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1 Kommunedirektørens innledning 

 

Kommunedirektøren legger med dette fram forslag til budsjett for 2023 og 

økonomiplan for perioden 2023-2026. I likhet med tidligere er budsjett og 

økonomiplan integrert i samme dokument.  

 

Vennesla er fortsatt en kommune i vekst. Fra 2021 til 2022 økte folketallet med 

188 personer til 15.123. Dette er en vekst på 1,3 %. Omtrent samme veksten 

som i foregående (1,1%). Trenden hittil i 2022 også positiv. Veksten i 1. halvår 

utgjorde 0,6 % og det er pr. 1.7. registrert 15.211 bosatte i kommunen. Det er 

god aktivitet i store deler av næringslivet og det skjer mye spennende i forhold til 

nyskaping og innovasjon. På grunn av det som skjer i verden rundt oss er det 

imidlertid usikre tider og stor spenning om hvordan ting vil utvikle seg framover. 

 

Gjennom mange år har kommunen hatt stabilt god økonomi. Vi har oppnådd gode 

regnskapsresultat, gjennomført store investeringsoppgaver, utviklet tjenestene 

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

 

De tre siste årene har vært svært spesielle og utfordrende. Den 

verdensomspennende koronapandemien har preget kommunen gjennom store 

deler av perioden. Nå er det krig i Ukraina som preger oss. Uroen i Europa har 

rammet norsk og europeisk økonomi sterkt. Prisøkning, renteøkninger, lavere 

avkastning på finanskapitalen og betydelig strammere budsjettrammer fra staten 

har gjort det krevende å lande kommunedirektørens forslag til økonomiplan for 

de neste 4 årene. Det er svært lenge siden det har vært så stor usikkerhet rundt 

så mye. 

 

Kommunedirektøren legger fram et forslag med negativt netto driftsresultat i 

2023 på ca. 10,6 mill. kr. Samlet for perioden legges det opp til et negativt netto 

driftsresultat på ca. 23 mill. kr.  Dette er betydelig lavere enn de økonomiske 

måltall som er vedtatt av kommunestyret. Sammen med andre forhold gjør dette 

at kommunens disposisjonsfond reduseres betydelig i løpet av perioden.  

 

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. 10 mill. 

kr. i 2023 og økende til ca. 37 mill. kr. i slutten av perioden. I tillegg har det vært 

nødvendig å foreslå at en del større investeringsprosjekter utsettes. 

 

For å møte framtidas utfordringer med flere eldre og flere med stort hjelpebehov 

er det også i kommende økonomiplan lagt inn betydelige økte bevilgninger til 

kommunens helse- og omsorgstjenester. 

 

I det langsiktige bildet fram mot 2040 står kommunen overfor tre store 

samfunnsutfordringer. Klimagassutslippene må radikalt ned. Andelen eldre, og 

spesielt andelen av de eldste eldre øker dramatisk mens antallet under 20 år vil 

synke. Samtidig må vi jobbe kontinuerlig i forhold til den store utfordringen vi har 

med at svært mange av våre innbyggere i yrkesaktiv alder står utenfor 

arbeidslivet. Kommunen merker allerede i dag knapphet på arbeidskraft innen 

helse- og omsorgstjenestene. Uten radikale grep er dette noe som bare vil 

akselerere.  

 

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. Vi er også avhengig 
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av et fortsatt 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, 03.11.2022 

 

 

Svein Skisland 

Kommunedirektør 
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2 Forslag til vedtak 

2.1 Årsbudsjett 2023 

 

Det vedlagte forslag til årsbudsjett for Vennesla kommune for 2023, med tilhørende 

forutsetninger vedtas. 

2.1.1 Skattesatser 

Skatten for 2023 på formue og inntekt fastsettes til de maksimalsatser som 

vedtas av Stortinget. 

 

2.1.2 Eiendomsskatt 

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

det for 2023 utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen.  
 

For eiendomsskatteåret 2023 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 2023 

være lik 2/7 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 2023 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 2023 til 4 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. 500.000,- pr. boenhet, jfr. 

Eiendomsskatteloven § 11, annet ledd. Bunnfradraget trekkes fra 

takstgrunnlaget. 

 

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

skatteåret 2023 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. (Liste over fritak i henhold til 

Eiendomsskattelovens § 7 er vedlagt saksframstillingen). 

 

Eiendomsskatten i skatteåret skal betales i 12 terminer med forfall 25. i hver 

måned.  

Hvis noen ønsker det tilbys faktura to ganger pr. år. Hvis årlig beløp som skal 

betales er kr. 2.000,- eller under, samlet for eiendomsskatt og kommunale 

avgifter, faktureres eiendomsskatten to ganger pr. år.  

 

 

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen 

skattevedtekter vedtatt av kommunestyret. 
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2.1.3 Kommunale avgifter og betalingssatser 

For 2023 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 settes til kr. 265,- + mva. pr. boenhet med pipe. 

 

• Barnehage 

Det legges til grunn de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. 

 

• Betaling for kost i barnehagen settes til kr. 450,- pr. måned, og gebyr ved for 

sen henting av barn i barnehagen til kr. 600,- pr. gang. 

 

• Bevillingsgebyr fastsettes i henhold til alkoholloven og dens forskrifter. 

 

• Husleie for kommunale utleieboliger reguleres i tråd med kommunestyrets 

vedtak i sak 92/15. 

