenester til innbyggere under 67 år. 

Innslagspunktet for å få slikt tilskudd er kr. 1.361.000,- i 2019. Regjeringen 

Bosetting 2020

År 1, enslige voksne 241 000      

År 1, andre voksne 194 300      

År 1, enslige mindreårige 187 000      

År 1, barn 194 300      

År 2 246 000      

År 3 174 000      

År 4 86 000        

År 5 72 000        

Sum enslige voksne 819 000    

Sum andre voksne 772 300    

Sum enslige mindreårige 765 000    

Sum barn 772 300    
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foreslår at kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 %. Innslagspunktet og 

kompensasjonsgraden for 2020 blir fastsatt i Statsbudsjettet for 2021, det er 

derfor vanskelig å vite hva vi kan forvente i tilskudd i 2020. 

 

For 2018 mottok kommunen ca. 13,9 mill. kroner, og i 2019 har vi budsjettert 

med et tilskudd på 16 mill. kr. Det er kommunens faktiske utgifter til 

ressurskrevende tjenester, sammen med innslagspunkt og kompensasjonsgrad, 

som er avgjørende for hvor stort tilskudd vi får. Rådmannen foreslår å legge inn 

kr. 16 mill. i tilskudd i budsjettet pr. år i perioden. 

 

11.2.9 Konsesjonskraftinntekter 

Helt siden de første konsesjonslover fra begynnelsen av 1900-tallet, er 

kraftforetakene blitt pålagt å avgi en andel av kraftproduksjonen til det berørte 

distriktet, såkalt konsesjonskraft. Stortingets opprinnelige formål var å sørge for 

at de distrikter som avsto sine naturressurser til byer og sentrale strøk for 

elektrifisering og næringsvirksomhet der, også skulle tilgodeses med den samme 

velstandsutvikling. I dag virker ordningen som en rettighet for de distrikter som 

avstår naturressurser til en andel av den verdiskapingen som skjer ved bruk av 

disse naturressursene. 

 

I henhold til de konsesjoner som er gitt for utbygging i Vennesla kommune har vi 

rett til et konsesjonskraftvolum på ca. 28,6 GWh (millioner kilowattimer). Prisen 

som vi må betale til konsesjonær for denne kraften fastsettes hvert år av NVE. 

For 2019 er denne prisen fastsatt til 10,99 øre pr. kilowattime. For 2020 blir 

prisen fastsatt i slutten av desember.  

 

Vennesla kommune er deltaker i Konsesjonskraft IKS sammen med alle 

«kraftkommunene» på Agder og de to fylkeskommunene. Dette samarbeidet er 

for å sikre god kompetanse i forhold til både forvaltningen av konsesjonskraften 

samt å sikre de rettigheter kommunen har. 

 

Forventede konsesjonskraftinntekter i økonomiplanperioden er satt opp på 

grunnlag av prognoser fra Konsesjonskraft IKS. I prognosen er det også lagt inn 

oppbygging av reservekapital samt vår andel av driftsutgiftene til selskapet. 

 

Prognosen for kommunens netto konsesjonskraftinntekter i økonomiplanperioden 

er som følger: 

 

 2020 2021 2022 2023

Konsesjonskraft 5 582 5 582 5 582 5 582  
 

Dette er høyere enn forutsetningene i gjeldende økonomiplan, og skyldes høyere 

prognose på kraftprisen enn tidligere. 

 

Som nevnt i kapittel 11.2.5 har kraftskatteutvalget foreslått å avvikle 

konsesjonskraftordningen. I budsjettet og økonomiplanen er det forutsatt at 

dagens regler gjelder.  

 

11.2.10 Konsesjonsavgift 

I enhver konsesjon for erverv av fallrettigheter eller regulering av vassdrag blir 

konsesjonæren pålagt å betale den berørte kommune konsesjonsavgifter. 

Konsesjonsavgiftene er dels ment å være en andel av verdiskapingen til det 

berørte distrikt og dels en kompensasjon for generelle skader og ulemper som 
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ikke blir erstattet på annen måte. Konsesjonsavgiftene kan i dag likestilles med 

miljøavgifter på andre samfunnssektorer. Mens miljøulempene ved andre 

energikilder er av global karakter – for eksempel CO2-utslipp – er miljøulempene 

ved vannkraftutbygging av lokal karakter. 

 

Konsesjonsavgiftene blir fastsatt som et fast beløp pr. naturhestekraft og 

indeksreguleres automatisk hvert 5.år. For økonomiplanperioden har en lagt til 

grunn en stabil årlig inntekt på kr. 287.000,- i inntekter på konsesjonsavgift. 

 

 2020 2021 2022 2023

Konsesjonsavgift 287 287 287 287  
 

Som nevnt i kapittel 11.2.5 har kraftskatteutvalget foreslått å avvikle ordningen 

med konsesjonsavgift. I budsjettet og økonomiplanen er det forutsatt at dagens 

regler gjelder.  

 

11.2.11 Utbytte 

 

Avfall Sør AS 

Vennesla kommune eier 12,1 % av Avfall Sør AS.  Avfall Sør Bedrift ble solgt i 

2014. Dette ga en netto gevinst på ca. 58 mill. kroner, og dette salget er 

hovedgrunnen til utbetaling av utbytte fra selskapet. Det er nå begrenset omfang 

av aktiviteter igjen i konsernet som kan gi grunnlag for fremtidige utbytter. Det 

er imidlertid fortsatt betydelig egenkapital som er akkumulert i selskapet knyttet 

til ikke avgiftsfinansiert virksomhet.  

 

Rådmannen foreslår å legge inn utbetaling av utbytte på 2 mill. kr. fra selskapet i 

pr. år, dvs. kr. 240.000,- i utbytte til kommunen.  

 

Agder Energi AS 

Utbytte fra Agder Energi AS har gjennom flere år vært en betydelig inntektskilde 

for Vennesla kommune. Vår eierandel i selskapet er 2 %. 

 

I følge vedtatt utbyttepolitikk skal det utbetales utbytte tilsvarende 70 % av 

overskuddet (IFRS resultatet). Det er resultatet to år før som legges til grunn Det 

betyr at det er regnskapet for 2018 som legges til grunn for utbyttet som 

utbetales i 2020.  

 

En har forutsatt et regnskapsresultat for selskapet i årene 2019-2022 på 874 mill. 

kr., dvs. tilsvarende resultatet fra 2018. Utfra gjeldende utbyttepolitikk gir dette 

følgende utbytte i økonomiplanperioden (tall i 1000 kr.):  

 

Utbytte 2020 2021 2022 2023

Avfall Sør AS 240         240         240         240         

Agder Energi AS 12 236     12 236     12 236     12 236     

Totalt 12 476 12 476 12 476 12 476  
 

I forhold til økonomiplanen for perioden 2019-2022 er dette en økning på ca. 0,6 

mill. pr. år.  
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11.2.12 Rente-, avdragsinntekter og avkastning 

 

I planperioden er det budsjettert med følgende renteinntekter (tall i 1000 kr.): 

 

Renteinntekter, avkastning 2020 2021 2022 2023

Bankinnskudd 5 000 5 000 5 000 5 000

Formidlingslån 1 600 1 900 2 200 2 500

Andre lån 162 142 123 110

Garantiprovisjon 40 40 40 40

Forsinkelsesrenter 190 190 190 190

Avkastning langs. plasseringer 8 300 8 300 8 300 8 300

Totalt 15 292 15 572 15 853 16 140  
 

Det er vanskelig å forutsi størrelsen på bankinnskuddet og hvilket nivå renten vil 

ligge på i årene som kommer. I tillegg skal kommunen inngå ny hovedbankavtale 

fra april 2020, og det er usikkert hvilke rentebetingelser vi vil få etter 

anbudsrunden. I budsjettet har vi lagt til grunn uendret betingelse på innskudd, 

og at markedsrenten er som i dag. Dette vil gi en rente for på kommunens 

innskudd på ca. 2,8 % p.a. Det er lagt til grunn stabile renter i perioden.  

 

Det er knyttet stor usikkerhet til utviklingen i finansmarkedene. Vi har sett de 

siste årene hvor fort markedet kan svinge, og det er umulig å forutsi hva vi kan 

forvente i årlig urealisert avkastning på de langsiktige plasseringene.  

 

Til tross for usikkerheten i forhold til finansmarkedene vil rådmannen foreslå å 

budsjettere med en positiv avkastning på 8,3 mill. kr. pr. år. Dette innebærer en 

avkastning på ca. 3,6 % i forhold til kapitalen pr. utg. av september (ca. 230,6 

mill. kr.). Budsjettert avkastning er i tråd med anslagene fra Gabler AS, som er 

kommunens finansrådgiver. De legger likevel vekt på at det er knyttet stor 

usikkerhet rundt estimatet.  

 

Finanskrisa og urolighetene i Europa har vært med på å synliggjøre behovet for å 

ha et bufferfond. Dersom kommunen ikke har fond til å dekke svingninger i 

avkastningen blir vi veldig sårbare dersom avkastningen et år viser seg å bli 

dårligere enn forventet. Hovedårsaken til dette er at kommunen hvert år må 

utgifts- eller inntektsføre urealiserte tap eller gevinster i driftsregnskapet. I følge 

kommunens finansreglement skal kommunens bufferfond tilsvare 2 års normal 

avkastning. Ved utgangen av 2019 forventer vi at saldoen på fondet er ca. 16 

mill. kr. Med en budsjettert årlig avkastning på 8,3 mill. kroner må saldoen på 

fondet økes med 0,6 mill. kroner, og rådmannen foreslår å legge det inn i 

budsjettet for 2020. 

 

I følge kommunens finansreglement skal finanskapitalen hvert år økes med et så 

stort beløp at realverdien av kapitalen blir opprettholdt. Ved utgangen av 2019 

forventer vi at saldoen på verdireguleringsfondet er 30,26 mill. kroner. Pr. 

utgangen av september burde denne vært ca. 32,1 mill. kroner. For å ta høyde 

for verdiøkningen i planperioden burde det blitt satt av 2-3 mill. kroner til dette 

fondet hvert år. Rådmannen har dessverre ikke funnet rom for dette i 

økonomiplanen. 
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11.3 Kommunens driftsutgifter 

11.3.1 Lønns- og prisvekst 

Regjeringen legger til grunn en gjennomsnittlig prisøkning for kommunale utgifter 

(inkl. lønnsutgifter) på 3,1 %. Dette er den såkalte deflatoren, som består av 

følgende komponenter: 

 

Deflator  

Lønnsvekst 3,60 %

Prisvekst 2,10 %

Veid indeks 3,10 %  
 

Tar man hensyn til overhenget fra 2019 (beregnet til 1,3 %), og lønnsglidning 

(0,2 %) er lønnsveksten i 2020 beregnet til 2,1 %. For å dekke lønnsøkninger i 

løpet av 2020 er det derfor lagt inn en reserve på 2,1 %, som er i tråd med 

statsbudsjettets forventninger.  

 

Lønnspostene på enhetene er i oppdatert i forhold til sentrale- og lokale 

lønnsforhandlinger i 2019. Dette betyr at vi har budsjettert med en sentral 

lønnsreserve som skal dekke følgende: 

 

➢ Sentrale tillegg etter hovedtariffavtalens kap. 4 i 2020. 

➢ Lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kap. 5 i 2020. 

➢ Lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kap. 4 i 2020. 

➢ Lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kap. 3 i 2020. 

➢ Økt godtgjørelse til folkevalgte, fysioterapeut, lege mv. i henhold til reglement 

og avtaler. 

 

11.3.2 Pensjonskostnad og -premie 

I følge dagens regelverk er det ikke pensjonspremien vi betaler til 

pensjonsselskapene som skal føres i kommunens regnskap. Det er en beregnet 

pensjonskostnad som skal belastes i regnskapet. Pensjonskostnaden er beregnet 

etter en framoverskuende modell som baserer seg på faglige vurderinger av hva 

som realistisk kan forventes i fremtiden. Forutsetningene som legges til grunn i 

beregningen fastsettes av departementet forut for budsjettåret. Det er 

pensjonsselskapenes aktuarer som beregner kommunens pensjonskostnader. 

  

Forskjellen mellom den innbetalte premien og det som er kostnadsført i 

regnskapet kalles premieavvik. Siden dagens regelverk ble innført i 2002 har 

kommunenes kostnader i regnskapet vært svært mye lavere enn det som faktisk 

er innbetalt i premier til pensjonsleverandørene. Kommunens regnskap viser 

dermed for lave utgifter enn det som er reelt.  

 

Premieavvik som er opparbeidet mellom 2002 og 2010 skal dekkes inn i 

kommuneregnskapet (amortiseres) over 15 år. Avvik i perioden 2011 til 2013 

skal amortiseres over 10 år, og fra 2014 over 7 år. 

Det blir derfor en stadig større andel av akkumulert premieavvik som må 

utgiftsføres i regnskapet.  

 

Når reglene ble innført var tanken at kommunens premieavvik skulle bli negativt 

ett år, og positivt et annet år, slik at det akkumulerte avviket ville ligge på ca. 

null. Disse forutsetningene har ikke slått til, og kommunesektorens premieavvik 

øker for hvert år. I følge KS var premieavviket for kommunesektoren totalt ca. 39 
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mrd. kroner ved utgangen av 2018. Det er få kommuner som har satt av disse 

midlene til fond, og det betyr at kommunesektoren samlet har brukt 39 mrd. 

fiktive midler til å finansiere sine tjenester.  

 

Vennesla kommunes premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift er beregnet å være ca. 

58 mill. kroner ved utgangen av 2019. Prognoser fra KLP og Statens 

pensjonskasse (SPK) viser at premieavviket inkl. arbeidsgiveravgift øker med 

33,1 mill. kroner i 2019. Dette beløpet skal utgiftsføres i kommunens regnskap i 

årene som kommer.  

 

For likviditeten er det negativt at premieavviket øker, og at årlig amortisering er 

lavere enn det årlige premieavviket. Ideelt sett burde alt tidligere netto 

premieavvik bli avsatt til disposisjonsfond for å unngå at likviditeten blir tappet. 

Etter plan- og økonomiutvalgets innstilling i 2. tertialrapport er beholdningen på 

det generelle disposisjonsfondet ca. 85,4 mill. kroner.  

 

Tabellen nedenfor viser forventet utvikling av premieavviket i løpet av 

planperioden. Det er prognosene fra KLP og SPK som er lagt til grunn i 

beregningene.  

 

Premieavvik 2019 2020 2021 2022 2023

Årets premieavvik inkl. arb.g.avg. -20 972    -45 091    -39 377    -40 619 -42 174

Amortisert premieavvik inkl. arb.g.avg. 9 071       12 001     18 476     21 629 25 812

Netto i året -11 901  -33 090  -20 901  -18 990  -16 362  

Akkumulert premieavvik pr. 31.12 57 958     91 048     111 949   130 939   147 301   

 

Som vi ser forventer vi en økning av premieavviket i hele planperioden. Dette er 

bekymringsfullt, og betyr at vi til sammen bruker ca. 89,3 mill. kroner i fiktive 

inntekter til å finansiere driften av kommunen. Uten dette regelverket som gir 

unntak i kommunens regnskapsføring ville vi hatt 33,1 mill. høyere utgifter i 2020 

enn det som er lagt inn i rådmannens budsjettforslag. 

 

Tabellen nedenfor viser beløpet vedrørende pensjon som belastes i 

driftsbudsjettet. Det er ikke tatt høyde for store endringer i pensjonsregelverket.   

 

Pensjon 2019 2020 2021 2022 2023

Pensjonskostnad, belastes drift 68 393 65 364 74 266 79 591 85 688

 

Tallene for 2019 er estimat etter 2. tertialrapport. 

 

Vi ser at det er nedgang i kostnad fra 2019 til 2020, men at det øker betydelig fra 

2021 og fremover. Det er KLP og SPK sine prognoser som er lagt til grunn. 

 

11.3.3 Tilskudd til private barnehager 

Tilskuddet til de private barnehagene blir beregnet ut fra gjennomsnittlige 

driftskostnader pr. heltidsplass i de kommunale barnehagene to år tilbake i tid. 

Disse utgiftene blir indeksregulert med lønns- og prisvekst. Det tas spesielt 

hensyn til utgifter til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne o.l. Utgifter til 

administrasjon og kapitalutgifter blir også tatt hensyn til. Formålet med 

forskriften er at godkjente ikke-kommunale barnehager skal behandles likeverdig 

med de kommunale barnehagene når det gjelder tildeling av offentlig tilskudd.  
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Betalt pensjonspremie trekkes ut av beregningsgrunnlaget, og erstattes med et 

påslag på 13 % pensjon. Private barnehager som kan dokumentere at deres 

utgifter er høyere enn 13 % kan søke om ekstra tilskudd. 

 

I forskriften legges det til grunn at barnets hjemkommune skal dekke kostnader 

til ordinær drift for barn som benytter barnehageplass i andre kommuner. Denne 

refusjonen skal baseres på nasjonale gjennomsnittssatser for driftskostnader og 

kapitaltilskudd.  

 

Det samlede offentlige driftstilskuddet til private barnehager skal utgjøre 100 % 

av det kommunens barnehager mottar i offentlig tilskudd pr. heltidsplass.  

 

I tillegg skal kommunene gi tilskudd til pedagogisk bemanning til private 

ordinære barnehager. Dette er for å sikre at private barnehager får kompensert 

økte utgifter som følge av nye forskriftskrav til styrket pedagogisk bemanning 

samtidig med kommunene. 

 

Ut fra ovennevnte blir tilskuddssatsene for 2020 følgende: 

 

 

Tilskudd pr. 

heltidsplass

Ordinære barnehager:

Tilskudd, drift inkl. adm. små barn 217 281                        

Tilskudd, drift inkl. adm. store barn 103 618                        

Tilskudd, kapital små og store barn
 Nasjonale satser 

Familiebarnehager: 

Tilskudd, drift inkl. adm. små barn  Nasjonale satser 

Tilskudd, drift inkl. adm. store barn  Nasjonale satser 

Tilskudd, kapital små og store barn  Nasjonale satser 
 

 

11.3.4 Rente- og avdragsutgifter 

Kommunens netto lånegjeld pr. 1.1.20. vil være ca. 871,8 mill. kroner. I tillegg 

kommer formidlingslån på ca. 108 mill. kroner. I 2020 er rundt 77 % av 

investeringene lånefinansiert, og samlet for planperioden er det ca. 68 %. Da er 

formidlingslån og avdrag på disse holdt utenom.   

 

I økonomiplanperioden er det lagt inn ca. 246,5 mill. kr. høyere låneopptak enn 

nedbetaling av avdrag på investeringslånene. 

 

Kommunens rente- og avdragsutgifter i 2020 er budsjettert til ca. 60,1 mill. 

kroner. Renter på formidlingslånene er også inkludert i disse tallene, men ikke 

avdrag (som blir ført i investeringsregnskapet).  

 

På de flytende lånene har vi i planperioden lagt til grunn en fortsatt lav rente. Vi 

har lagt til grunn en rente på ca. 2,4 % i 2020 ca. 2,3 % i resten av perioden. 

Dette er betydelig lavere enn forutsetningene i gjeldende økonomiplan. Anslagene 

er i tråd med markedets forventninger, og er etter anbefalinger fra 

finansrådgiveren vår, Gabler. I budsjettet forutsetter vi at lånene med fast rente 

går over til flytende rente når bindingstiden utløper. Den gjennomsnittlige renten 

er i låneporteføljen er i dag ca. 2,6 %. Denne vil reduseres når markedsrenten 

sannsynligvis øker utover i planperioden.  
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I regnskapsforskriftene som gjelder for kommunene er det bestemmelser om 

hvor lang avdragstid vi kan ha på våre lån. Som nevnt i tidligere sammenhenger 

har kommunen valgt å nedbetale lånene hurtigere enn nødvendig i forhold til 

denne bestemmelsen. Det vil nødvendigvis ikke være bedriftsøkonomisk lønnsomt 

å strekke avdragstiden, men det kan være nødvendig for å klare å opprettholde 

kommunens drift. I økonomiplanen har vi lagt til grunn å følge den avtalte 

avdragstiden på de eksisterende lånene. Vi har også lagt inn avdrag på de nye 

lånene. Betalte avdrag er innenfor forskriftens krav til minimumsavdrag. I 

budsjettet er det er lagt til grunn en løpetid på 25 år på de nye lånene. 

 

I økonomiplanperioden er det lagt opp til følgende utgifter (tall i hele 1000 

kroner): 

 

Rente- og avdragsutg. 2020 2021 2022 2023

Renteutg.,startlån 2 160 2 425 2 675 2 915

Renteutg., investeringslån 26 000 26 500 24 500 24 500

Sum renteutg. - drift 28 160 28 925 27 175 27 415

Avdragsutg., investeringslån 32 400 36 000 40 700 44 500

Sum avdragsutg. - drift 32 400 36 000 40 700 44 500

Totalt 60 560 64 925 67 875 71 915

 

I denne oppstillingen er det tatt med renter og avdrag på alle lån som kommunen 

har pr. i dag, samt alle foreslåtte låneopptak i planperioden. Dette inkluderer lån 

til vann og avløpsinvesteringer. Avdrag på startlån er ikke tatt med i tabellen 

ovenfor da disse føres i investeringsbudsjettet.  

 

Dette gir følgende utvikling i kommunens gjeldsbelastning, ekskl. formidlingslån 

(tall i hele 1000 kroner): 

 

Investeringslån 2020 2021 2022 2023

Lånegjeld pr. 01.01. 871 786 932 043 1 016 247 1 090 452

Opptak av lån 92 657 120 204 114 905 72 341

Betalte avdrag 32 400 36 000 40 700 44 500

Lånegjeld pr. 31.12. 932 043 1 016 247 1 090 452 1 118 293

Lånegjeld i % av brutto dr.innt. 82,0 89,4 94,2 97,5

Lånegjeld kr. pr. innbygger 63 262 68 978 74 014 75 904

 

Innbyggertall pr. 01.07.19 er benyttet i beregningene, dvs. 14.733 

 

Vi ser altså at kommunens gjeld vil øke fra dagens nivå. Det er størrelsen på 

lånegjelda i forhold til inntektene som sier noe om kommunens evne til å betale 

gjeldsforpliktelsene. Vi forventer at gjeldsgraden er ca. 77 % pr. 01.01.19, og at 

denne vil øke utover i perioden. 

 

I tabellen ovenfor er det ikke tatt hensyn til ubrukte lånemidler, det er inkludert 

tallene i kap. 9.1.2. 
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11.3.5 Innsparings- og effektiviseringstiltak 

På grunn av stram økonomi, og fordi kommunen til en hver tid må ha fullt fokus 

på nøktern og effektiv drift inneholder budsjettforslaget omfattende innsparings- 

og effektiviseringsforslag.  

 

I økonomiplanen er det lagt inn et rammekutt fra 2020 på 0,5 % på alle enheter 

bortsett fra barnehagene. For skolene er det lagt inn trekk fra og med skoleåret 

2020/21. Totalt utgjør rammekuttet ca. 4,3 mill. kroner i 2020 og økt til ca. 16 

mill. fra 2023. I tillegg er det lagt inn et generelt rammekutt på 1 mill. kroner pr. 

år i hele perioden.  

 

Rådmannen foreslår at sparekrevet til barnehagene gjennomføres ved en mer 

rasjonell utnyttelse av kokkestillingene fra barnehageåret 2020/21. Dette er et 

«ikke-lovpålagt» tiltak som ble innført for en del år siden. Innsparingen er 

beregnet til kr. 293.000,- pr. år, og effekten for 2020 vil være kr. 122.000,-. 

 

Det er tidligere vedtatt at de kommunale barnehagene skal opprettholde dagens 

tilbud med delte plasser. Bl.a. på bakgrunn av den økonomiske situasjonen samt 

hensynet til en god og effektiv drift av barnehagen fremmet rådmannen igjen 

forslaget om kun å tilby fulle plasser. Dette gir en budsjettmessig innsparing på 

ca. 0,8 mill. kr. i 2020 og deretter 2 mill. kr. pr. år. 

 

Rådmannen foreslår å utrede en endring av skolestrukturen. I økonomiplanen er 

det er lagt inn en forventet innsparing som følge av en slik endring på 5 mill. 

kroner i 2022 og økt til 12 mill. kroner fra 2023. 

 

Det er lagt inn kr. 80.000,- pr. år i økt matsalg fra hovedkjøkkenet og 

Venenslastua. Det er også lagt inn kr. 50.000,- i økte inntekter på fotterapi.  

 

Kommunens tilskudd til frivilligsentraler blir redusert med kr. 335.000,- pr. år fra 

2021. Som følge av dette foreslår rådmannen å redusere kommunens andel til 

frivilligsentralene tilsvarende.  

 

På enhet for byggforvaltning er det lagt inn en innsparing på vakante stillinger på 

renhold på kr. 135.000,- pr. år fra 2020. I tillegg er det lagt inn innsparing på kr. 

40.000,- som følge av besparelser knyttet til forsøksprosjekt med solcelle på 

bygg. 

 

Det er videre lagt inn innsparingseffekter av ENØK-tiltak som er gjennomført i 

2019 på kr. 90.000,- pr. år. På planlagte tiltak er det lagt inn kr. 190.000,- i 

2020, og økt til kr. 380.000,- fra 2023.  

 

På enhet for plan- og utbygging er det lagt inn kr. 100.000,- i økte inntekter som 

følge av nytt gebyrregultativ fra 2020. 

 

På enhet for kultur er det lagt inn besparelser på til sammen kr. 85.000,- i 2020, 

og økt til kr. 110.000,- fra 20201 som følge av foreslåtte investeringstiltak. Av 

disse er kr. 40.000,- knyttet til Julegada.  

 

Brøyting av private veger er en ikke-lovpålagt tjeneste som rådmannen foreslår 

avviklet fra og med høsten 2020. Videre foreslås det at en vurderer 

nedklassifisering av kommunale veger til private. Samlet er det lagt inn en 

besparelse på kr. 750.000,- som følge av dette fra 2021. 
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Når en sumerer de tiltak som er foreslått beløper disse seg til ca. 7,2 mill. kr. i 

2020 gradvis økende til 33,8 mill. kr. i 2023. 

 

De prosentvise innsparingene er lagt inn etter «ostehøvelprinsippet» og hver 

enkelt tjeneste er redusert med samme prosentsats. Dette kan etter hvert bli 

vanskelig å gjennomføre, og det kan bli nødvendig å se på andre tiltak.  

 

 

11.4 Netto driftsresultat 

 

Netto driftsresultat er det beløpet kommunen har til disposisjon for investeringer, 

avsetninger eller nye driftstiltak. Slik sett gir det et bilde av kommunens 

økonomiske handlefrihet. I 2020 er det budsjettert med et negativt netto 

driftsresultat på kr. -8.523.000,-. Dette betyr at utgiftene til drift av kommunen 

er høyere enn inntektene vi forventer å få i 2020.  

 

Netto driftsresultat fremkommer på følgende måte (tall i 1000 kr.): 

 

 2020 2021 2022 2023

Driftsinntekter 1 137 172 1 137 032 1 157 048 1 146 399

Driftsutgifter 1 112 902 1 120 009 1 107 616 1 106 890

Brutto driftsresultat 24 269 17 022 49 431 39 508

Rente, utbytte og avdragsinntekter 27 768 28 048 28 329 28 616

Rente og avdragsutgifter 60 560 64 925 67 875 71 915

Netto finansutgifter -32 792 -36 877 -39 546 -43 299

Netto driftsresultat -8 523 -19 855 9 885 -3 791

Netto dr. res. i % av driftsinnt. -0,7 % -1,7 % 0,9 % -0,3 %

 

Denne oversikten over driftsbudsjettet viser altså at kommunen vil ha et negativt 

netto driftsresultat hvert år i planperioden. I 2020 utgjør det ca. 8,5 mill. kr, dvs. 

ca. -0,7 % i prosent av driftsinntektene. For at kommunen skal oppnå god 

økonomisk handlefrihet sier statlige myndigheter at netto driftsresultat bør være 

på minst 1,75 % av driftsinntektene.  

 

I 2021 er det budsjettert med et negativt netto driftsresultat på ca. 19,9 mill. kr. 

Dette skyldes i sin helhet engangsutgifter til rundkjøring i Sentrum Nord (13,5 

mill. kr.) og tilskudd til trossamfunn som følge av investeringer i ny kirke (7,5 

mill. kr). I 2022 forventer vi å motta anleggsbidrag i forbindelse med rundkjøring 

mv. i Sentrum Nord og dette vil derfor dekke utgiftene til rundkjøringen dette 

året.   

 

Ser vi bort fra engangsutgifter til økt tilskudd til trossamfunn samt forskuttering 

av rundkjøring i sentrum nord vil negativt netto driftsresultat samlet i øk.plan 

perioden være ca. 1,3 mill. kroner. Dette betyr at vi bruker 1,3 mill. kroner mer 

enn inntektene på å drive kommunen de neste fire årene. 

 

Som nevnt i kapittel 11.3.2 viser kommunens regnskap lavere utgifter til pensjon 

enn det vi betaler til pensjonsselskapet hvert år. Denne differansen kalles 

premieavvik. Premieavviket påvirker kommunenes driftsresultat, men dette er 

inntekter som ikke er i reelle i forhold til kommunens drift. Kommunens resultat 

ser altså bedre ut enn det egentlig er.  
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Ubrukte øremerkede tilskudd vil også påvirke netto driftsresultat. Eks. Dersom 

kommunen mottar et stort øremerket tilskudd ett år, men dette blir brukt neste 

år, vil netto driftsresultat bli uforholdsmessig høyt i år 1 og lavt i år 2. For å ta 

høyde for dette kan vi korrigere netto driftsresultat med avsetning og bruk av 

bundne fond. 

 

Tabellen nedenfor viser kommunens netto driftsresultat når vi har korrigert for 

ovennevnte forhold. 

 

 2020 2021 2022 2023

Netto driftsresultat -8 523 -19 855 9 885 -3 791

Premieavvik og amortisering -33 090 -20 901 -18 990 -16 362

Avsetning og bruk av bundne fond -3 200 7 200 1 600 1 400

Korrigert netto driftsresultat -44 813 -33 556 -7 505 -18 753

Korrigert netto dr.res. i % av driftsinnt. -3,9 % -3,0 % -0,6 % -1,6 %

 

Som nevnt ovenfor skyldes det lave netto driftsresultatet bl.a. engangsutgifter 

økt tilskudd til trossamfunn som følge av bygging av ny kirke og forskuttering av 

rundkjøring i sentrum nord. I tillegg skyldes de dårlige resultatene at det er lagt 

inn betydelige midler til de kommunale tjenestene. Det er også tatt høyde for 

driftskonsekvenser av de foreslåtte investeringene, herunder rente og 

avdragsutgifter. 

 

For å oppfylle kommuneplanens mål om å ha økonomisk handlefrihet må vi 

fortsatt ha sterkt fokus på effektivisering og innsparinger i årene som kommer. 

 

Når det gjelder netto driftsresultat i perioden må vi være svært oppmerksom på 

følgende forhold: 

➢ Det er lagt inn en realvekst på ca. 1 % i de frie inntektene pr. år.  

➢ Det er lagt inn en forventet finansavkastning på 8,3 mill. kroner pr. år. 

➢ Det legges til grunn en årlig inntekt på i underkant av 5,6 mill. kroner i 

konsesjonskraft. 

➢ I netto driftsresultat ligger det inne anslag for utbytte fra Agder Energi AS på 

ca. 12,2 kroner pr. år. 

➢ Det er lagt inn reduserte utgifter som følge av ny skolestruktur med 5 mill. kr. 

i 2022 og 12 mill. kr. i 2023.  

➢ Det er lagt inn et generelt rammekutt sentralt på 1 mill. kr. pr. år. Utover 

dette er det lagt inn generelt rammekutt på enhetene og andre innsparinger 

på til sammen 6,2 mill. kr. i 2020, og opptrapping til 20,8 mill. kr. i 2023. 

 

Ut fra dette vil rådmannen advare mot å ytterligere øke kommunens løpende 

driftsutgifter eller foreta investeringer som gir økte driftsutgifter.  
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11.5 Disponering av netto driftsresultat 

 

For økonomiplanperioden legges det opp til følgende: 

 2020 2021 2022 2023

Avsetning til generelt disposisjonsfond 11 485

Avsetning til bufferfond 600

Avsetning til bundet fond 4 000

Bruk av generelt disposisjonsfond -12 323 -12 655 -2 391

Bruk av bundet fond -800 -7 200 -1 600 -1 400

Sum -8 523 -19 855 9 885 -3 791  
 

Generelt disposisjonsfond 

Dette fondet er ment som en buffer for å dekke opp uforutsette forhold på drifts- 

eller investeringsbudsjettet. Dette for å sikre kommunen mot fremtidig mulig 

inntektstap og for å ha en inndekningsevne også på kort sikt ved uforutsette 

hendelser. Hensyntatt de vedtak som er foreslått i 2. tertialrapport vil 

beholdningen på det generelle disposisjonsfondet være ca. 85,4 mill. kr. ved 

utgangen av 2019. 

 

Rådmannen foreslår å sette av til sammen ca. 11,5 mill. kroner fra netto 

driftsresultat til fondet i perioden 2020 – 2023. For å finansiere engangsutgifter i 

driftsbudsjettet er det foreslått å bruke 27,4 mill. kroner av fondet. Netto bruk av 

fondet i driftsbudsjettet blir dermed ca. 15,9 mill. kroner i planperioden. I tillegg 

kommer foreslått bruk til å dekke investeringer på 10,3 mill. kroner i 

planperioden. Utfra dette forventes beholdningen på fondet å være ca. 59,2 mill. 

kroner ved utgangen av 2023. 

 

Bufferfond finans 

Dette fondet er ment som en buffer for å håndtere svingninger i avkastning på 

finanskapitalen. I finansreglementet skal fondet utgjøre minst to ganger 

budsjettert avkastning. Det foreslås derfor å sette av 0,6 mil. kroner til fondet i 

2020, og beholdningen vil da være ca. 16,6 mill. kroner.  

 

Bundet fond 

Dette gjelder avsetning og bruk av tidligere avsatte øremerkede tilskudd, 

innbetalt anleggsbidrag til rundkjøring mv. i Sentrum Nord, samt overskudd på 

selvkosttjenester (vann, avløp, slam, feier). Selvkostoverskudd er innbyggernes 

penger, og kan ikke brukes til kommunens ordinære drift. I planperioden er det 

budsjettert med underskudd på selvkosttjenestene, som dekkes av avsatt 

overskudd fra tidligere år. 

 

Oppsummering fond 

Med ovennevnte avsetning og bruk av fond vil vi få følgende beholdning på det 

generelle disposisjonsfondet og bufferfondet knyttet til finansforvaltning. Hvor 

stort fond kommunen bør ha avhenger av bl.a. størrelsen på netto driftsresultat. 

Med disse budsjetterte resultatene er det særdeles viktig å ha tilfredsstillende 

beholdning på generelt disposisjonsfond slik at vi kan håndtere uforutsette 

forhold som kommer i løpet av året. 
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Bud.2019 Bud.2020 Bud.2021 Bud.2022 Bud.2023

Gen.disp.fond 85 407 70 509 55 279 64 189 59 223

Bufferfond, finans 16 005 16 605 16 605 16 605 16 605

Sum 101 412 87 114 71 884 80 794 75 828

% av innt. 8,9 % 7,7 % 6,3 % 7,0 % 6,6 %
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12 Investeringsbudsjett 

12.1 Investeringer i budsjett og økonomiplan 2020-2023 

 

Rådmannen foreslår følgende investeringer i planperioden: 

 

 Investeringer Sum 2020 2021 2022 2023

1 Bro mellom Venneslamoen og Hunsøya 35 000     35 000  

2 Innløsning / grunnerverv 4 000       1 000    1 000    1 000    1 000    

3 IT-investeringer 4 585       1 885    1 100    1 000    600       

4 Nytt avlastningshjem 31 000     15 000  16 000  

5 Balløkker m.v. 2 400       600       600       600       600       

6 Hægeland kirkegård 2 000       2 000    

7 Maskiner og utstyr, park og idrett 6 060       3 600    200       800       1 460    

8 Utskifting av lekeapparater m.v. 3 000       750       750       750       750       

9
Venneslahallen, rehabilitering og 

utvidelse 
13 800     13 800  

10 Div. vann- og avløpsinvesteringer 113 890   36 550  25 000  20 140  32 200  

11 Maskiner og utstyr, teknisk forvaltning 7 200       2 200    1 500    2 000    1 500    

12 Asfaltering av Holtanvegen 850          850       

13 Oppgradering veglysanlegg 800          200       200       200       200       

14 Rakkestad (veg) 4 800       2 800    2 000    

15 Rassikring 2 000       500       500       500       500       

16 Trafikksikkerhetstiltak i hht TS-Plan 1 600       400       400       400       400       

17 Barnestua barnehage 24 000     12 000  12 000  

18 ENØK-tiltak 4 200       1 800    800       800       800       

19 Ny kirke 50 000     25 000  25 000  

20 FDV verksted, Lomtjønn 6 800       6 800    

21 Inventar/utstyr, FDV-bygg og boliger 550          550       

22 Ombygging Herredshuset 4 800       4 800    

23 Nye lokaler teknisk forvaltning 13 500     500       13 000  

24 Vennesla skole, utredning 200          200       

25 Forprosjekt ut-/ombygging Måneglytt 300          300       

26 Fortau Hægelandssletta 2 200       2 200    

27 Boenheter innen rus/psykisk helse 43 000     2 000    41 000  

28 Odderøya Renseanlegg 2 530       2 530    

29 Skiløyper 1 500       500       500       500       

30 Utskifting av biler div. enheter 8 920       2 620    300       2 025    3 975    
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 Investeringer Sum 2020 2021 2022 2023

31 Sykehjem og dagsenter for demente 46 650      300      700      45 650  

32 E-byggesak 250          250      

33 Utbedring vei, Dynestøl 4 000        500      3 500    

34 Ombygging Kvarstein skole 200          200      

35 Ny idretttshall Moseidmoen 65 300      9 300    25 000  31 000  

36 Oppgradering skoler ift skolestruktur 40 000      40 000  

37 Gang- og sykkelvei / flomkulvert Torsby 1 000        1 000    

38 Kjøp av Menighetshuset 7 175        7 175    

39 Regulering, Strandsti trinn II 400          400      

40 Temakart/kartlag 150          150      

41
Gangveg forbi Moseidmoen 

industriområde
2 500        2 500    

42 Infoskjermer Kulturhuset 100          100      

43 Lys/lysmikser Kulturhuset 100          100      

44 PA-anlegg foaje Kulturhuset 250          250      

45 Ventilasjonsanlegg Klokkerstua 1 200        1 200    

46 Ny sandgarasje 1 000        1 000    

47 Skarpegland skole, uteområde mv 1 000        1 000    

48
Vigeland hovedgård, bade- og fiskeplass 

for rullestolbrukere
100          100      

49 Lokaler til leger 7 700        7 700    

50 Solcelle på kommunale bygg 600          600      

51 Egenkapitalttilskudd KLP 10 300      2 575    2 575    2 575    2 575    

52 Avdrag formidlingslån 42 400      9 000    10 250  11 400  11 750  

53 Utlån, formidlingslån 100 000    25 000  25 000  25 000  25 000  

727 860        154 510    170 225   251 815    151 310     

 

 

1. Bro mellom Venneslamoen og Hunsøya 

Vennesla sentrum er i utvikling. For å kunne binde sammen dagens gågate med 

arealene på Hunsøya, som er under utvikling, er et sentralt punkt etablering av 

en god gang/sykkelvegforbindelse mellom dagens gågate og øya. I 

samarbeidsavtale inngått med Fylkeskommunen er det avtalt at fylket og 

kommunen skal samarbeide med utbygger om dette. I vedtatt reguleringsplan er 

det innarbeidet rekkefølgekrav for å sikre at forbindelsen kommer relativt raskt 

på plass.  