 

• Billettprisene i svømmehallen økes til (kr.): 

 

 
 

• Festeavgift for graver settes til kr. 3.800,- for en periode på 10 år. 

 

• Det foreslås følgende priser for nedsetting av urne på minnelund: 

• Urne på navnet minnelund inkl. navneplate, kr. 4.650,- 

• Urne på navnet minnelund, inkl. navneplate, utenbys, kr. 5.900,- 

• Urne på navnet minnelund, forlengelse 10 år, kr. 2.100,- 

 

• Gebyr for utlevering av cateringmat settes til kr. 110,-, og til kr. 165,- ved 

større levering. 

 

• Priser på catering og salg av mat økes med inntil 10 %. 

 

• Timepris for fotbehandling foreslås økt til kr. 500,- pr. time. 

 

• Gebyr for manglende parkeringsplasser i sentrum foreslås uendret på kr. 

150.000,- pr. plass. 

 

• Andre egenandeler, gebyrer og betalingssatser 

Egenandeler og betalingssatser for kommunale varer og tjenester økes 

generelt med 3,7 % 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. 

 2023

Enkeltbilletter:

Voksen 100           

Honnør 75             

Barn 55             

Årskort:

Voksen 3 250        

Honnør 2 100        

Barn 1 400        

Klippekort:

Voksen 850           

Honnør 600           

Barn 400           
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Administrasjonen gis fullmakt til å avrunde de enkelte satser til nærmeste hele 

krone. 

 

2.1.4 Selvkosttjenester 

Vann-, avløp-, slam- (inkludert utslippstillatelse og tilsyn for spredt avløp) og 

feiertjenestene skal være selvfinansierende (full kostnadsdekning). Underskudd 

fra tidligere år dekkes inn i gebyrene for 2023. 

 

Plan- og byggesaksbehandling som private planforslag, bygge- og delesaker, 

samt oppmåling og matrikkelføring skal være selvfinansierende og framføres til 

senere år. Evt. underskudd kan imidlertid bare framføres til senere år dersom det 

er midler på selvkostfondet (jfr. selvkostveileder H-2465 fra november 2020). 

 

2.1.5 Låneopptak 

Kommunestyret godkjenner for 2023 et låneopptak i henhold til budsjettet på: 

• Kr. 75.000.000,- som startlån til videre utlån, jfr. kommuneloven § 14-17 

• Kr. 98.095.000,- til investeringer jfr. kommuneloven §§ 14-15, 1. ledd og 

14-16. 

 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne 

løpetid, rente- og avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement 

for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret 02.09.21, sak 56/21. 

 

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

45.450.000,- 

 

Kassekredittgrensen settes til kr. 40.000.000,-. 

 

2.1.6 Satser for sosialhjelp 

Satsene fastsettes i henhold til statens veiledende norm. I beregningen av 

økonomisk sosialhjelp medregnes ikke barnetrygden som inntekt, jfr. 

kommunestyrets vedtak i sak 58/21. 

 

2.1.7 Tilskudd til private barnehager 

Ordinære private barnehager gis følgende tilskudd: 

• Driftstilskudd med 10 % påslag pensjon:  

• kr. 254.650,- pr. heltidsplass for barn 0-2 år 

• kr. 125.226,- pr. heltidsplass for barn 3-6 år. 

• Driftstilskudd med 11 % påslag pensjon:  

• kr. 257.370,- pr. heltidsplass for barn 0-2 år 

• kr. 126.738,- pr. heltidsplass for barn 3-6 år. 

 

• Kapitaltilskudd: nasjonal sats. 

 

Familiebarnehager gis følgende tilskudd: 

• Driftstilskudd: nasjonal sats. 

• Kapitaltilskudd: nasjonal sats. 
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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.  

 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele budsjettrammen til 

skolene/oppvekstsenter i henhold til gjeldende ressursfordelingsmodell.  

 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å regulere budsjettene internt mellom de 

ulike vann- og avløpsprosjektene. 

 

Refusjon for momskompensasjon på investeringsutgifter samles på et sentralt 

ansvar.  

 

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

gruppestøtte og representantstøtte. 

 

I de obligatoriske hovedoversiktene nedenfor er kolonna for opprinnelig budsjett 

2022 inkludert endringer som følge av ny kontoplan og ny organisering, jfr. 2. 

tertialrapport drift -22. 

 

 

2.2 Økonomiplan 2023-2026 

 

Økonomiplan for perioden 2023-2026 vedtas i overensstemmelse med 

kommunedirektørens forslag.  

 

Økonomiplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden 2023-2026 

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 kroner 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskap 

2021

Oppr. 

budsjett 

2022

Øk.plan 

2023

Øk.plan 

2024

Øk.plan 

2025

Øk.plan 

2026

Rammetilskudd 549 925 544 700 572 600 594 200 601 400 609 500

Inntekts- og formuesskatt 384 570 365 200 394 000 399 900 405 900 412 000

Eiendomsskatt 67 463 67 500 66 200 66 600 67 000 67 400

Andre generelle driftsinntekter 41 731 36 075 95 854 93 854 88 905 86 577

Sum generelle driftsinntekter 1 043 689 1 013 475 1 128 654 1 154 554 1 163 205 1 175 477

Sum bevilgninger drift, netto 991 036 984 229 1 093 312 1 081 374 1 085 469 1 083 923

Avskrivinger 58 149 0 0 0 0 0

Sum netto driftsutgifter 1 049 185 984 229 1 093 312 1 081 374 1 085 469 1 083 923

Brutto driftsresultat 5 496 -29 246 -35 342 -73 180 -77 736 -91 554

Renteinntekter 4 973 6 702 11 238 11 984 12 520 13 066

Utbytter 7 114 7 120 30 635 15 775 12 275 12 275

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 15 740 10 000 12 150 12 700 13 300 14 000

Renteutgifter 18 598 23 775 56 100 68 200 71 100 75 800

Avdrag på lån 38 800 39 750 43 900 48 300 52 400 57 100

Netto finansutgifter 29 572 39 703 45 977 76 041 85 405 93 559

Motpost avskrivninger 58 149 0 0 0 0 0

Netto driftsresultat -23 081 10 457 10 635 2 861 7 669 2 005

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering 0 52 575 2 575 2 575 2 575 2 575

Avsetninger til bundne driftsfond 9 476 0 0 0 0 0

Bruk av bundne driftsfond 20 789 8 229 3 421 0 0 0

Avsetninger til disposisjonsfond 49 010 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 14 616 54 803 9 789 5 436 10 244 4 580

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 23 081 -10 457 -10 635 -2 861 -7 669 -2 005

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0 0
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Bevilgninger til budsjettområdene – drift (budsjett- og regnskapsforskr. § 5-4, 2. ledd) 

 

Beløp i 1000 kroner 

 
 

 

 

Regnsk. 

2021

Oppr. 

budsjett 

2022

Øk.plan 

2023

Øk.plan 

2024

Øk.plan 

2025

Øk.plan 

2026

Politisk styring og kontrollorganSum netto ramme 7 704 7 302 8 124 7 574 8 124 7 424

Avsetning (+)/bruk (-) til fond

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 7 704 7 302 8 124 7 574 8 124 7 424

Kommunedirektør og Sum netto ramme 2 961 2 980 4 263 4 229 4 195 4 161

politisk sekretariat Avsetning (+)/bruk (-) til fond

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 2 961 2 980 4 263 4 229 4 195 4 161

Organisasjonsseksjonen Sum netto ramme 19 260 45 859 47 659 47 146 46 493 46 005

Avsetning (+)/bruk (-) til fond 530

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 18 730 45 859 47 659 47 146 46 493 46 005

Administrative fellestjenester Sum netto ramme 8 470 15 461 15 587 15 429 15 271

Avsetning (+)/bruk (-) til fond

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 8 470 15 461 15 587 15 429 15 271

Økonomiseksjonen Sum netto ramme 9 185 9 626 8 818 8 729 8 640 8 551

Avsetning (+)/bruk (-) til fond 185

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 9 000 9 626 8 818 8 729 8 640 8 551

Seksjon for oppvekst og inkluderingSum netto ramme 104 293 104 189 123 542 122 135 115 722 118 142

Avsetning (+)/bruk (-) til fond 898

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 103 395 104 189 123 542 122 135 115 722 118 142

Seksjon for samfunn og miljø Sum netto ramme 33 303 27 616 30 167 29 488 29 309 29 130

Avsetning (+)/bruk (-) til fond -1 009

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 34 312 27 616 30 167 29 488 29 309 29 130

Seksjon for helse og omsorg Sum netto ramme 44 944 37 574 43 268 42 488 40 532 40 376

Avsetning (+)/bruk (-) til fond 2 068

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 42 876 37 574 43 268 42 488 40 532 40 376

Skolene og oppvekstsenter Sum netto ramme 186 825 186 758 186 691 186 624

Avsetning (+)/bruk (-) til fond

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 186 825 186 758 186 691 186 624

Kvarstein skole Sum netto ramme 13 598 12 407

Avsetning (+)/bruk (-) til fond

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 13 598 12 407

Hunsfoss skole Sum netto ramme 21 118 19 438

Avsetning (+)/bruk (-) til fond -935

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 22 053 19 438

Moseidmoen skole Sum netto ramme 26 286 24 630

Avsetning (+)/bruk (-) til fond -908

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 27 194 24 630

Vennesla skole Sum netto ramme 30 805 29 120

Avsetning (+)/bruk (-) til fond -1 879

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 32 683 29 120

Samkom skole Sum netto ramme 10 436 9 922

Avsetning (+)/bruk (-) til fond

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 10 436 9 922

Eikeland oppvekstsenter Sum netto ramme 17 475 15 577

Avsetning (+)/bruk (-) til fond 25

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 17 451 15 577

Skarpengland skole Sum netto ramme 35 639 30 234

Avsetning (+)/bruk (-) til fond

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 35 639 30 234

Vennesla ungdomsskole Sum netto ramme 43 032 43 280

Avsetning (+)/bruk (-) til fond

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 43 032 43 280

Voksenopplæringen Sum netto ramme 4 146 5 669 5 780 5 557 5 334 5 111

Avsetning (+)/bruk (-) til fond -1 942

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 6 089 5 669 5 780 5 557 5 334 5 111

Solsletta barnehage Sum netto ramme 14 814 13 685 14 684 14 530 14 376 14 222

Avsetning (+)/bruk (-) til fond 214

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 14 600 13 685 14 684 14 530 14 376 14 222

Klokkerstua barnehage Sum netto ramme 12 709 12 950 13 811 13 679 13 547 13 415

Avsetning (+)/bruk (-) til fond 229

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 12 480 12 950 13 811 13 679 13 547 13 415

Smååsane barnehage Sum netto ramme 14 035 12 421 12 778 12 656 12 534 12 412

Avsetning (+)/bruk (-) til fond 32

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 14 003 12 421 12 778 12 656 12 534 12 412