 

I 2019 er det avsatt midler til forprosjekt, og det er inngått avtale med konsulent 

om bistand til dette. I tråd med gjeldende økonomiplan er det lagt inn 35 mill. kr. 

til å bygge broa i 2021, hvorav 10 mill. kr er foreslått som kommunens andel.. 

Dette forutsetter tilskudd fra fylkeskommunen og private på til sammen 25 mill. 

kroner. Prisen er basert på erfaringstall fra andre prosjekter Rådmannen 

forutsetter videre at prosjektet er fullfinansiert før arbeidet settes i gang. 
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2. Innløsning / grunnerverv 

Rådmannen foreslår en generell bevilgning til grunnerverv på 1 mill. kroner pr. år 

i planperioden. Dette tiltaket omfatter midler til å erverve mindre grunnarealer i 

forbindelse med ulike tiltak og behov gjennom året. 

 

3. IT-investeringer 

Kommunen står overfor store utfordringer i forhold til å bedre kunne utnytte 

teknologiske muligheter for å få en mest mulig effektiv tjenesteproduksjon samt 

yte best mulig service til våre innbyggere i et moderne digitalt samfunn. 

I kommunens digitaliseringsstrategi er følgende satsingsområder lagt til grunn: 

• Elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren – bl.a. sett i relasjon 

til framtidas arbeidskraftbehov. 

• Oppvekst og utdanning – sett i relasjon til digital kompetanse og 

”Kunnskapsløftet”. 

• Digital forvaltning – tjenester på nett for innbyggerne. 

De fleste arbeidsprosesser som utføres i kommunen er ledd i et tjenestetilbud til 

enten innbyggere, organisasjoner og næringsliv, eller ansatte. Det er et mål at 

prosessene i så stor grad som mulig skal automatiseres der det gir en gevinst. 

Rådmannen foreslår å legge inn til sammen kr. 4.585.000,- til følgende 

investeringer i planperioden: 

• Fulldigital versjon av oppvekstsystem inkl. svar ut/svar inn. 

• Applikasjoner til læringsbrett i skolen 

• Digitalisering av arbeidsprosesser og kompetanseheving 

• Forprosjekt, trådløst nett i helsebygg 

• Nytt digitalt alarmanlegg på Venneslaheimen omsorgssenter 

• Kommune-TV, tilrettelegge for tv-overføring av kommunestyremøter 

• Nettbrett til nye politikere i 2023. 

• Nødvendig utskifting av servere (bladeløsning)  

Det er tatt høyde for økte driftsutgifter som følge av de foreslåtte 

investeringstiltakene. Det kan bli nødvendig med forskyvning av budsjettet 

mellom årene i økonomiplanperioden. Dette vil i tilfelle bli tatt opp i 

tertialrapportene.  

 

I tråd med kommunestyrets vedtak i sak 43/19 er det igangsatt arbeid med å 

slutte seg til IKT Agder. Kommunen vil derfor vurdere alle nye investeringer i 

forhold til eventuelt framtidig organisering slik at en unngår unødvendige utgifter.  

 

4. Nytt avlastningshjem 

Det er behov for nytt avlastningshjem for barn og unge. Et alternativ er å bruke 

menighetshuset til dette. I og med at ikke vi vet hvilken løsning som vil være 

mest hensiktsmessig er det vanskelig å anslå hvor mye et nytt avlastningshjem 

vil koste, men basert på erfaringer fra andre kommuner må vi forvente at det vil 

koste ca. 31 mill. kr. for 10 plasser. Det foreslås derfor å legge inn 31 mill. kroner 

fordelt med 15 mill. i 2022 og 16 mill. i 2023. På grunn av forventet framdrift ved 

bygging av ny kirke samt forespørsel fra Oasen om å leie arealer til sommeren 

2022 er dette ett år utsettelse i forhold til gjeldende plan. Det er forutsatt ca. 17 

mill. kroner i investeringstilskudd fra Husbanken til prosjektet.  

 

5. Balløkker mv. 

Rådmannen foreslår å legge inn kr. 2.400.000,- til nye balløkker o.l. i perioden 

2020-2023. Av dette er det forutsatt at vi får kr. 1.200.000,- dekket av 

spillemidler.  
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I 2020 foreslår rådmannen å prioritere å legge kunstgress på balløkka på Kile, og 

det er lagt inn kr. 600.000,- forutsatt kr. 300.000,- i spillemidler. 

 

Samme beløp er satt av pr. år i resten av planperioden. Rådmannen vil komme 

tilbake til hvilke tiltak som bør prioriteres ved neste rullering av økonomiplanen. 

 

6. Hægeland kirkegård 

Kirkegården må utvides i løpet av de nærmeste årene, og det gjennomføres et 

forprosjekt i år. Det er videre lagt inn 2 mill. kr. til utvidelse i 2020. Dette er i 

henhold til vedtatt økonomiplan. 

 

7. Maskiner og utstyr, park og idrett 

Kommunestyret behandlet i sak 54/16 mange forhold vedrørende kommunens 

biler og maskiner. I forslag til budsjett har en lagt til grunn de prinsipper som ble 

vedtatt i denne saken. Nedenfor kommenteres rådmannens forslag til innkjøp det 

enkelte år. Disse er i tråd med gjeldende økonomiplan. 

 

2020: 

I budsjettet for 2019 var det lagt inn midler til ny kirkegårdsgraver. Som omtalt i 

1. tertial -19 blir denne levert over nyttår, og det er derfor overført 1,4 mill. 

kroner til denne i 2020. 

 

Det er videre lagt inn 2,2 mill. kroner til ny løypemaskin. Den gamle fra 1996 

foreslås skiftet ut. Prisantydning på løypemaskinen er høyere enn forventet, og 

det foreslås derfor å utsette utskifting av liten traktor som også var lagt inn i 

gjeldende økonomiplan.  

  

2021: 

Det foreslås å kjøpe ny plenklipper. Det er lagt inn kr. 200.000,- til dette, og 

ingen innbytteinntekter. 

 

2022: 

Det foreslås å kjøpe en klippemaskin med gode bæreegenskaper til myrområder 

som kan brukes til høyt gress og kvister i tur- og skiløypene. Det er lagt inn kr. 

800.000,- til dette, og ingen innbytteinntekter. 

 

2023: 

Til sammen er det lagt inn kr. 1.460.000,- for å bytte inn en stor traktor fra 2011 

samt ny plenklipper til kirkegården. 

 

8. Utskifting av lekeapparater mv.  

Flere av skolegårdene og uteområdene til barnehagene trenger en oppgradering 

med bl.a. utskifting av lekeapparater. I tråd med gjeldende økonomiplan foreslår 

rådmannen å legge inn kr. 750.000,- til dette pr. år i planperioden. Rådmannen 

foreslår å prioritere Skarpengland skole og Solsletta barnehage i 2020. 

 

Rådmannen vil komme tilbake til hvilke skoler og barnehager som bør prioriteres 

hvert år ved rullering av økonomiplanen. 

 

9. Venneslahallen, rehabilitering og utvidelse 

I vedtatt økonomiplan ble det lagt inn 15 mill. kr. til rehabilitering av 

Venneslahallen. Arbeidet med å vurdere tilstand og foreta kostnadsberegning for 

rehabiliteringen er i gang. Det vil måtte prioriteres mellom de nødvendige 

tiltakene på bygget da en totalrehabilitering ikke kan gjennomføres innenfor 

budsjettrammen.  

I 2. tertialrapport -19 ble det overført 8,8 mill. kroner av budsjettet fra 2019 til 

2020, og samlet ligger det da 13,8 mill. kroner i budsjettet for 2020.. Rådmannen 
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foreslår at det fremmes egen sak der det vurderes hvilke tiltak som skal 

prioriteres innenfor budsjettrammen. En vil sannsynligvis kunne få noe 

spillemidler til prosjektet. Dette må vurderes i denne saken.  

 

10.Div. vann- og avløpsinvesteringer 

Det er meget stort behov for rehabilitering av vann- og avløpsnettene i 

kommunen. I tillegg er det behov for nyanlegg for å sikre vannkvalitet og 

tilstrekkelige mengder vann. Nye boligområder vil også kreve investeringer til 

vann- og avløpsanlegg. Kommunen vil altså være avhengig av store investeringer 

innenfor denne sektoren i årene som kommer. I de neste fire årene vil 

rådmannen foreslå samlede investeringer på ca. 113,9 mill. kroner. Dette fordeles 

med kr. 36.550.000,- i 2020, kr. 25.000.000,- i 2021, kr. 20.140.000,- i 2022, 

og kr. 32.200.000,- i 2023. Kommunens andel av nytt renseanlegg på Odderøya 

er omtalt i eget punkt.  

 

Tabellene nedenfor viser hvilke prioriteringer som foreslås. Tabellen viser også 

noen tiltak som må prioriteres etter 2023. 

 

Det er foreslått noen endringer fra kommunestyrets vedtak i sak 36/19. Dette 

gjelder i hovedsak følgende tiltak: 

 

• Hægeland rehabilitering av ledningsnett (vann og avløp) er flyttet fram til 

2020 og 2021. 

• Ledning mv. Støleheia er prioritert i 2021 til 2022. 

• Ledningsnett mv Rundåslia er prioritert i 2020 

• Budsjettet til rehabilitering av ledningsnett vann og avløp er økt noe. 

 

 
 

 

Tiltak, vann 2020 2021 2022 2023 Etter 23

Skarpengland, ledningsnett og sonebaseng sentrum 4 000       3 000       

Klausulere nedbørsfelt 250          

Hægeland, rehab. ledningsnett 1 750       1 750       

Samkom, rehab. ledningsnett og trykkforsterker 4 250       

Høyland, høydebaseng 500          4 000       4 500       

Nomeland, UV-anlegg 1 000       

Hovedledning Nordli, Lomtjønn 3 500       

Sentralanlegget, UV-anlegg 5 000       

Ny overføringsledning fra Drivenesøya 3 500       

Rebhab overføringsledning fra Drivenesøya 2 000       

Nytt aggregat, sentralanlegget 2 000       

Rehab. ledningsnett, generelt 3 000       3 000       3 000       3 000       3 000       

Rehab. trykkforsterkere 400          400          

Fjernovervårking 200          200          

Detaljplan vann 100          

Ledning mv. Støleheia 2 000       2 000       2 000       

Omlegging Holtet boliger 1 000       

Rundåslia, ledningsnett 1 000       

Sammenkobling Saga-Haus 5 000       26 400      

Datasikkerhet og digitaliseirng, styring ift lekkasjesøk mv 400          300          300          300          

Totalt 18 900    12 450    10 100    14 900    41 650    
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11.Maskiner og utstyr, teknisk forvaltning 

Det er stort behov for utskifting av biler og maskiner. Kommunestyret behandlet i 

sak 54/16 mange forhold vedrørende kommunens biler og maskiner. I forslag til 

budsjett har en lagt til grunn de prinsipper som ble vedtatt i denne saken. 

Rådmannen foreslår å legge inn til sammen 7,2 mill. kr. til dette i planperioden. I 

beløpene er det også inkludert nødvendig utstyr til bilene og maskinene. 

 

Det er foreslått følgende fordeling pr. år i planperioden: 

2020: kr. 2.200.000,- til bytte av lastebil 

2021: kr. 1.500.000,- til utskifting av to biler og en kantklipper, samt utkjøp av 

en graver som leies. 

2022: kr. 2.000.000,- til utskifting av gravemaskin. 

2023: kr. 1.500.000,- til utskifting av traktor. 

 

12.Asfaltering av Holtanvegen 

I samsvar med 2. tertialrapport -19 er det overført kr. 850.000,- fra 2019 til å 

ferdigstille prosjektet med aksellastforsterkning og asfaltering av Holtanvegen i 

2020. 

 

13.Oppgradering veglysanlegg 

Kommunen har allerede skiftet ut en del lysarmatur med kvikksølv, men det 

gjenstår flere strekninger. Rådmannen foreslår å legge inn kr. 200.000,- pr. år i 

planperioden. Dette er en videreføring i forhold til gjeldende økonomiplan.  

 

I kommunestyrets budsjettvedtak i fjor ble det sagt at lys på strandsti fra 

Moseidmoen til Bommen skulle prioriteres. Det var ikke tilstrekkelige midler til å 

utføre dette prosjektet, og midlene ble derfor omprioritert til ordinær 

oppgradering av veglysanleggene i 1. tertialrapport 2019. Rådmannen foreslår 

ikke å legge inn midler til dette i perioden 2020 -2023. 

 

14.Rakkestad (veg) 

I gjeldende økonomiplan er det budsjettert med 6,1 mill. kroner i 2019-2021 til: 

• Breddeutvidelse av Bjørkelivegen (ifbm vann- og avløpsprosjekt). 

• Opparbeidelse av fortau fra undergang og nordover. 

• Opparbeidelse av veg mellom Rakkestad og Bjørkelivegen.  

 

Det er inngått noen avtaler om grunnerverv, og det pågår samtaler med flere 

grunneiere. Dette er saker som kan ta tid, og det vil bli vurdert å dele opp 

prosjektet slik at noe kan starte opp.  

 

Rådmannen foreslår å legge inn til sammen 4,8 mill. kroner til prosjektet fordelt 

på 2020 og 2021. Dette er i samsvar med gjeldende økonomiplan. Det 

Tiltak, avløp og slam 2020 2021 2022 2023 Etter 23

Aurabekken 8 000       

Røyknes, ledningsnett (del trinn 2) 2 000       

Skarpengland, kap.utvidelse 500          5 500       

Samkom, rehab. ledningnett 3 000       

Hægeland, rehab. ledningsnett 2 000       2 000       

Rehab. ledningsnett, generelt 8 000       8 000       8 000       10 000      10 000      

Fjernovervårking 300          300          300          300          300          

Rehab. pumpestasjoner 1 200       1 200       1 200       1 200       1 200       

Digitalisering, styring, ift lekkasjesøkmv 300          300          300          300          

Utstyr prøvetaking, slam 100          100          100          

Avløpsplan, slam 750          150          140          

Totalt 17 650    12 550    10 040    17 300    19 500    
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understrekes at utgiftene er anslag, og at vi først vet mer når det er prosjektert 

og vi har mottatt anbud. 

 

15.Rassikring 

Rådmannen foreslår å legge inn kr. 500.000,- pr. år til rassikring på kommunale 

områder. Rassikring på private områder må føres i driftsbudsjettet. 

 

16.Trafikksikkerhetstiltak i hht TS-Plan 

I henhold til trafikksikkerhetsplanen som ble vedtatt av kommunestyret 4.9.14, 

sak 44/14, foreslår rådmannen å legge inn 1,6 mill. kr. i planperioden. Dette er til 

å dekke kommunens egenandel i prosjektene, og dersom kommunen får ATP-

tilskudd e.l. vil disse midlene komme i tillegg til bevilget ramme. 

 

Det er foreløpig ikke foretatt noe prioritering av hvilke tiltak som bør 

gjennomføres. 

 

 
 

 

17.Barnestua barnehage 

I gjeldende økonomiplan er det lagt inn midler til å bygge ut barnehagen med to 

nye avdelinger med oppstart fra høsten 2022. Kommunen har kjøpt 

menighetshuset, og det er et alternativ at dette blir brukt til bl.a. utvidelse av 

Barnestua. Vi overtar menighetshuset når ny kirke står klar, og byggestart må 

derfor tilpasses det. 

På grunn av stort behov for barnehageplasser ble det i 2012/13 etablert nye 

plasser i Solsletta barnehage og «Vatnes hus» ble tatt i bruk som tilleggsareal. 

«Vatnes hus» er dårlig og ikke egnet for drift av barnehage. Det foreslås å se på 

muligheten for å redusere antall plasser på Solsletta og overføre disse til den 

utvidede barnehagen på Barnestua. Dette vil medføre noen utgifter til ombygging 

i Solsletta, samt utgifter til å rive «Vatnes hus».  

I tråd med gjeldende økonomiplan foreslår rådmannen å legge inn til 24 mill. 

kroner samlet til dette fordelt på 2021 og 2022. Det forutsettes at dette 

inkluderer utgifter til uteområdene.  

 

18.ENØK-tiltak 

De siste årene har vi investert betydelige midler i ENØK-tiltak som har gitt lavere 

utgifter til energi. Rådmannen foreslår å legge inn 1,8 mill. kroner til ENØK-

investeringer i 2020 og 0,8 mill. kroner pr. år i 2021-2023. I tillegg er det lagt inn 

kr. 200.000,- hvert år i driftsbudsjettet til mindre prosjekt. Samlet er dette en 

økning på 3 mill. kroner i forhold til gjeldende økonomiplan. 

De antatt mest lønnsomme investeringene er allerede gjennomført og det foreslås 

derfor å legge til grunn en inndekking av prosjektene i løpet av en 10 års periode. 

Tidligere har vi lagt til grunn 8 år. Det er tatt høyde for innsparing i tråd med 

dette i driftsbudsjettet. 
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19. Ny kirke 

I gjeldende økonomiplan ligger det 60 mill. kroner i kommunale midler til ny 

kirke. På grunn av forventet framdrift er det foreslått noe endring av budsjettet 

de enkelte årene, men totalramma er foreslått uendret.  