Barnestua barnehage Sum netto ramme 8 514 8 165 8 909 8 822 8 735 8 648

Avsetning (+)/bruk (-) til fond 45

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 8 468 8 165 8 909 8 822 8 735 8 648
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Enhet for barn og familie Sum netto ramme 78 866 84 984 88 446 87 497 86 548 85 599

Avsetning (+)/bruk (-) til fond 969

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 77 897 84 984 88 446 87 497 86 548 85 599

NAV Sum netto ramme 40 414 41 945 66 543 61 627 60 211 53 895

Avsetning (+)/bruk (-) til fond -3 183

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 43 597 41 945 66 543 61 627 60 211 53 895

Kultur og innbyggertorg Sum netto ramme 12 040 10 963 11 623 11 237 11 101 10 965

Avsetning (+)/bruk (-) til fond 306

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 11 734 10 963 11 623 11 237 11 101 10 965

Enhet for plan og utbygging Sum netto ramme 5 938 5 802 6 148 6 029 5 911 5 793

Avsetning (+)/bruk (-) til fond 1 072

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 4 866 5 802 6 148 6 029 5 911 5 793

Park og idrett Sum netto ramme 12 626

Avsetning (+)/bruk (-) til fond 2 890

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 9 736

Teknisk forvaltning, VAR Sum netto ramme -18 628

Avsetning (+)/bruk (-) til fond

Sum total ekskl. netto avsetn. fond -18 628

Teknisk forvaltning, ekskl. VARSum netto ramme 14 504

Avsetning (+)/bruk (-) til fond -138

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 14 641

Park og teknisk Sum netto ramme 6 367 923 -5 601 -12 362 -19 051

Avsetning (+)/bruk (-) til fond

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 6 367 923 -5 601 -12 362 -19 051

Byggforvaltning Sum netto ramme 56 355 54 273 61 205 57 198 57 290 56 952

Avsetning (+)/bruk (-) til fond -1 344

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 57 699 54 273 61 205 57 198 57 290 56 952

Hovedkjøkkenet Sum netto ramme 9 362 9 776 10 163 10 009 9 855 9 701

Avsetning (+)/bruk (-) til fond 51

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 9 311 9 776 10 163 10 009 9 855 9 701

Livsmestring Sum netto ramme 120 941 126 678 128 482 128 950 132 283 134 696

Avsetning (+)/bruk (-) til fond 425

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 120 516 126 678 128 482 128 950 132 283 134 696

Venneslaheimen oms.senter Sum netto ramme 74 207 70 811 76 435 75 985 88 200 88 200

Avsetning (+)/bruk (-) til fond -1 047

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 75 254 70 811 76 435 75 985 88 200 88 200

Hægelandsheimen oms.senterSum netto ramme 28 063 27 437 30 408 30 244 30 244 30 244

Avsetning (+)/bruk (-) til fond -9

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 28 071 27 437 30 408 30 244 30 244 30 244

Hjemmetjenesten Sum netto ramme 66 619 62 362 68 969 70 604 72 654 74 654

Avsetning (+)/bruk (-) til fond 67

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 66 552 62 362 68 969 70 604 72 654 74 654

Koordinerende og helsefr.enhetSum netto ramme 22 059 20 620 21 416 21 819 21 651 21 483

Avsetning (+)/bruk (-) til fond 647

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 21 412 20 620 21 416 21 819 21 651 21 483
Servicetorget Sum netto ramme 30 066

Avsetning (+)/bruk (-) til fond

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 30 066

Sentrale inntekter og utgifter Sum netto ramme -38 391 -18 902 -1 540 6 396 12 220 21 298

Avsetning (+)/bruk (-) til fond

Sum total ekskl. netto avsetn. fond -38 391 -18 902 -1 540 6 396 12 220 21 298

Totalt Sum netto ramme 989 295 984 229 1 093 312 1 081 374 1 085 469 1 083 923

Avsetning (+)/bruk (-) til fond -1 740 0 0 0 0 0

Sum total ekskl. netto avsetn. fond 991 036 984 229 1 093 312 1 081 374 1 085 469 1 083 923
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Økonomisk oversikt etter art – drift (budsjett- og regnskapsforskr. § 5-6) 

 

Beløp i 1000 kroner 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Regnskap 

2021

Oppr. 

budsjett 

2022

Øk.plan 

2023

Øk.plan 

2024

Øk.plan 

2025

Øk.plan 

2026

Rammetilskudd 549 925 544 700 572 600 594 200 601 400 609 500

Inntekts- og formuesskatt 384 570 365 200 394 000 399 900 405 900 412 000

Eiendomsskatt 67 463 67 500 66 200 66 600 67 000 67 400

Andre skatteinntekter 9 413 9 308 9 308 9 308 9 308 9 308

Andre overføringer og tilskudd fra staten 25 668 19 617 55 046 59 146 54 197 51 869

Overføringer og tilskudd fra andre 243 372 107 439 136 189 132 389 132 389 132 389

Brukerbetalinger 35 639 36 834 35 180 35 180 37 940 37 940

Salgs- og leieinntekter 80 541 68 595 69 118 69 418 69 118 69 118

Sum driftsinntekter 1 396 591 1 219 193 1 337 641 1 366 141 1 377 252 1 389 524

Lønnsutgifter 729 127 684 027 729 088 728 711 731 996 735 671

Sosiale utgifter 170 572 178 277 182 133 192 367 200 190 209 266

Kjøp av varer og tjenester 360 314 295 657 347 988 328 997 324 499 310 256

Overføringer og tilskudd til andre 83 925 33 886 43 090 42 886 42 831 42 777

Avskrivninger 58 149 0 0 0 0 0

Sum driftsutgifter 1 402 087 1 191 847 1 302 299 1 292 961 1 299 516 1 297 970

Brutto driftsresultat -5 496 27 346 35 342 73 180 77 736 91 554

Renteinntekter 4 974 6 702 11 238 11 984 12 520 13 066

Utbytter 7 114 7 120 30 635 15 775 12 275 12 275

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 15 740 10 000 12 150 12 700 13 300 14 000

Renteutgifter 18 600 23 775 56 100 68 200 71 100 75 800

Avdrag på lån 38 800 39 750 43 900 48 300 52 400 57 100

Netto finansutgifter 29 572 39 703 45 977 76 041 85 405 93 559

Motpost avskrivninger 58 149 0 0 0 0 0

Netto driftsresultat -23 081 10 457 10 635 2 861 7 669 2 005

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering 0 52 575 2 575 2 575 2 575 2 575

Avsetninger til bundne driftsfond 9 476 0 0 0 0 0

Bruk av bundne driftsfond 20 789 8 229 3 421 0 0 0

Avsetninger til disposisjonsfond 49 010 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 14 616 54 803 9 789 5 436 10 244 4 580

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat23 081 -10 457 -10 635 -2 861 -7 669 -2 005

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0 0
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Bevilgningsoversikt investering (budsjett- og regnsk.forskr. § 5-5, 1. ledd) 

 

Beløp i 1000 kroner 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

Regnskap 

2021

Oppr. 

budsjett 

2022

Øk.plan 

2023

Øk.plan 

2024

Øk.plan 

2025

Øk.plan 

2026

Investeringer i varige driftsmidler 123 842 291 376 153 570 187 290 111 910 197 100

Tilskudd til andres investeringer 35 339 2 839 0 0 0

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1 995 2 575 2 575 2 575 2 575 2 575

Utlån av egne midler 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 0 0 0 0 0

Sum investeringsutgifter 161 176 296 790 156 145 189 865 114 485 199 675

Kompensasjon for merverdiavgift 14 300 36 944 8 308 23 819 11 854 23 786

Tilskudd fra andre 8 758 2 387 702 41 002 17 902 18 802

Salg av varige driftsmidler 6 052 295 335 210 420 245

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 128 242 203 909 143 545 121 579 81 054 153 587

Sum investeringsinntekter 158 038 244 215 153 570 187 290 111 910 197 100

Videreutlån 45 921 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

Bruk av lån til videreutlån 45 921 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

Avdrag på lån til videreutlån 11 948 13 262 15 262 17 512 20 012 22 262

Mottatte avdrag på videreutlån 7 365 13 262 15 262 17 512 20 012 22 262

Netto utgifter videreutlån 4 583 0 0 0 0 0

Overføring fra drift 0 52 575 2 575 2 575 2 575 2 575

Avsetninger til bundne investeringsfond -180 0 0 0 0 0

Bruk av bundne investeringsfond 7 341

Avsetninger til ubundet investeringsfond 0 0 0 0 0 0

Bruk av ubundet investeringsfond 200

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 0 0

Sum overføring fra drift og netto avsetninger 7 721 52 575 2 575 2 575 2 575 2 575

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 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 kroner 
 

 
 
 
  

 

Regnskap 

2021

Oppr. 

budsjett 

2022

Øk.plan 

2023

Øk.plan 

2024

Øk.plan 

2025

Øk.plan 

2026

Innløsning / grunnerverv 500           500           500           500           

Bro mellom Venneslamoen og Hunsøya 10 000      

Oppgradering veglysanlegg 300           600           600           600           

Trafikksikkerhetstiltak i hht TS-Plan 400           400           400           400           

Miljøgate Auravegen 2 800        3 125        

Vegutbedring Bjørkelivegen/Rakkestad 1 500        

Gang/sykkelveg Skarpengland. 5 000        

Bro Homsåna 2 500        

Gang- og sykkelveg - Stemhei 500           

Oppgradering bru 300           300           300           

Fortau Bjørnsonsveg. 500           

Fortau Hunsfossvegen. 500           

Idrettshall - Moseidmoen 19 000      34 100      

Idrettshaller - Skolevegen 500           5 000        75 500      

Sykehjem og dagsenter for demente, inkl. inv./utstyr 500           91 500      3 000        

Lokaler til leger 50 040      

Barnestua barnehage 20 000      

Måneglytt Dagsenter til Samkom, inkl. inv. og utstyr 12 500      

Nytt avlastningshjem, inkl. inventar og tustyr 24 000      25 000      
Boliger, pers. med samtidig rus- og psykiske lidelser 