 

20.FDV-verksted, Lomtjønn 

I sak 38/18 vedtok plan- og økonomiutvalget å bygge nye lokaler til 

byggforvaltning på Lomtjønn der «vedgruppa» og A3-ressurs har hatt lokaler. Det 

var budsjettert med 13 mill. kroner til dette samt kjøp av tomt til lokaler til 

teknisk forvaltning. Etter at tomta til teknisk forvaltning er betalt forventer vi at 

det gjenstår ca. 7,2 mill. kr. av de budsjetterte midlene til FDV-verksted. I 

februar 2019 ble det gjennomført en anbudskonkurranse som ble avlyst på grunn 

av for høye priser, og det jobbes nå med å detaljbudsjettere, beskrive og 

kalkulere prosjektet utfra endrede forutsetninger. På bakgrunn av dette foreslår 

rådmannen å øke budsjettet med 6,8 mill. kroner i 2020. 

 

21.Inventar og utstyr FDV bygg og boliger Lomtjønn 

I henhold til 2. tertialrapport -19 er det lagt inn kr. 550.000,- i budsjettet for 

2020 til inventar og utstyr til byggforvaltning sitt nye lokale på Lomtjønn. Dette 

er overføring av midler som opprinnelig var budsjettert i 2019. Det er tatt hensyn 

til innredning av de 7 kontorene i forbindelse med boligene tilpasset personer 

med psykiske lidelser og rusavhengighet, samt moppevaskemaskin og snøfreser 

til begge bygningene. 

 

22.Ombygging Herredshuset 

Det er behov for større areal på Herredshuset. Som nevnt ovenfor skal 

byggforvaltning sitt verksted flyttes til Lomtjønn. Dette betyr at kjelleren i 

Herredshuset kan brukes til f.eks. kontorer eller til spiserom. Rådmannen foreslår 

å legge inn 4,8 mill. kroner til ombygging og nødvendig inventar og utstyr i 2021. 

Midlene var opprinnelig budsjettert i 2019, men er flyttet til 2021 i henhold til 2. 

tertialrapport -19. Framdriften i prosjektet er avhengig av når byggforvaltning sitt 

verksted står klart, og derfor er budsjettet lagt inn i 2021. 

 

23.Nye lokaler teknisk forvaltning 

Lokalene for teknisk forvaltning på «gamle brannstasjonen» tilfredsstiller ikke 

dagens krav. Arbeidstilsynets krav til personalfasiliteter er på kort sikt løst 

gjennom etablering av midlertidige brakker. Dette er i tråd med tidligere politiske 

vedtak. I henhold til plan- og økonomiutvalgets vedtak i sak 38/18 er det kjøpt 

tomt på Lomtjønn til nye lokaler. Rådmannen foreslår å legge inn kr. 500.000,- til 

prosjektering av nye lokaler i 2022 og 13 mill. kroner til bygging i 2023. 

 

24.Vennesla skole, utredning 

Det er lagt inn kr. 200.000,- i 2023 til en vurdering av tilstanden til den gamle 

delen av Vennesla skole. Bygningen trenger betydelig rehabilitering, og vi må 

avklare om det er mer hensiktsmessig å bygge nytt. Dette er en utsettelse på ett 

år fra gjeldende økonomiplan.    

 

25.Forprosjekt utbygging / ombygging Måneglytt 

Det kommer stadig flere brukere på Måneglytt Håndtverk og dagsenter. 

Rådmannen foreslår å legge inn kr. 300.000,- i 2023 til et forprosjekt for å 

vurdere utvidelse av dagsenteret. Dette er ett års utsettelse i forhold til gjeldende 

økonomiplan. Før forprosjektet settes i gang foreslår rådmannen at det vurderes 

andre alternative måter å løse plassbehovet på, eks. kjøpe plasser av andre 

aktører. 
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26.Fortau Hægelands sletta 

Som følge av redusert ramme til vann- og avløpsinvesteringer ble prosjektet tatt 

ut av gjeldende økonomiplan, jfr. 1. tertialrapport 2019 samt kommunestyrets 

sak 36/19. Som nevnt ovenfor i punkt 10 foreslår rådmannen å legge inn midler 

til ledningsnett på Hægeland. Som følge av dette foreslår rådmannen å legge inn 

igjen 2,2 mill. kroner til fortau langs Hægelands sletta i 2021. Dette er et tiltak i 

trafikksikkerhetsplanen. Veien blir bl.a. brukt til kjøring til industriområde, 

utrykningskjøretøy fra brannvesenet, samtidig som den er skolevei.  

I henhold til rekkefølgebestemmelse om slokkevann vil det samtidig med 

prosjektet bli lagt ny vannledning til industriområdet. 

 

27.Boenheter tilpasset personer med psykiske lidelser og 

rusproblematikk 

I henhold til kommunestyrets vedtak 37/17 er det lagt inn midler til nye 

boenheter tilpasset personer med psykiske lidelser og rusproblematikk. I forhold 

til gjeldende plan foreslås det å utsette prosjektet ett år, og det er lagt inn 2 mill. 

kroner til prosjektering mv. i 2021 og 41 mill. kroner til bygging i 2022. I 

budsjettet er det forutsatt at vi mottar 16,8 mill. kroner i investeringstilskudd fra 

Husbanken. Det er lagt inn midler til drift av boligene inkludert FDV-utgifter. Det 

er også for lagt inn husleieinntekter fra beboere i budsjettet. 

 

28.Odderøya renseanlegg 

Som omtalt i 2. tertialrapport -19 viser oppdaterte prognoser fra Kristiansand 

kommune en forventet overskridelse i prosjektet. I forholdt til revidert budsjett vil 

dette bety en økning for Vennesla på kr. 4.530.000,-. Av dette ble 2 mill. kroner 

dekket i 2019 og rådmannen foreslår derfor å legge inn kr. 2.530.000,- i 2020. 

Opprinnelig ramme for Vennesla var 41,85 mill. kroner og etter siste prognose er 

denne økt til 52,5 mill. kroner.  

 

29.Skiløyper 

Rådmannen foreslår å legge inn kr. 500.000,- pr. år i 2021-2023 til utbedring av 

skiløypene, herunder å tilrettelegge skiløypene for skøyting. I 2019 ligger det 1,2 

mill. kr. til dette, og i 2. tertialrapport foreslås det å overføre ubrukte midler til 

2020. Det foreslås derfor ingen beløp i 2020. Rådmannen forutsetter at alle 

grunneieravtaler er på plass før utbedringen fortsetter. 

 

 
 

 

30.Utskifting av biler, diverse enheter 

I forbindelse med K-sak 54/16 ble det satt at utskiftingstakten på kommunens 

biler som hovedregel skal settes til 5-7 år. I hvert tilfelle vurderes det, basert på 

kost/nytte, om det er hensiktsmessig å skifte til en annen kjøretøytype. Det skal i 

et hvert tilfelle vurderes om behovet kan dekkes av nullutslippsbil. Rådmannen 

foreslår å legge inn kr. 8.920.000,- i planperioden til utskifting av kommunens 

biler. Samlet er det budsjettert med kr. 1.580.000,- i innbytteinntekter. Det 

foreslås følgende prioritering: 
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2020: 

Utskiftning av to 7-seter, to personbiler og to varebiler.  

I tillegg er det overført midler for utskifting av en bil til Moonlight, jfr. 2. 

tertialrapport 2019. 

Samlet er det lagt inn kr. 2.620.000,- i budsjettet for 2020, og kr. 300.000,- i 

salgsinntekter. 

 

2021: 

Utskiftning av en EL-bil. 

Det lagt inn kr. 300.000,- i budsjettet for 2021, og kr. 60.000,- i salgsinntekter. 

 

2022: 

Utskiftning av en 9-seter BIF-buss. Dette er busser som ved første gangs 

registrering her i landet blir registrert på institusjon eller organisasjon som tilbyr 

transport av funksjonshemmede mv. En slik registrering krever søknad til 

skatteetaten, men gir avgiftsfritak vet kjøp. I tillegg er det lagt inn utskifting av 

to personbiler, en 7-seter og en varebil. 

Samlet er det budsjettert med kr. 2.025.000,- i budsjettet for 2022, og kr. 

295.000,- i salgsinntekter. 

 

2023: 

Utskifting av to personbiler og 11 varebiler.  

Det er lagt inn kr. 3.975.000,- i budsjettet for 2023, og kr. 925.000,- i 

salgsinntekter. 

 

31. Sykehjem og dagsenter for demente 

Levekårsutvalget behandlet styringsgruppas faglige anbefalinger i forhold til 

framtidige boliger for mennesker med demens (sak 31/18). Der ble det anbefalt å 

bygge et sykehjem/bo- og behandlingssenter fremfor omsorgsboliger. Det ble 

videre anbefalt at første byggetrinn bygges innen 2023. På bakgrunn av dette 

foreslår rådmannen å legge inn 41,9 mill. kroner til bygging av sykehjem/bo- og 

behandlingssenter for 12 personer inkludert personalbase i 2022. I tillegg foreslås 

det 1 mill. kr. til forprosjekt fordelt på 2020 og 2021. Dette for å møte 

utfordringene knyttet til et økende antall eldre. Av dette forutsettes det 21,9 mill. 

kroner i investeringstilskudd fra Husbanken. Investeringssummen er meget 

usikker. Det er lagt til grunn en pris pr. boenhet som er i tråd med 

anleggskostnadene som Husbanken opererer med ved tildeling av tilskudd. Det er 

tatt høyde for økte driftskostnader og inntekter fra oppholdsbetaling i 

driftsbudsjettet fra 2023. 

 

Det er også lagt inn 3,8 mill. kroner til bygging av dagsenter i tilknytning til 

sykehjemmet i 2022. Til dette forutsetter vi å få 2,1 mill. i tilskudd fra 

Husbanken.  

Forslaget er i tråd med gjeldende økonomiplan. 

 

32. E-byggesak 

Rådmannen foreslår å legge inn kr. 250.000,- i 2020 for å digitalisere søknads- 

og saksbehandlingsprosessen i forbindelse med byggesak.  

 

33. Utbedring vei, Dynestøl 

Det foreslås å legge inn kr. 500.000,- i 2022 og kr. 3.500.000,- i 2023 til å 

utbedre veien mellom Øvrebøvegen og Dynestøltjønn. 

 

34. Ombygging Kvarstein skole 

En av garderobene på Kvarstein skole har hatt vannskader og er ikke i bruk. I 

tillegg er det enda en garderobe som ikke er nødvendig. Kommunen fikk 

spillemidler til byggingen, men siden det nå har gått 20 år kan kommunen 
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omdisponere rommene til annet bruk. Det foreslås å bygge om to av garderobene 

til bibliotek, og det er lagt inn kr. 200.000,- til dette i 2022. 

 

35. Ny idrettshall Moseidmoen 

I gjeldende økonomiplan ligger det inne 35 mill. kroner til ny idrettshall på 

Moseidmoen. Av dette er det forutsatt at 5 mill. dekkes av spillemidler. For å 

bygge en fullverdig hall med garderober mv. må budsjettrammen økes betydelig. 

Vi har fått oppgitt at prisen på en tilsvarende hall i Kristiansand (Hellemyrhallen) 

var ca. 56 mill. kroner. I tillegg vil det komme betydelige utgifter til 

parkeringsplass inkl. innløsning av ett hus, rivning av gymsal og hus, erstatning 

av ballbinge som må fjernes og annen infrastruktur som kommer i forhold til 

regulering. Til sammen foreslår rådmannen å legge inn 65,3 mill. kroner til 

prosjektet fordelt med 9,3 mill. kroner i 2021, 25 mill. kroner i 2022 og 31 mill. 

kroner i 2023. Arbeidet med reguleringsplan og planlegging er startet opp i høst. 

Vi vil få spillemidler til prosjektet, og det er lagt inn 13 mill. i økonomiplanen.  

36. Oppgradering skoler i forhold til skolestruktur 

Som omtalt et annet sted i dokumentet foreslår rådmannen at det settes i gang 

et arbeid med å vurdere skolestrukturen. En eventuell nedleggelse av Samkom og 

Hunsfoss skole vil medføre behov for utbygging og oppgradering av Vennesla, 

Kvarstein og Moseidmoen skole. Samtidig vil kommunen få inntekter fra salg av 

skolene på Samkom og Hunsfoss. Dette er forhold som må utredes nærmere, 

men grove kalkyler tilsier at kommunens nettoutgifter ikke vil overstige 40 mill. 

kroner. Rådmannen vil derfor foreslå å legge inn dette i budsjettet for 2021, og at 

en kommer tilbake med mer nøyaktige beregninger i forbindelse med den 

foreslåtte utredningen.  

 

37. Gang- og sykkelveg / flomkulvert Torsby 

Det er ikke flomvei utfra sentrum på grunn av at fylkesveien (fv405) stenger 

flomveien ved Torsby, og en kan risikere at Coop Torsby står under vann ved 

flom. Rådmannen foreslår å legge inn 1 mill. kroner til å lage en flomkulvert til 

strandstien i 2021. Samtidig kan det lages gangvei og dermed knytte strandstien 

sammen med sentrum. 

 

38. Kjøp av Menighetshuset 

Det er inngått avtale om kjøp av Menighetshuset når den nye kirka er bygget. 

Rådmannen foreslår å legge inn kr. 7.175.000,- til dette inkludert avgifter. 

 

39. Regulering, Strandsti trinn 2 

Rådmannen foreslår å legge inn kr. 400.000,- i 2021 til reguleringsplan for trinn 2 

av strandstien, dvs. fra Kuleberget til Venneslaheimen.  

 

 
 

40. Temakart / kartlag 

Det er lagt inn kr. 150.000,- i 2021 til å utarbeide flere kartlag og temakart. 

Dette vil gi bedre kartgrunnlag, og vi kan yte bedre tjenester til innbyggere 

samtidig som det vil kunne bidra til mer selvbetjening.  
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41. Gangvei forbi Moseidmoen industriområde 

I dag går det en mye brukt tursti rundt Moseidmoen industriområde. Det er 

ønskelig å oppgradere denne til en helårlig gangvei. Denne vil da kunne brukes til 

skolevei istedenfor at barna går gjennom industriområdet. Gangveien foreslås 

lagt inn i områdereguleringsplanen for Moseidmoen, og det er derfor lagt inn kr. 

2,5 mill. til prosjektet i 2023. 

 

42. Infoskjermer Kulturhuset 

Det er viktig for alle aktører og brukere av Kulturhuset å bli sett, det er ønskelig å 

kunne reklamere for aktiviteter som foregår på en bedre måte. Rådmannen 

foreslår å legge inn kr. 100.000,- i 2020 til infoskjermer til Kulturhuset. Dette er 

skjermer som kobles opp mot bookingsystemet og som gjør det mulig å 

informere om arrangementer som kommer på en god måte.  

 

43. Lys og lysmikser Kulturhuset 

Kulturhuset har ikke eget lys og miksepult for lys til større produksjoner. I dag 

må vi leie slikt utstyr ved Kulturskolens produksjoner, men også andre 

arrangementer f.eks. i forbindelse med Julegada. Rådmannen foreslår å legge inn 

kr. 100.000,- til dette i 2020. I tillegg er driftsbudsjettet redusert med kr. 

20.000,- pr. år på grunn av reduserte leieutgifter. 

 

44. PA-anlegg foajé Kulturhuset 

Ved å investere i et PA-anlegg til foajéen vil en slippe å leie anlegg til hvert av de 

store arrangementene som foregår i foajéen. Dette vil også gjøre Kulturhuset mer 

attraktivt å leie for andre arrangører. Det er lagt inn kr. 250.000,- til kjøp av PA-

anlegg i 2020, og driftsbudsjettet er redusert med kr. 50.000,- pr. år på grunn av 

reduserte leieutgifter.  

 

45. Ventilasjonsanlegg Klokkerstua 

Undersøkelser av luftkvaliteten i den gamle delen av barnehagen viser at det er 

helt nødvendig med nytt ventilasjonsanlegg. Rådmannen foreslår å legge inn 1,2 

mill. kroner til dette i 2020.  

 

46. Ny sandgarasje 

Det er foreslått å utvide Skarpengland renseanlegg i 2023. I den forbindelse bør 

en bygge ny sandgarasje der en bruker overskuddsvarme fra renseanlegget til å 

varme opp strøsanden. Rådmannen foreslår å legge inn 1 mill. kroner til dette i 

2023. 

 

47. Skarpengland skole, uteområder mv. 

Uteområdet ved skolen er svært nedslitt og dårlig, og rådmannen foreslår å legge 

inn 1 mill. kroner i 2020 til oppgradering av dette inkludert tilsåing/planting av 

skråninger. I tillegg foreslås Skarpengland prioritert i forbindelse med nye 

lekeapparater mv., jfr. pkt. 8 ovenfor. Elevrådet og FAU må involveres i forhold til 

behov og ønsker, og vi har fått signal fra FAU at de er innstilt på å bidra med 

dugnad. 
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48. Bade- og fiskeplass for rullestolbrukere, Vigeland hovedgård 

I 2019 blir det gjennomført et forprosjekt på hvordan det kan tilrettelegges for 

bade- og fiskeplass for rullestolbrukere ved Vigeland hovedgård. Rådmannen 

forutsetter at prosjektet realiseres i samarbeid med andre aktører, og det er lagt 

inn kr. 100.000,- i kommunal egenandel i 2022. 

 

49. Lokaler til leger 

Arealbehovet for legetjenesten har økt og kommunen utreder nå hvordan dette 

skal løses. Kommunestyret vedtok 10.oktober å innlede forhandlinger med 

Sentrumsveien 41 AS om et mulig kjøp av eksisterende helsesenter, bl.a. med 

tanke på å løse det nevnte arealbehovet. Om ikke disse forhandlingene fører frem 

må alternative løsninger vurderes. Usikkerheten knyttet til kostnadsbildet er 

derfor stor på det nåværende tidspunktet. Kommuneoverlegens estimat for 

arealbehovet og gjennomsnittlig byggekostnad for denne type bygg legges til 

grunn i økonomiplanen, og rådmannen foreslår å legge inn 7,7 mill. kr. til dette i 

2020.  

 

50. Solcelle på kommunale bygg 

Rådmannen foreslår å legge inn kr. 600.000,- i 2020 for å gjennomføre et 

pilotprosjekt med solcelle på ett av de kommunale byggene. Dette vil gi oss 

kunnskap og erfaring før en evt. investerer i solcelle på flere og større bygg. På 

eneboliger anslås det en inntjening av anleggene på 15 år, og vi har lagt til grunn 

det samme her, dvs. at det er lagt inn en reduksjon i driftsbudsjettet på kr. 

40.000,- fra 2021. 

 

51. Egenkapitaltilskudd, KLP 

KLP er et gjensidig selskap der kundene er eiere. Egenkapitalen skal utgjøre en 

prosentandel av pensjonsforpliktelsene. Når forpliktelsene øker må også 

egenkapitalen økes. På bakgrunn av dette må kommunene betale 

egenkapitaltilskudd til KLP. Prognoser sier at vi kan forvente utgifter til dette på 

kr. 2.575.000,-. i 2020. Rådmannen vil foreslå at det legges inn tilsvarende beløp 

pr. år i planperioden. Dette er i tråd med gjeldende økonomiplan. 