+ "Hardbruksboliger
3 000        13 600      

Bolig utviklingshemmede 500           57 100      

Ombygging servicetorget, Herredshuset 1 000        

E-lås, Venneslaheimen omsorgssenter 400           

Kinoseter 1 500        

ENØK-tiltak 5 100        1 000        1 000        1 000        

Solcelle på kommunale bygg 2 000        1 000        1 000        1 000        

Skarpengland skole, ventilasjonsaggregat 900           

Skiløyper og turstier 2 000        500           500           500           
Vigeland hovedgård, bade- og fiskeplass for 

rullestolbrukere
100           

Ny sandgarasje 1 000        

Oppsamling av grandulat - miljøtiltak. 140           140           140           

Uteområder - skoler og barnehager. 1 000        500           500           500           

Rassikring 500           500           500           500           

Bil til rehabiliteringstjenesten 600           

Bil, dagsenter for demente 800           

Bil, avlsatningshjemmet for barn og unge 770           

Utskifting av biler div. enheter 2 630        1 500        5 400        3 150        

Maskiner og utstyr, park og teknisk 3 160        3 825        2 000        2 750        

Div. vann- og avløpsinvesteringer 35 200      33 000      19 400      36 500      

Moseidvegen 1, VA 4 500        

Biooljefyr, Venneslaheimen omsorgssenter 400           

Diverse prosjekt 123 842 291 376

Sum 123 842 291 376 153 570 187 290 111 910 197 100
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Tilskudd til andres investeringer  (budsjett- og regnsk.forskr. § 5-5, 2. ledd) 

 

 
 
 

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

 

 

 
 

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

 

 
 
 
 
  

 

Regnskap 

2021

Oppr. 

budsjett 

2022

Øk.plan 

2023

Øk.plan 

2024

Øk.plan 

2025

Øk.plan 

2026

Forprosjekt og bygging ny kirke 35 000 2 500 0 0 0 0

Justeringsavtaler 339

Tilskudd til andres investeringer 35 339 2 500 0 0 0 0

 

Regnskap 

2021

Oppr. 

budsjett 

2022

Øk.plan 

2023

Øk.plan 

2024

Øk.plan 

2025

Øk.plan 

2026

Egenkapitalinnskudd KLP 2 575 2 575 2 575 2 575 2 575 2 575

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 2 575 2 575 2 575 2 575 2 575 2 575

 

Regnskap 

2021

Oppr. 

budsjett 

2022

Øk.plan 

2023

Øk.plan 

2024

Øk.plan 

2025

Øk.plan 

2026

Utlån og refusjoner 0 0 0 0 0 0

Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0
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3 Formelle forhold 

3.1 Kommunelovens krav  

Kommunelovens 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 bruken av disse. 

 

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

1. Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og 

strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp. 

2. Økonomiplan og budsjett skal vise kommunens prioriteringer og 

bevilgninger og de mål og premisser som økonomiplanen og budsjettet 

bygger på. 

3. 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. 

4. 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. 

- Driftsbudsjettet er vedtatt med et merforbruk. 

- Driftsdelen av økonomiplanen er vedtatt med et merforbruk. 

- Driftsdelen av økonomiplanen, driftsbudsjettet eller driftsregnskapet viser 

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

- Balanseregnskapet viser et oppsamlet merforbruk fra driftsregnskapet som 

er større enn 3 % av driftsinntektene. 

- Økonomiplanen eller årsbudsjettet er ikke vedtatt innen de fristene som er 

satt i lov eller forskrift. 

- 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. I 2023 vil det bli startet opp et arbeid med ny revisjon av 

planen, og det legges opp til sluttbehandling våren 2024. 

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  

 

Det er krig og energikrise i Europa. Dette gir seg blant annet utslag i sterk 

prisvekst som rammer både husholdningene og næringsliv. I tillegg øker renta fra 

et historisk lavt nivå. Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett poengtert at 

det viktigste nå er å skape trygghet for innbyggerne. Trygghet gjennom god 

nasjonal beredskap og trygghet rundt vanlige folks økonomi. Gjennom 

statsbudsjettet har en som mål å dempe de økende prisene og presset på renta. 

 

Statsbudsjettet søker å tilpasse den høye aktiviteten i norsk økonomi. 

Sysselsettingen har det siste året steget kraftig og arbeidsledigheten i Norge har 

ikke vært lavere siden 2008. Selv om farten i økonomien ser ut til å avta noe, har 

vi en prisvekst som ikke har vært høyere siden 1980-tallet. Derfor er det 

nødvendig med et strammere budsjett der oljepengebruken tas ned. 

 

I statsbudsjettet for 2003 legges det opp til en oljepengebruk på 316,8 milliarder 

kroner tilsvarende 2,5 % av anslått verdi av fondet ved inngangen til neste år. 

Samtidig som oljepengebruken reduseres øker statens utgifter. Utgiftsveksten 

kommer blant annet innenfor områder som folketrygden, mottak og integrering 

av flyktninger fra Ukraina, pågående byggeprosjekter og strømstøtteordninger (i 

hovedsak til husholdningene). Til sammen utgjør disse områdene økte utgifter på 

til sammen ca. 100 milliarder kroner i 2023 sammenliknet med 2022.  

 

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 2021 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. I årene fremover står Norge overfor 

både nye og kjente utfordringer. I tiårene som kommer vil det stå færre i 

yrkesaktiv alder bak hver pensjonist. Statens utgifter vil gå opp, uten at 

inntektene øker like mye. Samtidig skal vi gjennomføre det grønne skiftet. Å ta 

vare på og sikre velferdssamfunnets bærekraft – sosialt, klimamessig og 

økonomisk – er derfor vesentlig for at Norge fortsatt skal være et godt land å bo 

i. 