 

52. Avdrag formidlingslån 

I henhold til regnskapsforskriftene er avdrag på formidlingslån ført i 

investeringsregnskapet. Rentene føres i driftsregnskapet. Avdragsutgiftene er 

beregnet til 9 mill. kr. i 2020. På grunn av økt låneopptak vil beløpet øke jevnt til 

ca. 11,75 mill. kr. i 2023. Utgiftene dekkes av ordinære og ekstraordinære 

avdragsinntekter. 

 

53. Utlån, formidlingslån 

Kommunen gir startlån til kjøp og bygging av boliger i kommunen. I forslaget er 

det lagt opp til å ta opp 25 mill. kroner i lån pr. år i planperioden. Dette er 

tilsvarende låneopptaket i 2019, jfr. kommunestyrets vedtak i sak 12/19, og er 

en økning på 10 mill. kroner pr. år i forhold til gjeldende økonomiplan. 

Målsetningen med dette er å hjelpe flere vanskeligstilte barnefamilier å kjøpe seg 

en egen bolig. Rådmannen vil understreke at størrelsen på låneopptakene hele 

tiden må vurderes i forhold til etterspørselen.  

 

 

12.2 Finansiering av investeringene 

 

De samlede utgiftene i investeringsbudsjettet foreslås finansiert på følgende 

måte: 
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Finansiering Sum 2020 2021 2022 2023

Avdrag, formidlingslån 42 400     9 000 10 250 11 400 11 750

Lån, Startlån 100 000   25 000 25 000 25 000 25 000

ATP-tilskudd -         0

Spillemidler 14 200     300 300 300 13 300

Investeringstilskudd 57 800     42 880 14 920

Andel andre, bro 25 000     25 000

Avdrag og refusjoner 3 742       1 118 1 118 826 680

Salg av anleggsmidler 1 630       350 60 295 925

Salg av tomt 700         700

Overført fra driftsbudsj. -         

Bruk av gen. disp.fond 10 300     2 575 2 575 2 575 2 575

Momskompensasjon 54 373     5 808 10 516 28 432 9 617

Justeringsavtale mva 808         202 202 202 202

Ubrukte lånemidler, tidligere år 16 800     16 800

Lån, vann og avløp 132 286   41 280 26 500 22 140 42 366

Lån, ordinært 267 821   51 377 93 704 92 765 29 975

Totalt 727 860   154 510 170 225 251 815 151 310

 

I økonomiplanperioden er det samlet foreslått investeringer på ca. 727,9 mill. 

kroner, herav ca. 142,4 mill. kroner til utlån og avdrag på disse.  

 

Av investeringene i 2020 er ca. 92,7 mill. kr. foreslått finansiert ved nye 

låneopptak. I tillegg kommer bruk av tidligere opptatt lån, samt opptak av 

startlån til videreutlån.  

 

41,3 mill. kroner av låneopptaket i 2020 kan knyttes til utgifter innenfor VAR-

sektoren. Innenfor VAR-sektoren er målsetningen selvkostfinansiering, og 

kapitalutgiftene vil inngå som en del i beregningene av de kommunale avgiftene. 

Kommunens utgifter til disse investeringene vil dermed indirekte bli dekket av 

økte inntekter. Det er likevel viktig å være klar over at gebyrene må øke som 

følge av at investeringene er større enn den delen av anleggsmidlene som er 

ferdig avskrevet.  

 

Totalt låneopptak i planperioden er foreslått til 400,1 mill. kroner. I tillegg 

kommer bruk av tidligere opptatt lån, samt opptak av startlån. 

 

I perioden 2020 til 2023 er det budsjettert med avdrag og refusjon på til sammen 

ca. 3,7 mill. kr. Dette er fra Moseidmoen industribygg AS og Hellvik hus AS. Dette 

er i tråd med inngåtte avtaler. 

 

I forbindelse med utbyggingsavtale med Hommelia og lokaler til 

voksenopplæringa skal kommunen beholde en andel av momskompensasjon og 

momsfradrag. Dette vil gi en inntekt på ca. kr. 202.000,- hvert år. 

 

Rådmannen foreslår å bruke 10,3 mill. kroner fra generelt disposisjonsfond til å 

finansiere investeringene i planperioden. Dette vil gå til å dekke EK-tilskudd til 

KLP, som det etter kommuneloven ikke er anledning til å dekke med låneopptak.  
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12.3 Investeringer utenfor rådmannens forslag til økonomiplan  

 

Inventar  

Flere av enhetene har inventar og utstyr som er gammelt og utslitt og burde vært 

skiftet ut.  

 

Park bak Herredshuset 

Det har kommet forslag om å opparbeide ny park med sitteplasser, gangvei og 

beplantninger mv. på arealet bak Herredshuset.  

 

Biler og buss 

Det er behov for 2 biler til oppfølgingstjenesten innenfor rusarbeid. I tillegg har 

hjemmetjenesten meldt inn behov for kjøp av buss for å hente og bringe brukere 

til dagsenter for demente, samt til aktivitetstilbud og turer.  

 

Hægelandsheimen, gangvei og sansehage 

Det er ikke noe uteareal som er godt egnet til samlingspunkt for beboere og 

besøkende på Hægelandsheimen. 

 

Rivning og oppføring av nye boliger i Brandeli 8 

Det er behov for stort vedlikehold og brannteknisk oppgradering i boligene i 

Brandeli 8. Det bør vurderes å rive og bygge nye boliger som blir tilpasset 

behovene i boligpolitisk handlingsplan, som skal behandles i 2020. 

 

Vennesla skole, personalkjøkken 

Personalkjøkkenet på skolen er utslitt og lite funksjonelt, og det er behov for å 

skifte dette. 

 

Låssystem 

På flere av kommunens bygg er det ønskelig med nytt låssystem. De fleste har 

vanlig nøkkelsystem og på grunn av sikkerhet mv. er det ønskelig å bytte ut disse 

med f.eks. kortsystem. 

 

Moseidmoen skole, kjøkken på personalrom 

Kjøkkenet på personalrommet er et lite hybelkjøkken, og det er behov for et 

større kjøkken med mer innredning.  

 

Moseidmoen skole, nytt kjøkken til SFO 

Det er kommet innspill på behov for nytt kjøkken til SFO på Moseidmoen skole.  

 

Moseidmoen skole, ny fast scene 

Eksisterende scene er for høy og mangler sikring bak og ved sidene. Det er 

forslag om å utvide den lille betongscenen utenfor gymsalen.  

 

Flerbrukshall Hægeland 

Det gjennomføres et mulighetsstudie i forhold til ny flerbrukshall på Hægeland. 

Det ligger ikke inne midler i økonomiplanen til dette.  

 

Veglys på strandsti  

Det er ønskelig med veglys på den nye strandstien samt på stien mellom 

Moseidmoen til Bommen.  

 

Alarmsystem skolene 

Callingsystem slik at en kan informere elver og lærere dersom det oppstår trusler 

e.l.  
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Smååsane barnehage, sol- og vindskjerming 

Det er behov for sol- og vindskjerming på deler av utelekeplassen. 

 

Barnehagene, dampovn 

De store barnehagene serverer mat til over hundre personer hver dag. Det er kun 

ordinære komfyrer på kjøkkenet. Det er ønskelig med en raskere og mer effektiv 

ovn for å kunne opprettholde et godt mattilbud i barnehagen. 

 

Nye stoler kinosal 

I gjeldende økonomiplan var det tenkt å skifte ut stolene i kinosalen. Stolene er 

fra når samfunnshuset var nytt i 1983.  

 

Enhet for park og idrett,  

På grunn av kontormangel på Herredshuset er det opprettet et midlertidig kontor 

i servicebygget i tilknytning til kirkegården. Det er behov for et påbygg for å lage 

et mer permanent kontor som også blir universelt utformet. 

 

Utbedring vei, Øvre Eikeland 

Utbedring kommunal veg Øvre Eikeland med asfaltering og veglys.  

 

IT-investeringer 

Det er lagt inn til sammen ca. 4,6 mill. kroner til IT-investeringer i planperioden. 

Dette er i tråd med foreslått digitaliseringsstrategi. Den inneholder prioriterte 

tiltak, men det har kommet innspill fra enhetene på behov utover disse 

prioriteringene. Dette gjelder både programvare og utstyr. 

 

Tiltak i henhold til hovedplan veg 

I kommunestyre sak 33/16 ble hovedplan for veg behandlet. I følge denne planen 

er forfallet på kommunens vegnett stort. I tillegg kommer årlig behov for 

fornyelse av veglys, sluker, rekkverk, fartsdempere osv. Rådmannen har ikke 

funnet rom for å legge inn noe til dette i planperioden. 
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13 Budsjettrammer – seksjoner og enheter  

Tabellene nedenfor viser rammeendringer innenfor hver resultatenhet. Vi tar 

utgangspunkt i opprinnelig budsjett for 2019, og korrigerer for endringer i 

planperioden. Endringer av teknisk karakter er samlet i ei linje, ”tekniske 

rammeendringer”. Eksempler på innholdet i denne kan være lønnsreguleringer i 

henhold til sentrale og lokale lønnsforhandlinger, kompensasjon for prisvekst 

samt interne omfordelinger mellom enhetene som er av budsjetteknisk art. I 

denne linjen er også lagt inn konsekvenser som følge av enkeltbevilgninger gitt 

kun for 2019. 

 

13.1 Politisk styring og kontrollorganer 

 

Omfatter all politisk virksomhet i kommunen samt revisjonen. 

 
Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 7 154 7 154 7 154 7 154

Prisøkning - kontrollutvalg/rev. 50 50 50 50

Valgutgifter -680 -680

Økt godtgjørelse 620 620 620 620

Opplæring - folkevalgte 150

Økt tilskudd V-BUR 70 70 70 70

Sekr. eldreråd og råd for funksj.h. -66 -66 -66 -66

Tekniske rammeendringer 71 71 71 71

Ny planramme 7 369 7 899 7 219 7 899

 

Rammen er korrigert i forhold til at det er valg annet hvert år. Når det gjelder 

opplæring av folkevalgte etter kommunevalget i 2019 er det lagt inn kr. 

150.000,- i 2020. 

 

Kommunestyret vedtok i sak 68/19 nye satser for godtgjørelse til folkevalgte. De 

budsjettmessige konsekvensene av dette, kr. 620.000,- er lagt inn fra og med 

2020. Likeledes er økt tilskudd til Vennesla barne- og ungdomsråd bevilget i 

forbindelse med 1. tertialrapport 2019 videreført med kr. 70.000,- i hele 

perioden. 

 

Rådmannen foreslår at servicetorget overtar ansvar for sekretærfunksjonen for 

eldrerådet og rådet for funksjonshemmede, og at dette dekkes innenfor den 

ordinære driften til enheten. Budsjettet til politisk styring og kontrollorganer er 

dermed redusert med kr. 66.000,- pr. år. 

 

13.2 Rådmannen 

 

Omfatter rådmann og stillingen som kommunikasjonsrådgiver. 

 
Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 2 584 2 584 2 584 2 584

Effektiviseringskrav -12 -24 -36 -48

Tekniske rammeendringer 127 127 127 127

Ny planramme 2 699 2 687 2 675 2 663
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Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen hvert 

år i økonomiplanperioden. For 2020 utgjør dette kr. 12.000,- økende til kr. 

48.000,- i 2023. 

 

13.3 Organisasjonsseksjonen 

 

Seksjonen har ansvar for strategiske og overordnede stabs- og støttetjenester 

innenfor bl.a. følgende områder: Organisasjonsutvikling, lederutvikling, 

koordinering og utvikling av opplæringstilbud, overordnet personalforvaltning, 

samordning i tilsettingssaker, oppsigelser og avskjed, HMS, lønnspolitikk og 

lønnsfastsetting. En del fellesutgifter som gjelder hele kommunen er budsjettert 

på denne seksjonen. 

 
Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 17 489 17 489 17 489 17 489

Bemanningskontor/ressurssenter 580 580 580 580

Økt ramme bonustrapp 1 300 1 300 1 300 1 300

Erkjentlighetsgaver - 40 år 10 10 10 10

Opplæringskontor 320 320 320 320

Organisasjonsgjennomgang 1 000

Effektiviseringskrav -89 -178 -267 -356

Tekniske rammeendringer 577 577 577 577

Ny planramme 21 187 20 098 20 009 19 920

 

Bemanningskontor for helse- og omsorgstjenestene ble opprettet i 2019. Årlig 

utgift til dette er kr. 1.480.000,-. Helårsvirkningen av dette er lagt inn fra og med 

2020. Disse utgiftene er forutsatt dekket inn ved reduserte utgifter i de aktuelle 

enhetene.  

 

I forbindelse med 1. tertialrapport 2019 vedtok kommunestyret å øke rammen for 

«Bonustrapp» i helse- og omsorgstjenestene med 1,3 mill. kr. Denne økningen 

videreføres. Dette er en ordning som er innført for å stimulere til økte stillinger. 

Det gis en bonus til ansatte innen disse tjenestene som arbeider mer enn hver 3. 

helg. Ca. 100 ansatte omfattes av ordningen som har en samlet kostnad for 

kommunen på ca. 2,5 mill. kr.  

 

Vennesla kommune har fram til nå vært med i Opplæringsringen Sør som har 

ivaretatt inntak og oppfølging av lærlinger. Dette interkommunale samarbeidet 

avvikles i forbindelse med kommunesammenslåingene Nye Kristiansand og Nye 

Lindesnes. I forbindelse med dette vedtok kommunestyret i sak 48/19 at det 

skulle opprettes et eget opplæringskontor i Vennesla. Utgiftene forbundet med 

dette, kr. 320.000,-, er lagt inn i budsjettrammen fra og med 2020. 

 

Som nevnt innledningsvis i dokumentet foreslår rådmannen at det igangsettes en 

gjennomgang av kommunens organisasjonsmodell. Det foreslås at det bevilges 

kr. 1.000.000,- til dette i 2020. 

 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen hvert 

år i økonomiplanperioden. For 2020 utgjør dette kr. 89.000,- økende til kr. 

356.000,- i 2023. Dette innsparingskravet vil bl.a. føre til at det blir lavere 

bevilgning til lederopplæring/lederutvikling. 
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13.4 Økonomiseksjonen 

 

Seksjonen har ansvar for bl.a.: økonomistyring og overordnet økonomisk kontroll, 

arbeid med budsjett og økonomiplan, finansforvaltning, regnskap, 

lønnsutbetaling, fakturering, innkjøp, samt skatteoppkrever for Vennesla og 

Iveland. I tillegg har seksjonen ansvar for regnskaps- og lønnsføring for kirkelig 

fellesråd både i Vennesla og Iveland.  

 
Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 13 099 13 099 13 099 13 099

Skatteoppkreverfunksjonen -885 -1 606 -1 606 -1 606

Økt utg. eiendomsskatt 130 130 130 130

Eiendomsskatteprosjektet -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

Effektiviseringskrav -51 -102 -153 -204

Tekniske rammeendringer 477 528 542 593

Ny planramme 9 770 9 049 9 012 9 012

 

I Budsjett for 2019 var det lagt inn 3 mill. kr. Som en engangsutgift i forbindelse 

med omtaksering av samtlige eiendomsskatteobjekter i kommunen. 

Budsjettrammen fra og med 2020 er justert i samsvar med dette. 

 

Rådmannen foreslår at rammen for drift av eiendomsskattekontoret økes med kr. 

130.000,-. Dette inkluderer bl.a. avtale med eksternt firma for taksering av nye 

eiendommer som kommer til i løpet av året. 

 

I forbindelse med forslag til statsbudsjett 2020 foreslår regjeringen at 

skatteoppkreverfunksjonen skal overføres fra kommune til stat fra 01.06.20. I 

reduserte utgifter betyr dette ca. 1,6 mill. kr. Pr. år for Vennesla. I den 

forbindelse må det tilføyes at vi blir trukket ca. 3 mill. kr. i rammetilskuddet. 

Dette er kommentert under kapitlet om kommunens frie inntekter. 

 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen hvert 

år i økonomiplanperioden. For 2020 utgjør dette kr. 51.000,- økende til kr. 

204.000,- i 2023. 

 

  

13.5 Seksjon for oppvekst 

 

Seksjon for oppvekst har ansvar for overordnet faglig utvikling, strategisk 

planlegging og koordinering av de kommunale tjenestene innenfor barnehage, 

skole og barn og unges oppvekstsvilkår. Seksjonen er også tillagt et overordnet 

ansvar i forhold til levekårsproblematikken og flyktningetjenesten. 
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Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 89 508 89 508 89 508 89 508

Utvidelse av Barnestua bhg. 1 600 3 800

Bemmanningsnorm barnehagene 2 000 2 000 2 000 2 000

Fjerne deltidspl. barnehagene -835 -2 000 -2 000 -2 000

Tilskudd IFO 100 100 100 100

Gratis SFO - spes. behov 64 154 154 154

Gratis kjernetid i barnehagen 138 138 138 138

Økte utgifter skoleskyss 1 350 1 350 1 350 1 350

Leirskole 171 171 171 171

Inntektsgradert foreldrebet. SFO -450 -450 -450 -450

Driftstilskudd Mulighetens Hus -600 -600 -600

Sosiallærerstillinger 500 500 500 500

Bemanningsnorm - grunnskolen 3 612 3 612 3 612 3 612

Prosjekt "UTT" 100 100 100 100

Kokkestillinger i barnehagene -122 -293 -293 -293

Endret skolestruktur -5 000 -12 000

Økt tilskudd private barnehager 2 000 2 000 2 000 2 000

Effektiviseringkrav - seksjonen -76 -152 -228 -304

Effektiviseringskrav - skolene -987 -1 974 -2 961 -3 948

Tekniske rammeendringer -2 965 -5 674 -7 093 -7 479

Ny planramme 94 108 88 490 82 608 76 359

 

Når det gjelder videre barnehageutbygging er det lagt inn driftsmidler til 2 nye 

avdelinger ved Barnestua fra barnehageåret 2022/23. Dette er i samsvar med 

gjeldende økonomiplan. Det vises i den forbindelse til kommentarer i tilknytning 

til investeringsbudsjettet. 

 

Kommunestyret vedtok i sak 1/19 at de kommunale barnehagene skulle 

opprettholde dagens tilbud med delte plasser. Rådmannens forslag var at en på 

grunn av konsekvensene ved ny bemanningsnorm kun skulle tilby fulle plasser. 

Bl.a. på bakgrunn av den økonomiske situasjonen samt hensynet til en god og 

effektiv drift av barnehagen fremmet rådmannen igjen forslaget om kun å tilby 

fulle plasser. Dette gir en budsjettmessig innsparing på ca. 0,8 mill. kr. i 2020 og 

deretter 2 mill. kr. pr. år. 

 

Kommunestyret vedtok i sak 38/19 at det skulle bevilges kr. 100.000,- pr. 

skoleår i tilskudd til Vindbjart Fotball. Formålet av redusert foreldrebetaling i IFO. 

I vedtaket står det at tiltaket skal evalueres i løpet av 1. halvår 2020. 

I forslag til statsbudsjett for 2020 er det lagt inn midler til gratis SFO-tilbud til 

elever i 5. – 7. klasse med særskilte behov. Vennesla kommunes andel av dette 

er beregnet til kr. 154.000,- pr. år. 

 

Utgiftene til skoleskyss har vært underbudsjettert i flere år. Rådmannen foreslår å 

øke budsjettrammen med kr. 1.350.000,- for å få et realistisk budsjett. 

 

Fra 2020 er tidligere øremerket tilskudd til leirskole lagt inn i rammetilskuddet. 

For Vennesla kommune utgjør dette kr. 171.000,- pr. år. Beløpet legges foreløpig 

på seksjon for oppvekst. Må deretter fordels ut til skolene. 

 

Kommunestyret vedtok høsten 2018 at det skulle innføres inntektsgradert 

foreldrebetaling i SFO. Utgiftene til dette ble stipulert til kr. 1.050.000,-. Dette ble 

lagt inn i rammen fra og med 2019. Det viser seg at dette beløpet er for høyt. 

Rammen reduseres derfor med kr. 450.000,- fra og med 2020. 

 

I kommunestyrets budsjettvedtak i fjor høst ble det lagt inn et tilskudd til 

Mulighetens Hus på kr. 600.000,- i 2019 og 2020, men at dette skulle evalueres 
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før en vurderte et permanent tilskudd. Rådmannen forutsetter at en slik 

evaluering gjennomføres før budsjett for 2021 skal behandles. 

 

Fra og med skoleåret 2019/20 ble det bevilget 1 mill. kr. til styrking av 

sosiallærerfunksjonen i skolene. Helårsvirkningen av dette er lagt inn fra og med 

2020. 

 

Fra og med 2020 er tidligere øremerket tilskudd til dekning av bemanningsnorm 

for lærere lagt inn i rammetilskuddet. Beløpet for Vennesla kommune utgjør kr. 

3.612.000,-. 

 

Det foreslås at det bevilges kr. 100.000,- som kommunal egenandel til et eget 

prosjekt «Ungdom – Trygghet – Trivsel». Bakgrunnen er en tendens med økende 

rusbruk, kriminalitet og annen uønsket adferd blant ungdom i Vennesla. 

Kommunestyret vil bli orientert om prosjektet gjennom egen sak. 

 

For barnehagene i kommunen er det vanskelig å se for seg at en kan 

gjennomføre reduksjon i den ordinære bemanningen innenfor gjeldende regler 

om bemanningsnorm. Rådmannen foreslår at sparekrevet til barnehagene 

gjennomføres ved en mer rasjonell utnyttelse av kokkestillingene. Dette er et 

«ikke-lovpålagt» tiltak som ble innført for en del år siden. Innsparingen er 

beregnet til kr. 293.000,- pr. år. Ytterligere kostnadsreduksjon på dette feltet må 

etter rådmannens vurdering skje ved en omfattende strukturendring. En 

forutsetter at dette vurderes i løpet av økonomiplanperioden. 

 

I sak 30/17 vedtok kommunestyret med 15 mot 12 stemmer at Vennesla 

kommune skulle være positive til at det gis mulighet for etablering av friskole i 

Vennesla kommune. Privatskolen Oasen skole Vennesla AS har på bakgrunn av 

dette fått godkjenning fra Utdanningsdirektoratet for 180 elevplasser fordelt på 

alle trinn i grunnskolen. Fra skoleåret 2020/21 starter etter all sannsynlighet 

privatskolen Oasen opp i Vennesla. Egen sak i forbindelse med midlertidig 

plassering ved Vennesla Menighetshus vil bli lagt fram for kommunestyret til 

behandling i høst. 

 

Når saken tidligere har vært til behandling har rådmannen vært svært tydelig på 

at denne etableringen vil ha betydelige økonomiske konsekvenser for kommunen, 

og at det vil måtte få konsekvenser for skolestrukturen. På bakgrunn av dette vil 

rådmannen foreslå at det så snart som mulig igangsettes et utredningsarbeid 

med sikte på å endre skolestrukturen slik at den er tilpasset den nye situasjonen 

med en ny privat skole etablert i kommunen. 

 

I forbindelse med budsjettarbeidene har en i administrasjonen gjort noen 

forberedende analyser i forhold til hva som bør utredes. En har da tatt hensyn til 

bl.a. størrelse på skolene, beliggenhet og bygningsmessige forhold. Utfra dette vil 

rådmannen nå i forbindelse med budsjett og økonomiplan foreslå følgende skisse 

for et utredningsarbeid: 

• Samkom skole legges ned og elevene overføres til Vennesla skole. 

• Hunsfoss skole legges ned og elevene overføres til Kvarstein skole og 

Moseidmoen skole. 

 

Utfra foreløpige beregninger vil en slik strukturendring gi en innsparing på 

driftsbudsjettet minst tilsvarende det trekk i rammetilskuddet som kommunen får 

som følge av etableringen av privatskole. Hvis endret struktur gjennomføres vil 

en måtte foreta bygningsmessige tilpasninger på de tre sentrumsskolene 

Vennesla, Moseidmoen og Kvarstein. Rådmannen forutsetter at disse kostnadene 

kan dekkes innenfor den rammen som i gjeldende økonomiplan er satt til å ruste 
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opp Hunsfoss skole (40 mill. kr) samt inntekter som følge av at eiendommene i 

tilknytning til Samkom skole og Hunsfoss skole realiseres.  

 

Når det gjelder Hunsfoss skole ser rådmannen det som naturlig at 

bygningsmassen saneres. Skolen har en attraktiv tomt som kan utnyttes til bolig- 

og/eller næringsformål, eller en kan vurdere om den kan brukes til andre 

kommunale formål.  

 

Når det gjelder Samkom skole kan et alternativ være at kommunen går i dialog 

med Oasen skole med hensyn til om de kan være interessert i å kjøpe denne av 

kommunen som et permanent lokale. Rådmannen vil understreke at dette 

forslaget ikke har kommet som et initiativ fra Oasen skole. 

  

Konsekvenser av endret skolestruktur er lagt inn i økonomiplanen fra og med 

skoleåret 2022/23 med 12 mill. kroner i helårsvirkning. Det er da lagt til grunn at 

strukturendringene er fullt gjennomført. Det vil være naturlig å ha en gradvis 

overføring av elever i løpet av perioden fram til dette tidspunkt og allerede fra 

skolestart høsten 2020. Rådmannen har ikke lagt inn forutsetninger om 

innsparinger som følge av denne gradvise overføringen. Dette er noe en må 

komme tilbake til når saken er bedre utredet. 

 

Det er åpenbart at etableringen av privatskolen vil få konsekvenser for 

elevmassen i nedre Vennesla. Mer usikkert er det i hvilken grad dette vil påvirke 

situasjonen i Øvrebø og Hægeland. Dette vil en eventuelt måtte komme tilbake til 

når en ser utviklingen. Hvis elevtallet ved disse skolene endres betydelig kan det 

f.eks. være et alternativ å overføre 5. – 7. klasse fra Eikeland skole til 

Skarpengland skole. 

 

Tilskuddssatsene til de private barnehager er omtalt i kap. 11.3.3. Det er 

regnskapet til de kommunale barnehagene fra 2018 som danner grunnlaget for 

beregning av satser for 2020. For å imøtekomme den varslede 

bemanningsnormen ble barnehagenes budsjettrammer økt med ca. 3,7 mill. 

kroner fra 2018. Dette gir utslag i tilskuddet til de private barnehagene fra 2020, 

og rådmannen foreslår å øke budsjettet med 2 mill. kroner. Tilskuddene til de 

private barnehager blir beregnet når vi vet faktisk antall barn i barnehagene i 

2020.  

 

Hvert år foretas det en omfordeling av ressursene mellom skolene på grunn av 

bl.a. antall elever mv (nullsumspill). Det er ikke tatt hensyn til denne 

omfordelingen i budsjettet for 2020, og rådmannen gis fullmakt til å gjøre de 

nødvendige endringene i forhold til dette. 

 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen hvert 

år i hele perioden. For oppvekstseksjonen utgjør dette kr. 76.000,- i 2020 økende 

til kr. 304.000,- i 2023. Tilsvarende effektiviseringskrav for skolene utgjør kr. 

987.000,- i 2020 (halvårsvirkning) økende til kr. 3.948.000,- i 2023. 

 

Tiltak rådmannen ikke har funnet rom for i forslaget: 

- Kompensasjon for elevtallsvekst. 

- Kompetansemidler – barnehagene. 

- Master – barnehagekunnskap. 

- Mobilt team/miljøarbeidere. 
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13.6 Seksjon for samfunnsutvikling 

 

Seksjonen har hovedansvar for strategisk samfunnsutvikling, kommuneplanens 

langsiktige del, områdereguleringsplaner og andre overordnede planer, 

næringsutvikling, beredskap og bærekraftig utvikling – miljø. 

 
Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 31 483 31 483 31 483 31 483

Klimapartner 22 22 22 22

Økt tilskudd - andre trossamfunn 7 500 7 500

Effektiviseringkrav - Fellesrådet -26 -52 -78 -104

Økt tilskudd Fellesrådet 162 162 162 162

Redusert tilskudd - Fellesrådet -300 -300

Seniorrådgiver -122 -922 -922 -922

Økt utgift - KBR 593 593 593 593

Forskottering - Sentrum Nord 13 500 13 500

Anleggsbidrag - Sentrum Nord -4 000 -17 000

Film - "Grønn Urban Bygd" 150

Innleie av konsulenter -270 -270 -270 -270

Tekniske rammeendringer -4 830 -4 860 -4 882 -4 908

Ny planramme 30 662 47 156 22 308 25 756

 

Kommunestyrets tidligere vedtak innebærer en kommunal andel på 60 mill. kr. til 

bygging av ny kirke. Dette genererer et økt engangstilskudd til andre 

trossamfunn på 15,0 mill. kr. i løpet av økonomiplanperioden. Dette tilskuddet 

må føres i driftsbudsjettet og kan dermed ikke lånefinansieres.  

 

Tilskudd til fellesrådet er økt med årlig deflator. Samtidig er det lagt inn et 

effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % pr. år. Dette tilskuddet reduseres med kr. 

300.000,- pr. år som følge av redusert husleiebehov når ny kirke med tilhørende 

administrasjonslokaler tas i bruk fra og med 2022. 

 

Tilskudd til Kristiansandsregionen Brann og Redning (KBR) økes med kr. 

593.000,- fra og med 2020.  

 

På bakgrunn av inngått avtale om omplassering er det lagt inn lønnsmidler til 

seniorrådgiver fram til 01.10.2020. Rammen til seksjonen justeres i henhold til 

dette. 

 

Plan- og økonomiutvalget vedtok i sak 20/18 at kommunen om nødvendig skal 

forskuttere anlegning av rundkjøring/vegløsning i sentrum nord. Tiltaket er på en 

fylkesveg, og midler til dette formål må derfor finansieres over driftsbudsjettet. 

Rundkjøringen er (ifølge samme sak) tenkt finansiert gjennom anleggsbidrag fra 

de ulike utbyggerne. Dette er midler som vil komme i refusjon etter hvert som 

delfelt bygges ut. Kommunen har mottatt ca. 2 mill. kroner i anleggsbidrag for 

Sentrumsvegen 34 i 2019. I økonomiplanen er det lagt inn refusjon for 

Husmorgården i 2020 og for Atrium og Coop i 2022. Det forventes at utgiftene til 

rundkjøring mv kommer i 2021 og 2022, og det foreslås at disse dekkes av 

tidligere innbetalt anleggsbidrag og at det resterende forskutteres av det 

generelle disposisjonsfondet.  

 

I nært samarbeid med næringsliv og frivillig sektor ønsker kommunen ytterligere 

fokus på bevisstgjøring og kommunikasjon rundt identitetsprosjektet «Grønn 

Urban Bygd». Det planlegges bl.a. produksjon av filmmateriale i denne 

forbindelse. Rådmannen foreslår at det bevilges et engangsbeløp til dette på kr. 

150.000,- i 2020. 
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For å imøtekomme det generelle behovet for innsparing i kommunen foreslår 

rådmannen at budsjettrammen reduseres med kr. 270.000,- fra og med 2020. 

Konsekvensen av dette er bl.a. at innleie av konsulenter i plansaker osv. må 

reduseres. Ved fullt bemannet seksjon ser en dette som realistisk å oppnå. 

 

 

13.7 Seksjon for helse og omsorg 

 

Seksjon for helse og omsorg har ansvar for overordnet faglig utvikling, strategisk 

planlegging, og koordinering av de kommunale tjenestene innenfor kommunens 

helse- og omsorgstjenester, legetjenesten, folkehelse og miljørettet helsevern. 

 
Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 26 017 26 017 26 017 26 017

"Leger under utdanning" 240 240 240 240

Dagsenter for demente 983 983 983 983

Kommunale fatlegestillinger 3 000 3 000 3 000 3 000

Prisøkning - Kristiansand legevakt 123 123 123 123

Inndekning - bemanningskontor -600 -600 -600 -600

Redusert overføring Frivilligsenral -335 -335 -335

Prisjustert tilskudd - Frivilligsentral 41 41 41 41

Sykehjem og dagsenter - demente 8 100

Effektiviseringskrav -59 -118 -177 -236

Tekniske rammeendringer -2 486 -2 486 -2 486 -2 486

Ny planramme 27 259 26 865 26 806 34 847

 

Gjennom ny forskrift er kommunene pålagt et betydelig ansvar for opplæring av 

leger som er under spesialistutdanning. Dette er en ny oppgave der kommunene 

ikke får kompensert for utgiftene. Det er lagt inn kr. 240.000,- fra og med 2020. 

Staten yter i dag tilskudd til drift av dagsenter for demente. Fra og med 2020 er 

dette lagt inn i rammetilskuddet til kommunen. For Vennesla kommune utgjør 

dette kr. 983.000,- og rådmannen forutsetter at driften tilpasses dette. 

 

Kommunestyret behandlet i sak 53/19 sak vedr. fastlegesituasjonen i kommunen. 

De budsjettmessige konsekvensene av denne saken er beregnet til kr. 

3.000.000,-. Som legges inn i rammen fra og med 2020. Rådmannen vil presisere 

at dette er usikre tall som vi evt. må komme tilbake til i forbindelse med 1. 

tertialrapport. 

 

Som nevnt under budsjettet til organisasjonsseksjonen er det etablert et 

bemanningskontor for helse- og omsorgstjenestene. En forutsetning for dette er 

at de årlige utgiftene dekkes inn av berørte enheter. Helårsvirkningen av dette er 

foreløpig lagt på helse- og omsorgsseksjonen men vil senere bli fordelt på den 

enkelte berørte enhet. 

 

Statlig tilskudd til frivilligsentraler ble for en tid tilbake lagt inn i kommunenes 

rammetilskudd. tilskuddet pr. sentral er kr. 414.000,-. For Vennesla kommune 

som har to frivilligsentraler utgjør dette kr. 828.000,-. Fra og med 2021 har 

regjeringen varslet en omlegging av denne ordningen slik at det tilskuddet 

beregnes utfra innbyggertall uavhengig av hvor mange frivilligsentraler en har i 

kommunen. For Vennesla kommune innebærer dette et inntektstap på kr. 

335.000,-. I løpet av kommende år må det gjøres en vurdering av hvordan dette 

skal løses i forhold til våre to sentraler. 
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I samsvar med tidligere vedtatte planer er det lagt inn bygging av demensboliger 

og dagsenter for demens i økonomiplanen. Planen er at dette prosjektet skal 

være ferdigstilt i 2022. En har tidligere vedtatt at disse boligene skal driftes som 

sykehjem. Netto driftskonsekvens er beregnet til ca. 8,1 mill. kr. og foreslås lagt 

inn i rammen fra og med 2023. 

 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen hvert 

år i økonomiplanperioden. For 2020 utgjør dette kr. 59.000,- økende til kr. 

236.000,- i 2023. 

 

Tiltak rådmannen ikke har funnet rom for i forslaget: 

- Økning av stillingen som kommuneoverlege med 50%. 

- Vikarkostnader for sykehjemslegene i ferien. 

 

 

13.8 Servicetorget 

 

Omfatter bl.a. drift av kommunens servicetorg, arkiv, IT-tjenester og 

sekretariatstjenester for politiske organ. 

 
Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 24 937 24 937 24 937 24 937

Digitaliseringstiltak - drift 1 281 1 044 979 2 034

Ny IKT-organisering 2 000 2 000 2 000 2 000

Effektiviseringskrav -105 -210 -315 -420

Tekniske rammeendringer 513 513 1 353 513

Ny planramme 28 626 28 284 28 954 29 064

 

Kommunestyret vedtok i sak 43/19 at Vennesla kommune fra og med 01.07.19 

blir en del av IKT Agder IKS. De økonomiske konsekvensene av dette er beregnet 

til kr. 4 mill. pr. år. Helårsvirkningen er lagt inn i budsjettene fra og med 2020. 

Implementeringen i nytt selskap har tatt lengre tid enn forutsatt, hovedsakelig på 

grunn av at sammenslåingen av Aust- og Vest-Agder har tatt mye ressurser for 

selskapet. Innfasingen av ulike tjenester mot Vennesla kommune vil skje gradvis 

i løpet av økonomiplanperioden. Alle digitaliseringstiltak vil selvsagt skje 

koordinert opp mot IKT Agder. 

 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen hvert 

år i økonomiplanperioden. For 2020 utgjør dette kr. 105.000,- økende til kr. 

420.000,- i 2023. 

 

Tiltak rådmannen ikke har funnet rom for i forslaget: 

- 1 ny stilling til arkivet. 

 

 

13.9 Enhet for plan og utbygging 

 

Omfatter arbeid med detaljreguleringsplaner, bebyggelsesplaner, fradeling av 

eiendom, byggesaksbehandling, kart- og oppmåling samt forvaltningsoppgaver 

innenfor landbruk. 
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Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 6 136 6 136 6 136 6 136

Endring av gebyrregulativ -100 -100 -100 -100

Effektiviseringskrav -46 -92 -138 -184

Tekniske rammeendringer -129 -129 -129 -129

Ny planramme 5 861 5 815 5 769 5 723

 

I forbindelse med foreslått nytt gebyrregulativ er det anslått en merinntekt for 

kommunen på kr. 100.000,- pr. år. 

 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen hvert 

år i økonomiplanperioden. For 2020 utgjør dette kr. 46.000,- økende til kr. 

184.000,- i 2023. En del av dette kan tas med mer effektiv saksbehandling 

gjennom bl.a. å innføre timebestilling. 

 

 

13.10 Enhet for kultur 

 

Omfatter bl.a. drift av kulturhuset, bibliotektjenester, museumstjenester, 

Moonlight, Kulturskolen og allment kulturarbeid. 

 
Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 10 834 10 834 10 834 10 834

Stillingsressurs - kino 30 30 30 30

Investering paviljongen -40 -40 -40 -40

Redusert tilskudd - Julegada -100 -200 -300 -300

Effektiviseringskrav -56 -112 -168 -224

Innsparinger som følge av inv. -45 -70 -70 -70

Tekniske rammeendringer 87 87 87 87

Ny planramme 10 710 10 529 10 373 10 317

 

Funksjonen som kinosjef er tidligere ivaretatt innenfor rammen til seksjon for 

samfunnsutvikling. Denne er nå overført til enhet for kultur som bør kompenseres 

for dette med kr. 30.000,- pr. år. 

 

I budsjett for 2019 ligger det inne en kommunal bevilgning til «Julegada» på kr. 