 

 

4.2 Kommunesektoren 

  

KS vurderer at det store flertall av kommunene gjennom 2023 vil oppleve en klart 

strammere økonomi enn det som har vært tilfelle de siste årene. Hovedårsaken til 

dette er høy prisvekst, økende rente og demografiske endringer. Selv når det tas 

hensyn til at realveksten i frie inntekter i statsbudsjettet 2023 er noe høyere enn 

signalene som ble gitt i kommuneproposisjonen 2023, er kjøpekraften av 

kommunenes frie inntekter redusert med 7,5 – 8 milliarder kroner. KS mener at 

dette er et lavt anslag. Dette vil over hele landet merkes av innbyggerne i form 

av mindre kapasitet i det kommunale tjenestetilbudet. Det er imidlertid stor 

variasjon kommunene i mellom. En del kommuner kan forvente å få betydelig 

økte inntekter knyttet til kraft (vertskommuner og eierkommuner). 
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I statsbudsjettet foreslås det at investeringstilskuddsordningen til utbygging av 

heldøgns omsorgsplasser settes på vent i 2023. Dette vil forsinke nødvendig 

rehabilitering og utbygging av nye heldøgns omsorgsplasser. Det er fortsatt den 

generelle kommuneøkonomien og tilgang på kvalifisert personell som er den 

største bærekraftsutfordringen for framtidas omsorgstjeneste, men ordningen 

med investeringstilskudd er et svært verdifullt tiltak for å stimulere en nødvendig 

utbyggingstakt. 

 

I forslag til statsbudsjett er det ikke lagt inn noen kompensasjon for kommunenes 

utgifter til Koronapandemien i 2022. Dette vil bli vurdert i en tilleggsproposisjon i 

november. Samlede utgifter for kommunene er anslått til ca. 8,5 milliarder 

kroner. 

 

Regjeringen foreslår et trekk i rammetilskuddet i 2023 for kraftkommuner med 

spesielt høye konsesjonskraftinntekter. Trekket skal være på 3 milliarder kroner. 

Forslaget er begrunnet i at det ikke er rimelig at noen kommuner skal hente ut 

store overskudd på grunn av ekstremt strømpriser og er samme begrunnelse og 

kalt det samme – høyprisbidrag – som forslaget om en særskatt for 

kraftprodusentene – og deres mer enn 200 kommunale eiere.  

 

 

4.3 Vennesla kommune – status og hovedutfordringer framover 

 

Vennesla kommune har gjennom mange år hatt en forholdsvis stabil økonomi. 

Kontinuerlige omstillingsprosesser og effektivisering har vært nødvendig for å 

holde kontroll på utgiftene. Dette sammen med forholdsvis stabile 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. 

 

Meget gode regnskapsresultater de siste årene har gjort det mulig å bygge opp 

en forholdsvis solid fondskapital i kommunen. Til sammen på generelt 

disposisjonsfond og bufferfond for svingninger i finansmarkedet har vi ved 

utgangen av 2022 (forutsatt vedtak i samsvar med innstillingen i 2. 

tertialrapport) ca. 184 mill. kr. til disposisjon. Det må da legges til at noe av dette 

høyst sannsynlig må dekke opp overskridelser på driftsbudsjettet for 2022, jfr. 

det som er beskrevet i 2. tertialrapport. Det knytter seg også stor usikkerhet til 

om kommunen vil få kompensert hele eller deler av utgiftene i forbindelse med 

Koronapandemien i 2022, anslagsvis i underkant av 30 mill. kr.  

 

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 år i framtida, og som en i 

hvert fall ikke kan budsjettere med.  

 

De tre siste årene har vært svært spesielle. Koronapandemien snudde opp ned på 

store deler av kommunens drift og påvirket kommunens virksomhet på de fleste 

felt. Samlet sett er Vennesla blant de kommunene på Agder som har hatt flest 

smittede. Parallelt med dette har vi gjennomført en administrativ omorganisering 
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og vi har skiftet ut kommunens økonomisystem. Dette har ført til stor slitasje på 

kommunens ansatte.  

 

Ved inngangen til 2022 var det stor grad av optimisme som preget 

kommunedirektørens forslag til budsjett. Dette gav seg blant annet utslag i et 

svært ambisiøst investeringsprogram for de neste fire årene. Virkeligheten har 

blitt en annen. Utfordringer knyttet til koronapandemien har vært store gjennom 

første halvdel av 2022. De største endringene kom imidlertid som følge av 

Russlands invasjon av Ukraina i februar. Krigen i våre nærområder har ført til at 

den økonomiske usikkerheten for kommunen er større enn på svært lang tid. 

Konkret har dette gitt seg utslag i økende rente, negativ avkastning på 

finanskapitalen og svært høy prisstigning på varer og tjenester. Dette slår 

umiddelbart inn på både driftsbudsjettet og gjennomføring av planlagte 

investeringsprosjekter. I tillegg opplever vi stort press på utgiftene på flere av 

tjenesteområdene og da spesielt innen grunnskolene. 

 

Alle disse forholdene har gjort det mer krevende enn på svært mange år å sy 

sammen et budsjett og en økonomiplan for de neste fire årene. Sterkt press på 

tjenestene allerede i dag, og demografiske endringer i årene som kommer gjør 

det nødvendig å øke rammene i helse- og omsorgstjenestene betydelig. Samlet 

medfører dette at kommunedirektøren foreslår en økning av budsjettet innen 

helse- og omsorgstjenestene med ca. 11 mill. kr. i 2023 økende til ca. 40 mill. kr. 

i 2026. De største tiltakene er bygging og drift av 16 boliger/institusjonsplasser 

for demente og nytt avlastningshjem. Det legges også opp til en betydelig 

opptrapping av både hjemmetjenester og habiliteringstjenestene. 