500.000,-. Etter at bevilgningen ble økt med kr. 100.000,- i 1. tertialrapport. Når 

kommunen engasjerte seg i dette prosjektet har det hele tiden vært en 

forutsetning at kommunens tilskudd skal trappes ned. Rådmannen foreslår at 

denne nedtrappingen skjer med kr. 100.000,- pr. år til og med 2022 og at det 

deretter legges opp til et årlig tilskudd på kr. 100.000,-. Dette bryter noe med 

den opprinnelige forutsetningen om at tiltaket på sikt skulle være 

selvfinansierende. I løpet av økonomiplanperioden må dette vurderes løpende. 

Med den oppmerksomhet og reklameverdi tiltaket til nå har fått for bygda er det 

ikke unaturlig at kommunen yter et visst årlig beløp til dette. 

 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen hvert 

år i økonomiplanperioden. For 2020 utgjør dette kr. 56.000,- økende til kr. 

224.000,- i 2023. I tillegg er det lagt inn innsparing som følge av investeringer.  

 

Tiltak rådmannen ikke har funnet rom for i forslaget: 

- Økt stilling på kinoen (bare delvis imøtekommet). 

- Oppgradering av utstyrspark Kulturhuset. 

- Skrekkfilmfestival. 
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- Utbedringer ved Bommen elvemuseum. 

- Speil og barrer til danseundervisning. 

 

13.11  Kvarstein skole 

 

Omfatter undervisning for 1-7 trinn samt SFO. 

 
Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 12 543 12 543 12 543 12 543

Tekniske rammeendringer 1 104 1 104 1 104 1 104

Ny planramme 13 647 13 647 13 647 13 647

 

Vi holder på å lage en ny ressursfordelingsmodell og budsjettrammen er derfor 

ikke justert i forhold til elevtallsutviklingen. Rådmannen gis fullmakt til å justere 

rammen til skolene etter den nye modellen når den foreligger.  

 

Som nevnt under kommentarene til oppvekstseksjonen foreslår rådmannen et 

innsparingskrav på 0,5 % hvert skoleår i perioden. Den samlede 

rammereduksjonen for alle skolene er foreløpig plassert under oppvekstseksjonen 

men vil, hvis rådmannens forslag blir vedtatt, bli fordelt på den enkelte skole. 

 

 

13.11  Hunsfoss skole 

 

Omfatter undervisning for 1-7 trinn samt SFO. 

 
Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 20 779 20 779 20 779 20 779

Tekniske rammeendringer -743 -743 -743 -743

Ny planramme 20 036 20 036 20 036 20 036

 

Vi holder på å lage en ny ressursfordelingsmodell og budsjettrammen er derfor 

ikke justert i forhold til elevtallsutviklingen. Rådmannen gis fullmakt til å justere 

rammen til skolene etter den nye modellen når den foreligger.  

 

Som nevnt under kommentarene til oppvekstseksjonen foreslår rådmannen et 

innsparingskrav på 0,5 % hvert skoleår i perioden. Den samlede 

rammereduksjonen for alle skolene er foreløpig plassert under oppvekstseksjonen 

men vil, hvis rådmannens forslag blir vedtatt, bli fordelt på den enkelte skole. 

 

 

13.13  Moseidmoen skole 

 

Omfatter undervisning for 1-7 trinn samt SFO. 

 
Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 26 525 26 525 26 525 26 525

Tekniske rammeendringer 645 645 645 645

Ny planramme 27 170 27 170 27 170 27 170

 



Årsbudsjett 2020 – økonomiplan 2020-2023 Rådmannens forslag 121 
 

 

Vi holder på å lage en ny ressursfordelingsmodell og budsjettrammen er derfor 

ikke justert i forhold til elevtallsutviklingen. Rådmannen gis fullmakt til å justere 

rammen til skolene etter den nye modellen når den foreligger.  

 

Som nevnt under kommentarene til oppvekstseksjonen foreslår rådmannen et 

innsparingskrav på 0,5 % hvert skoleår i perioden. Den samlede 

rammereduksjonen for alle skolene er foreløpig plassert under oppvekstseksjonen 

men vil, hvis rådmannens forslag blir vedtatt, bli fordelt på den enkelte skole. 

 

 

13.14 Vennesla skole 

 

Omfatter undervisning for 1-7 trinn samt SFO. 

 
Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 30 155 30 155 30 155 30 155

Effekt Enøk-tiltak -33 -33 -33 -33

Tekniske rammeendringer -1 440 -1 440 -1 440 -1 440

Ny planramme 28 682 28 682 28 682 28 682

 

Vi holder på å lage en ny ressursfordelingsmodell og budsjettrammen er derfor 

ikke justert i forhold til elevtallsutviklingen. Rådmannen gis fullmakt til å justere 

rammen til skolene etter den nye modellen når den foreligger.  

 

Det er i 2019 gjennomført Enøk-tiltak ved skolen som gir en beregnet innsparing 

på kr. 33.000,- pr. år.  

 

Som nevnt under kommentarene til oppvekstseksjonen foreslår rådmannen et 

innsparingskrav på 0,5 % hvert skoleår i perioden. Den samlede 

rammereduksjonen for alle skolene er foreløpig plassert under oppvekstseksjonen 

men vil, hvis rådmannens forslag blir vedtatt, bli fordelt på den enkelte skole. 

 

 

13.15 Samkom skole 

 

Omfatter undervisning for 1-7 trinn samt SFO. 

 
Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 10 507 10 507 10 507 10 507

Tekniske rammeendringer 754 754 754 754

Ny planramme 11 261 11 261 11 261 11 261

 

Vi holder på å lage en ny ressursfordelingsmodell og budsjettrammen er derfor 

ikke justert i forhold til elevtallsutviklingen. Rådmannen gis fullmakt til å justere 

rammen til skolene etter den nye modellen når den foreligger.  

 

Som nevnt under kommentarene til oppvekstseksjonen foreslår rådmannen et 

innsparingskrav på 0,5 % hvert skoleår i perioden. Den samlede 

rammereduksjonen for alle skolene er foreløpig plassert under oppvekstseksjonen 

men vil, hvis rådmannens forslag blir vedtatt, bli fordelt på den enkelte skole. 
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13.16 Eikeland oppvekstsenter 

 

Omfatter undervisning for 1-7 trinn, SFO, samt barnehage med 42 plasser. 

 
Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 14 720 14 720 14 720 14 720

Redusert bemanning - barnehage -540 -540 -540 -540

Foreldrebetaling 69 69 69 69

Tekniske rammeendringer 612 612 612 612

Ny planramme 14 861 14 861 14 861 14 861

   

Budsjettrammen for 2019 er tilpasset 40,8 plasser i barnehagen. På grunn av 

redusert etterspørsel reduseres dette til 37,2 plasser i 2020. Den budsjettmessige 

konsekvensen av dette er en redusert utgift på kr. 540.000,-. Det er altså ledige 

plasser i denne barnehagen. 

 

Det er fastsatt økt maksimalpris for foreldrebetaling i barnehage til kr. 3.135,- fra 

og med 01.01.20. Hvis en tar hensyn til at det er færre barn i barnehagen gir 

dette en netto inntektssvikt på kr. 69.000,-. 

 

Vi holder på å lage en ny ressursfordelingsmodell og budsjettrammen er derfor 

ikke justert i forhold til elevtallsutviklingen. Rådmannen gis fullmakt til å justere 

rammen til skolene etter den nye modellen når den foreligger.  

 

Som nevnt under kommentarene til oppvekstseksjonen foreslår rådmannen et 

innsparingskrav på 0,5 % hvert skoleår i perioden. Den samlede 

rammereduksjonen for alle skolene er foreløpig plassert under oppvekstseksjonen 

men vil, hvis rådmannens forslag blir vedtatt, bli fordelt på den enkelte skole. 

 

Tiltak rådmannen ikke har funnet rom for i forslaget: 

- Økt bemanning til plantid i barnehagen. 

 

 

13.17 Skarpengland skole 

 

Omfatter undervisning 1-10 trinn og SFO for elever fra Øvrebø samt undervisning 

8-10 for elever fra Hægeland.  

 
Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 32 373 32 373 32 373 32 373

Effekt Enøk-tiltak -12 -12 -12 -12

Tekniske rammeendringer 4 890 4 890 4 890 4 890

Ny planramme 37 251 37 251 37 251 37 251

 

Vi holder på å lage en ny ressursfordelingsmodell og budsjettrammen er derfor 

ikke justert i forhold til elevtallsutviklingen. Rådmannen gis fullmakt til å justere 

rammen til skolene etter den nye modellen når den foreligger.  

 

Det er i 2019 gjennomført Enøk-tiltak ved skolen som gir en beregnet innsparing 

på kr. 12.000,- pr. år.  

 

Som nevnt under kommentarene til oppvekstseksjonen foreslår rådmannen et 

innsparingskrav på 0,5 % hvert skoleår i perioden. Den samlede 
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rammereduksjonen for alle skolene er foreløpig plassert under oppvekstseksjonen 

men vil, hvis rådmannens forslag blir vedtatt, bli fordelt på den enkelte skole. 

 

 

13.18 Vennesla ungdomsskole 

 

Omfatter undervisning 8-10 trinn for elever nedre Vennesla.   

 
Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 43 046 43 046 43 046 43 046

Tekniske rammeendringer 1 102 1 102 1 102 1 102

Ny planramme 44 148 44 148 44 148 44 148

 

Vi holder på å lage en ny ressursfordelingsmodell og budsjettrammen er derfor 

ikke justert i forhold til elevtallsutviklingen. Rådmannen gis fullmakt til å justere 

rammen til skolene etter den nye modellen når den foreligger.  

 

Som nevnt under kommentarene til oppvekstseksjonen foreslår rådmannen et 

innsparingskrav på 0,5 % hvert skoleår i perioden. Den samlede 

rammereduksjonen for alle skolene er foreløpig plassert under oppvekstseksjonen 

men vil, hvis rådmannens forslag blir vedtatt, bli fordelt på den enkelte skole. 

 

 

13.19 Voksenopplæringa 

 

Omfatter undervisningsopplegg for voksne innenfor grunnskole, videregående og 

norskopplæring for fremmedspråklige. 

 
Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 5 591 5 591 5 591 5 591

Effektiviseringskrav -90 -180 -270 -360

Tekniske rammeendringer 526 526 526 526

Ny planramme 6 027 5 937 5 847 5 757

 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen hvert 

år i økonomiplanperioden. For 2020 utgjør dette kr. 90.000,- økende til kr. 

360.000,- i 2023. 

 

 

13.20 Solsletta barnehage 

 

Barnehage med 93 ordinære plasser fordelt på fire avdelinger.  

 
Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 13 398 13 398 13 398 13 398

Økt foreldrebetaling - makspris -125 -125 -125 -125

Tekniske rammeendringer 820 820 820 820

Ny planramme 14 093 14 093 14 093 14 093

  

I forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen at maksimalprisen for 

foreldrebetaling i barnehager øker fra kr. 3.040,- til kr. 3.135,- pr. måned fra 
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01.01.20. For Solsletta barnehage innebærer dette en merinntekt på kr. 

125.000,- pr. år. 

 

Det er ikke lagt inn noe generelt effektiviseringskrav på barnehagen. Det vises 

imidlertid til tiltak under oppvekstseksjonen der en foreslår å redusere omfanget 

av kokkestillinger i barnehagene. Effekten av dette vil bli fordelt på den enkelte 

barnehage. 

 

Tiltak rådmannen ikke har funnet rom for i forslaget: 

- Økt bemanning til plantid i barnehagen. 

 

 

13.21 Klokkerstua barnehage 

 

Barnehage med 93 plasser fordelt på syv avdelinger (inkl. en friluftsgruppe) 

 
Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 11 911 11 911 11 911 11 911

Økt foreldrebetaling - makspris -251 -251 -251 -251

Effekt Enøk-tiltak -20 -20 -20 -20

Ventilasjonsanlegg - drift 15 25 25 25

Tekniske rammeendringer 609 609 609 609

Ny planramme 12 264 12 274 12 274 12 274

   

I forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen at maksimalprisen for 

foreldrebetaling i barnehager øker fra kr. 3.040,- til kr. 3.135,- pr. måned fra 

01.01.20. For Klokkerstua barnehage innebærer dette en merinntekt på kr. 

251.000,- pr. år. I dette regnestykket er det også tatt hensyn til at antallet barn i 

denne barnehagen øker fra 89,2 til 93. 

 

Det er i 2019 gjennomført Enøk-tiltak ved enheten som gir en beregnet 

innsparing på kr. 20.000,- pr. år. 

 

I investeringsbudsjettet for 2020 er det lagt inn forbedring av 

ventilasjonsanlegget i barnehagen. Økte driftsutgifter i forbindelse med dette er 

lagt inn i rammen.  

 

Det er ikke lagt inn noe generelt effektiviseringskrav på barnehagen. Det vises 

imidlertid til tiltak under oppvekstseksjonen der en foreslår å redusere omfanget 

av kokkestillinger i barnehagene. Effekten av dette vil bli fordelt på den enkelte 

barnehage. 

 

Tiltak rådmannen ikke har funnet rom for i forslaget: 

- Økt bemanning til plantid i barnehagen. 

 

 

13.22 Smååsane barnehage 

 

Barnehage med 89,2 plasser fordelt på fem avdelinger (inkl. en friluftsgruppe). 
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Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 11 619 11 619 11 619 11 619

Økt foreldrebetaling - makspris -113 -113 -113 -113

Solavskjeming 95

Tekniske rammeendringer 320 320 320 320

Ny planramme 11 921 11 826 11 826 11 826

 

I forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen at maksimalprisen for 

foreldrebetaling i barnehager øker fra kr. 3.040,- til kr. 3.135,- pr. måned fra 

01.01.20. For Smååasne barnehage innebærer dette en merinntekt på kr. 

113.000,- pr. år. 

 

Rådmannen foreslår at det bevilges kr. 95.000,- i 2020 til nødvendige 

solavskjermingstiltak. Dette er et viktig HMS-tiltak både for barn og voksne i 

barnehagen. 

 

Det er ikke lagt inn noe generelt effektiviseringskrav på barnehagen. Det vises 

imidlertid til tiltak under oppvekstseksjonen der en foreslår å redusere omfanget 

av kokkestillinger i barnehagene. Effekten av dette vil bli fordelt på den enkelte 

barnehage. 

 

Tiltak rådmannen ikke har funnet rom for i forslaget: 

- Økt bemanning til plantid i barnehagen. 

 

 

13.23 Barnestua barnehage 

Barnehage med 56 plasser fordelt på tre avdelinger. 

 
Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 7 635 7 635 7 635 7 635

Økt foreldrebetaling - makspris -154 -154 -154 -154

Tekniske rammeendringer 366 366 366 366

Ny planramme 7 847 7 847 7 847 7 847

 

I forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen at maksimalprisen for 

foreldrebetaling i barnehager øker fra kr. 3.040,- til kr. 3.135,- pr. måned fra 

01.01.20. For Barnestua barnehage innebærer dette en merinntekt på kr. 

154.000,- pr. år. 

 

Det er ikke lagt inn noe generelt effektiviseringskrav på barnehagen. Det vises 

imidlertid til tiltak under oppvekstseksjonen der en foreslår å redusere omfanget 

av kokkestillinger i barnehagene. Effekten av dette vil bli fordelt på den enkelte 

barnehage. 

 

Tiltak rådmannen ikke har funnet rom for i forslaget: 

- Økt bemanning til plantid i barnehagen. 

 

 

13.24 Enhet for barn og familie 

 

Enheten skal samordne forebyggende og avhjelpende tiltak for barn og unge slik 

at de riktige tiltakene kan bli satt inn så tidlig som mulig. Omfatter tjenester 

innenfor bl.a. barnevern, helsestasjon, jordmortjenester, PPT, barn med 
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utviklingshemming og psykiatri for barn og unge under 18 år. Vennesla er 

vertskommune for barnevernstjenester og PPT sammen med Evje og Hornnes 

kommune og Iveland kommune. Fra og med 2019 er også ungdomstilbudet 

Moonlight lagt til enheten. 

 
Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 72 177 72 177 72 177 72 177

Psykolog - nedtrapping av tilsk. 250 250 250 250

Økt husleie - Hunsøya 370 370 370 370

Brukerstyrt personlig assistent 1 000 1 000 1 000 1 000

Kompetansehevingstiltak 49 49 49 49

Fagutvikler - barnevern 371 557 557 557

Effektiviseringskrav -354 -708 -1 062 -1 416

Tekniske rammeendringer 12 -188 -188 -188

Ny planramme 73 875 73 507 73 153 72 799

 

Kommunen har tidligere opprettet stilling som psykolog med fokus på barn og 

unge. Denne ble opprinnelig finansiert med øremerket tilskudd fra staten. Dette 

tilskuddet trappes nå gradvis ned. Rådmannen foreslår at enhetens ramme 

styrkes tilsvarende. 

 

Det er lagt inn en rammeøkning på 1 mill. kr. som følge av betydelige 

hjelpebehov som utløser rett til BPA (brukerstyrt personlig assistent). 

For å styrke kompetansen hos ansatte i barnevernet er det tatt initiativ til et 

samarbeidsprosjekt på Agder (KUBA) der alle kommunene er invitert til å delta. 

Rådmannen anbefaler at Vennesla kommune deltar i dette. Vår andel av utgiftene 

er kr. 49.000,- pr. år. 

 

Kravene til forsvarlighet i barneverntjenesten har økt drastisk de siste årene. 

Rutinene våre må hele tiden oppdateres for å tilfredsstille lovkravene. Dette 

innebærer at personalet må ha tett oppfølging og veiledning. For å opprettholde 

forsvarlighet i tjenesten foreslås det å opprette en egen stilling som 

fagutvikler/fagstøtte. Vennesla kommunes andel av denne stillingen medfører en 

årlig utgift på kr. 557.000,-. 

 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen hvert 

år i økonomiplanperioden. For 2020 utgjør dette kr. 354.000,- økende til kr. 

1.416.000,- i 2023. 

 

Tiltak rådmannen ikke har funnet rom for i forslaget: 

- Økt stilling i PP-tjenesten (logoped). 

- Spesialpedagogisk støtte. 

- Økt stilling i barnevernet. 

 

13.25 Enhet for livsmestring 

 

Enheten gir tilbud til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer, og 

personer med utviklingshemming over 18 år. Enheten yter hjemmesykepleie, 

praktisk bistand og opplæring, veiledning, koordinering, dagsenter, gruppetilbud, 

lavterskeltilbud, støttekontakt, brukerstyrt personlig assistanse og individuell 

plan. Avlastningshjem for barn og unge med utviklingshemming er også en del av 

enheten. 
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Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 109 002 109 002 109 002 109 002

Psykolog 400 400 400 400

Husleie - "Helsehuset" 1 250 1 250 1 250 1 250

Ressurskrevende brukere 2 090 2 090 2 090 2 090

Ekstraressurser - Hunsøya -500 -500 -500 -500

Boenheter innen rus/psykiatri 6 600

Tilskudd "Ressursen" 975 975 975 975

Effektiviseringskrav -484 -968 -1 452 -1 936

Tekniske rammeendringer 4 559 4 559 4 559 4 559

Ny planramme 117 292 116 808 116 324 122 440

 

I budsjett for inneværende år ble det lagt inn midler til ny stilling som psykolog. 

Helårsvirkningen av dette er lagt inn fra og med 2020. Dette er en stilling som er 

utløst som følge av statlige pålegg. 

 

Om kort tid flytter bofellesskap for rus/psykiatri inn i nye lokaler på Lomtjønn. I 

påvente av dette har det vært satt inn ekstraressurser i dagens bofellesskap på 

Hunsøya. Forutsetningen har hele tiden vært at disse ressursene bortfaller ved 

flytting. 

 

Presset på tjenestene for utviklingshemmede er store. Særlig ressurskrevende 

brukere innen denne brukergruppen gjør at rammen må økes med kr. 

2.090.000,- fra og med 2020. 

 

Rådmannen foreslår at det bevilges kr. 975.000,- pr. år til å videreføre tilbudet 

«Ressursen» som drives i regi av Frivilligsentralen. Det vises i den forbindelse til 

evalueringsrapport behandlet i Levekårsutvalget, sak 29/19. 

 

Kommunestyret skal i løpet av 1. halvår behandle to viktige planer, Boligpolitisk 

handlingsplan samt Ruspolitisk handlingsplan. I forhold til botilbud til den enkelte 

gruppe må dette ses sammen med at en skal ha et bærekraftig tjenestetilbud. I 

gjeldende økonomiplan ligger det inne driftsmidler til 12 nye boenheter for 

personer med psykiske lidelser og rusavhengighet fra 2022. Rådmannen foreslås 

at dette skyves til 2023. Tiltaket må vurderes nærmere i forbindelse med nevnte 

planarbeid. 

 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen hvert 

år i økonomiplanperioden. For 2020 utgjør dette kr. 484.000,- økende til kr. 

1.936.000,- i 2023. 

 

Tiltak rådmannen ikke har funnet rom for i forslaget: 

- Økning med fem nye VTA-plasser (Varig Tilrettelagt Arbeid). 

- Biler til oppfølgingstjenesten og «Miljøvaktmester». 

 

 

13.26 Hovedkjøkkenet 

 

Omfatter kjøkkentjenesten ved Venneslaheimen omsorgssenter og 

Hægelandsheimen omsorgssenter samt middagsombringing og drift av 

Venneslastua. 
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Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 9 302 9 302 9 302 9 302

Ny 50% kokkestilling 150 150 150 150

Økte inntekter matsalg -80 -80 -80 -80

Økte priser fotterapeut -50 -50 -50 -50

Effektiviseringskrav -90 -180 -270

Tekniske rammeendringer 336 336 336 336

Ny planramme 9 658 9 568 9 478 9 388

 

Ved behandlingen av budsjett for 2019 ble det lagt inn en ny 50% stilling som 

kokk fra 2. halvår 2019. Helårsvirkningen av dette legges inn med kr. 150.000,- 

fra og med 2020.Bakgrunnen for denne stillingsøkningen var å imøtekomme 

stadig strengere kvalitetskrav samt å øke mulighetene for inntjening. 

 

Det foreslås å øke timeprisen for fotterapi fra kr. 390,- til kr. 450,-. Etter en slik 

økning er en på nivå med dagens priser i Kristiansand kommune. Dette gir en 

inntektsøkning på kr. 50.000,-. 

 

I budsjett for 2020 er det lagt inn en økning av matsalg med kr. 80.000,-. Fra og 

med 2021 er det forutsatt en ytterligere effektivisering med 0,5% pr. år. For 

2021 utgjør dette kr. 90.000,- økende til kr. 270.000,- i 2023. 

 

 

13.27 Venneslaheimen omsorgssenter 

 

Omfatter drift av sykehjemsplasser, korttidsavdeling, øyeblikkelig hjelp 

døgntilbud samt vaskeri for beboerne og kommunalt arbeidstøy. 

 
Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 63 571 63 571 63 571 63 571

Prosjektmedarbeider 440

Effekt Enøk-tiltak -225 -225 -225 -225

Styrket bemanning 1 500 1 500 1 500 1 500

Effektiviseringskrav -319 -638 -957 -1 276

Tekniske rammeendringer 2 595 2 595 2 595 2 595

Ny planramme 67 122 66 803 66 924 66 165

 

I forbindelse med bygging av demensboliger er det i 2022 lagt inn midler til 

prosjektmedarbeider for å sikre gode prosesser i forhold til driften av tiltaket. 

I Venneslaheimens avdeling for demente har det over tid vært press på 

tjenestene. Det foreslås å styrke bemanningen på denne avdelingen med kr. 

1.500.000,- fra og med 2020. 

 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen hvert 

år i økonomiplanperioden. For 2020 utgjør dette kr. 319.000,- økende til kr. 

957.000,- i 2023. 

 

 

Tiltak rådmannen ikke har funnet rom for i forslaget: 

- Innleie av «kjøkkenassistener» på avdelingene for å avlaste personalet på 

sommeren. 
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13.28 Hægelandsheimen omsorgssenter 

 

Omfatter institusjonsdrift ved Hægelandsheimen, omsorgsboliger samt 

hjemmesykepleie for Øvrebø og Hægeland. 

 
Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 23 397 23 397 23 397 23 397

Effektiviseringskrav -110 -220 -330 -440

Tekniske rammeendringer 730 730 730 730

Ny planramme 24 017 23 907 23 797 23 687

 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen hvert 

år i økonomiplanperioden. For 2020 utgjør dette kr. 110.000,- økende til kr. 

440.000,- i 2023. 

 

13.29 Enhet for hjemmetjeneste 

 

Omfatter hjemmesykepleie i nedre del av kommune samt dagsykehjem ved 

Venneslaheimen. 

 
Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 64 305 64 305 64 305 64 305

Effektiviseringskrav -298 -596 -894 -1 192

Tekniske rammeendringer -2 589 -2 589 -2 589 -2 589

Ny planramme 61 418 61 120 60 822 60 524

 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen hvert 

år i økonomiplanperioden. For 2020 utgjør dette kr. 298.000,- økende til kr. 

1.192.000,- i 2023. 

 

Tiltak rådmannen ikke har funnet rom for i forslaget: 

- Økt ressurs til fagsykepleier (fra 40% til 100%) i hjemmetjenesten 

avdeling Venneslavegen. 

- Bil til transport av brukere til og fra dagsenteret for demente. 

- Ombygging av kontorlokale for hjemmetjenesten Venneslavegen. 

 

13.30 Koordinerende og helsefremmende enhet 

 

Enheten omfatter saksbehandling og tildeling av alle tjenester etter helse- og 

omsorgstjenesteloven (fra fylte 18 år), samt fysioterapi, ergoterapi, 

hverdagsrehabilitering, rehabilitering og hjelpemiddelformidling. Enheten har 

også hukommelsesteam og kreftkoordinator og boligtildeling. 

 
Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 16 314 16 314 16 314 16 314

Tilskudd habilitering/rehab. 239 239 239 239

Husleie - "Helsehuset" 1 150 1 150 1 150 1 150

Effektiviseringskrav -63 -126 -189 -252

Tekniske rammeendringer 372 372 372 372

Ny planramme 18 012 17 949 17 886 17 823
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I regjeringens forslag til statsbudsjett er øremerket tilskudd til habilitering og 

rehabilitering lagt inn i rammetilskuddet. For Vennesla kommune utgjør dette kr. 

239.000,-. Enheten styrkes tilsvarende. 

 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen hvert 

år i økonomiplanperioden. For 2020 utgjør dette kr. 63.000,- økende til kr. 

252.000,- i 2023. 

 

Tiltak rådmannen ikke har funnet rom for i forslaget: 

- Økning av saksbehandlerstilling innen psykisk helse fra 60% til 100%. 

- Økning i teknikerressurs for hjelpemiddellageret. 

 

13.31 NAV 

 

I NAV-kontoret inngår sosialtjenester, flyktningetjenesten, trygdekontoret og 

arbeidsmarkedstjenester. Fra og med 01.01.20 er Vennesla vertskommune for 

NAV Midt-Agder som foruten Vennesla omfatter kommunene Iveland, Åseral, 

Bygland, Valle og Bykle. 

 
Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 46 850 46 850 46 850 46 850

Koordinator - Hasjavvenning 132 132 132 132

Nye kontorlokaler 447 447 447 447

Tilskudd til Blåkors -20 -20 -20 -20

Tilskudd til Kirkens SOS -15 -15 -15 -15

Effektiviseringskrav -297 -594 -891 -1 188

Tekniske rammeendringer -6 308 -8 258 -9 623 -9 773

Ny planramme 40 789 38 542 36 880 36 433

 

For å videreføre prosjekt for hasjavvenning er det lagt inn kr. 132.000,- fra og 

med 2020.  

 

Helårsvirkningen av økt leie av lokaler er lagt inn med kr. 447.000,- fra 2020.  

På grunn av nedgang i antall bosatte flyktninger vil statstilskuddet bli kraftig 

redusert de nærmeste årene. I økonomiplanen er det forutsatt at tjenestene 

reduseres i takt med nedgangen i tilskudd, og at inntekter og utgifter går opp i 

opp. I forhold til vedtatt budsjett 2019 utgjør dette en reduksjon i utgifter på ca. 

7,7 mill. kroner i 2020, og økt til ca. 11,2 mill. kroner fra 2022. Dette er inkludert 

i tekniske rammejusteringer i tabellen ovenfor. 

 

Kommunestyret vedtok i sak 17/19 at Vennesla kommune fra og med 01.01.20 

skal forholde seg til en beregningsmodell for økonomisk sosialhjelp der 

barnetrygden ikke inkluderes i inntektsgrunnlaget ved utmålingen av tilskudd. 

Denne endringen er beregnet å koste kommune ca. 2 mill. kr. pr. år. Det er svært 

delte meninger om effekten av en slik ordning. Vårt NAV-kontor har anbefalt at 

den ikke innføres. Utfra en totalvurdering anbefaler rådmannen at vedtaket 

omgjøres og at ordningen ikke innføres. 

 

I dagens budsjett er det lagt inn tilskudd til Blå Kors og Kirkens SOS i rammen til 

NAV. Til sammen utgjør dette kr. 35.000,-. Rådmannen foreslår at disse tas bort.  

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen hvert 

år i økonomiplanperioden. For 2020 utgjør dette kr. 297.000,- økende til kr. 

1.188.000,- i 2023. 
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Kommunestyrets flertall vedtok i sak 17/19 at Vennesla kommune skal endre 

praksis slik at barnetrygden ikke skal inkluderes i inntektsgrunnlaget ved 

beregningen av økonomisk sosialhjelp. Det ble samtidig vedtatt at ordningen skal 

innføres fra og med 01.01.2020. I saken er det beregnet at dette vil føre til økte 

utgifter for kommunen på 1-2 millioner kroner.  

 

Utfra en faglig vurdering advarer NAV-kontoret mot å endre dagens ordning. 

Samtidig understrekes det at alle familier i Vennesla gjennom individuell 

vurdering skal sikres en forsvarlig inntekt utfra gjeldende normer. Det er videre 

en høyt prioritert satsing fra NAV Vennesla å ha en tett oppfølging av foreldre i 

lavinntektsfamilier i forhold til arbeidslivet. Dette for å bidra til økning av 

inntekten i den enkelte familie. 

Utfra de klare faglige rådene i saken, samt kommunens generelle økonomiske 

situasjon, foreslår rådmannen at barnetrygden fortsatt skal være inkludert i 

inntektsgrunnlaget ved utmålingen av økonomisk sosialhjelp. Det er også et viktig 

poeng at nærliggende kommuner som Iveland, Mandal, Kristiansand, Evje og 

Hornnes og Lillesand beregner barnetrygd som inntekt. 

 

Tiltak rådmannen ikke har funnet rom for i forslaget: 

- Økt 60% stilling – Start-lån. 

- Tettere oppfølging av mottakere av sosialhjelp. 

- Økt 50% stilling – Gjeldsrådgivning. 

 

13.32 Enhet for park og idrett. 

 

Omfatter drift, vedlikehold og opparbeidelse av idrettsanlegg, grøntanlegg, parker 

samt kirkegårdsforvaltning. 

 
Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 10 681 10 681 10 681 10 681

Drift av balløkker mm. 15 30 45 60

Drift, fiskeplass Vigeland hovedgård 18

Drift - Hægeland kirkegård 50 50 50

Drift - Venneslahallen 40 40 40

Uteområde Skarpengland 10 20 20 20

Drift Sandripheia fritidspark 84 84 84 84

Effektiviseringskrav -71 -142 -213 -284

Tekniske rammeendringer 281 281 281 281

Ny planramme 11 000 11 044 10 988 10 950

  

Enhetens driftsramme er økt som følge av investeringstiltak som er gjennomført 

og som er forutsatt gjennomført i løpet av planperioden.  

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen hvert 

år i økonomiplanperioden. For 2020 utgjør dette kr. 71.000,- økende til kr. 284,- i 

2023. 

 

13.33 Enhet for teknisk forvaltning 

 

Omfatter vei, vann, avløp og renovasjon. 

Tabellen nedenfor viser enhetens budsjettramme innenfor vei. 
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Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 11 969 11 969 11 969 11 969

Fortau - Hægelandssletta 30 30

Ladestasjoner el-bil 100 100 100 100

Utbering av broer - etterslep 400 400 400 400

Brøyting av private veger -500 -500 -500

Omklassifisering kommunale veger -250 -250 -250

Effektiviseringstiltak -62 -124 -186 -248

Tekniske rammeendringer 221 221 221 221

Ny planramme 12 628 11 816 11 784 11 722

 

Kommunens driftsutgifter og gebyrinntekter til vann, - avløp og renovasjon (VAR) 

er budsjettert på enhet for teknisk forvaltning. Kapitalutgifter og 

indirektekostnader er ikke budsjettert her. Disse er imidlertid med i 

selvkostberegningene. Som følge av dette vil enhetens budsjettramme på VAR-

tjenesten vise netto inntekter. Foreslåtte gebyrøkninger omtalt i kap. 11.2.4.  

 

Det foreslås lagt inn årlig bevilgning på kr. 100 000 til etablering av flere 

ladepunkter for elbiler og tilrettelegging for kommersielle aktører. Strategi for 

elbil-lading avklares i egen politisk sak.  

 

Hovedinspeksjonen av 23 kommunale broer viser et vedlikeholdsetterslep på 1,7 

mill. kr. Det foreslås en økning på 400 000 kr årlig i planperioden for å dekke inn 

etterslepet.  

 

Det er i dag lagt inn kr 500 000 til å dekke brøyting av private veger. Dette er en 

ikke-lovpålagt tjeneste som rådmannen foreslår avviklet fra og med høsten 2020. 

Videre foreslås det at en vurderer nedklassifisering av kommunale veger til 

private.  

 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen hvert 

år i økonomiplanperioden. For 2020 utgjør dette kr. 62.000,- økende til kr. 

248.000,- i 2023. 

 

13.33 Enhet for byggforvaltning 

 

Omfatter bl.a. drift, vedlikehold og renhold av kommunens bygninger, forsikring, 

ENØK-tiltak samt byggeledelse ved kommunens utbyggingsprosjekter. 
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Øk.ramme i planperioden 2020 2021 2022 2023

Planramme 2019 40 678 40 678 40 678 40 678

Drift - ombygging Herredshuset 100 100

Drift - Venneslahallen 62 62 62

Drift - Skarpengland skole 225 225 225 225

Drift - FDV verksted Lomtjønn 294 294 294

Innsparing renhold - Skarpengland -85 -85 -85 -85

Drift Klokkerstua - ventilasjon 15 25 25 25

Drift Barnestua barnehage 200 415

Solcelle - kommunale bygg -40 -40 -40

Lokaler til leger 125 250 250 250

Sykehjem/dagsenter for demente 1 100

Drift - boliger innen rus- og psykisk helse. -330

Øvrebø kirke 1 000

Større vedlikeholdstiltak 1 000 1 000 1 000

Innsparing - ENØK - fremtidige inv. -190 -285 -380

Innsparing ENØK - byggforvaltning -40 -40 -40 -40

Effektiviseringskrav -149 -348 -547 -746

Innsparing renhold  -50 -50 -50 -50

Tekniske rammeendringer 2 228 2 228 2 228 2 228

Ny planramme 43 947 44 009 44 015 44 706

 

Rammen er justert for driftsmessige konsekvenser av de investeringsprosjekter 

som er foreslått gjennomført i løpet av perioden. 

 

Det er lagt inn innsparingseffekt av ENØK-tiltak. Det vises for øvrig til det som er 

sagt ang. ENØK-tiltak under investeringskapitlet. 

 

I 2020 foreslås det at 1 mill. kr. til større vedlikeholdsarbeid på Øvrebø kirke. 

Dette gjelder utskifting av tak på grunn av lekkasje samt utskifting av ytterdør.  

Kommunestyret behandlet i sak 59/19 en tilstandsrapport over kommunens bygg. 

I forhold til mange andre kommuner er ikke vedlikeholdsetterslepet formidabelt i 

Vennesla. Det er imidlertid påpekt at vi har et etterslep på ca. 20 mill. kr. 

Rådmannen foreslår en styrking av bevilgningen på 1 mill. kr. pr. år. I 2020 

brukes dette til tiltak på Øvrebø kirke som nevnt ovenfor. 

 

Tiltak rådmannen ikke har funnet rom for i forslaget: 

- Ytterligere økning av større vedlikeholdstiltak. 
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14 Vedlegg 

14.1 Budsjett 2020 for kontrollutvalg og revisjon 
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14.2 Kirkelig fellesråd 
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14.3 Søknader om tilskudd o.l. som ikke er lagt inn i budsjettet 

 

 

Hvert år mottar kommunen søknader om støtte til diverse gode tiltak. Tabellene 

nedenfor viser en oversikt over de mottatte søknadene som ikke er lagt inn i 

budsjettet. Kopi av søknadene sendes på e-post til kommunestyrets 

representanter. 

 

Søknader om tilskudd: 

 

Søker Tiltak Søknadsbeløp

Heisel Vel Tilskudd til utbedring av vei Ingen beløp

Folkeakademiet Vennesla Tilskudd til musikalen "Et liv i farger". Kr. 40.000,-

Friluftsforlaget Støtte til bokprosjekt Kr. 15.000,-

Røde Kors Støtteannonse Røde Kors Avisen Kr. 3.125,-

Vennesla jeger- og sportsfiskerforening Tilskudd til et våpen, Sauer cal.22 links Ingen beløp

Amathea Driftstilskudd Ingen beløp

Norsk Landbruksrådgiving Agder Driftstilskudd Kr. 25.000,-

Vennesla kirkelige fellesård
Opprettholde dagens tilskudd inkl. 

lønns- og prisvekst, ikke effektivisering

Kr. 26.000,- for 

2020

Landsforbundet for Utviklingshemmede 

og Pårørende
Støtteannonse Under Lupen Kr. 1.875,-

Kirkens SOS Driftstilskudd Kr. 10.000,-

Kr.sands Cykleklubb NM landeveissykling Kr. 100.000,-

 

 

Innspill til budsjettet: 

 

Avsender Tiltak

Rådet for funksjonshemmede

Oppjustering av stilling til syn- og 

hørselskontakten. Behov for boliger til 

utviklingshemmede, ettervernsboliger og 

avlastningsplasser.

 

 
 
 