 

Ifølge kommunelovens § 14-2 skal kommunestyret vedta finansielle måltall for 

utviklingen av kommunens økonomi. Måltallene skal øke bevisstheten om 

kommunestyrets ansvar for en langsiktig og forsvarlig økonomiforvaltning. 

Kommunestyret har i sak 24/20 vedtatt følgende økonomiske nøkkeltall/måltall 

for Vennesla kommune: 

 

- Netto driftsresultat bør være minst 1 % av driftsinntektene. 

- Generelt disposisjonsfond og bufferfond knyttet til finansforvaltningen bør til 

sammen utgjøre 10 % av driftsinntektene. 

- Investeringslån fratrukket lån til selvkostområdene vann, avløp og slam bør 

maksimalt utgjøre 50 % av driftsinntektene. 

 

Disse måltallene må ses i sammenheng. Det innebærer f.eks. at størrelsen på 

disposisjonsfondet vil være avgjørende for nivået på netto driftsresultat. 

 

For å møte de utfordringer som er skissert ovenfor og samtidig ha et forsvarlig 

økonomisk opplegg er det nødvendig å gjennomføre kostnadsreduksjoner. På de 

fleste enhetene har kommunedirektøren foreslått et gjennomgående 

effektivitetskrav på 0,5 % i 2023 økende til 1% hvert år i perioden fra og med 

2024. På grunn av de demografiske endringene som nå kommer har en unntatt 

enhetene Venneslaheimen, Hægelandsheimen og Hjemmetjenesten fra dette 

kravet. 

 

Samlet utgjør dette sammen med en del andre mindre tiltak en 

innsparing/effektivisering på ca. 10 mill. kr. i 2023 økende til ca. 37 mill. kr. i 

2026. I tillegg foreslår kommunedirektøren å utsette en rekke 

investeringsprosjekter. Som nevnt tidligere har regjeringen foreslått å ikke gi 

investeringstilskudd til heldøgns omsorgsinstitusjoner i 2023. Dette innebærer at 

bygging av demensboliger/dagsenter i Holtet er foreslått utsatt til 2024. Det 

samme gjelder bygging av avlastingshjem for utviklingshemmede. I tillegg 

foreslås det å utsette bygging av ny idrettshall på Moseidmoen til 2024/25 og 
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planlagt dobbelthall i skolevegen til 2026. Idrettshallen på Hægeland er foreslått 

utsatt til etter kommende fireårsperiode. Etter kommunedirektørens mening er 

disse utsettelsene nødvendige på grunn av økt rente og økte byggepriser. En 

gjennomføring i tråd med gjeldende økonomiplan vil ha svært store konsekvenser 

for kommunens samlede økonomi og frarådes på det sterkeste.  

 

Til tross for disse tiltakene er kommunens netto driftsresultat vesentlig svakere 

enn det burde vært.  I budsjett for 2023 ca. – 10,6 mill. I 2024 ca. – 2,8 mill. kr. 

i 2025 ca. – 7,7 mill. kr. og i 2026 ca. – 2,0 mill. kr. Negativt resultat i perioden 

samlet er på kr. 23.170.000,-. I forhold til måltallet om et netto driftsresultat på 

1 % av driftsinntektene er dette forholdsvis dramatisk. Pr. år varierer resultatet 

fra et negativt resultat på 0,8 % i 2023 til et negativt resultat på 0,1 % i 2026.  

 

Størrelsen på kommunens disposisjonsfond vil reduseres betydelig i løpet av 

perioden. Med det opplegget som foreslås vil status for generelt disposisjonsfond i 

slutten av perioden være ca. 125 mill. kr. Fondsbeholdningen ved slutten av 

perioden vil utgjøre om lag 9,7 % av driftsinntektene. Dette er noe lavere enn 

måltallet på 10%.  

 

Samlede brutto investeringer i perioden beløper seg til ca. 1.035 mill. kr. Av dette 

er ca. 124 mill. kr. knyttet til vann- og avløpsinvesteringer som i utgangspunktet 

skal dekkes av kommunale avgifter. Ca. 375 mill. kr. er låneopptak og avdrag på 

formidlingslån (startlån). De største enkeltinvesteringene er nytt 

avlastningshjem, sykehjem og dagsenter for demente, utvidelse av lokalene for 

legesenteret, idrettshall på Moseidmoen, dobbel idrettshall ved dagens 

Venneslahall og boliger for utviklingshemmede. 

 

Av de samlede investeringene finansieres ca. 500 mill. kr. ved låneopptak. Dette 

innebærer at kommunes lånegjeld øker med ca. 253 mill. kr. i løpet av perioden.  

Lånegjeld i % av driftsinntektene øker fra 48,6 % til 59,6 % i løpet av 

økonomiplanperioden. Det økonomiske måltallet på 50 % vil med andre ord ikke 

nås. 

 

Det foreslås ingen endringer i eiendomsskattesatsen for boliger og fritidsboliger. 

Skattesatsen blir fortsatt liggende på 4 promille med et bunnfradrag på kr. 

500.000,-. 

 

Når det gjelder de kommunale avgiftene foreslås det en økning på 7,2 % dette 

utgjør for en gjennomsnittshusstand kr. 1.013,-. Bakgrunnen for økningen er et 

stort investeringsnivå i årene framover, mindre overskudd på tjenestene som kan 

tilbakeføres samt høyere kapitalutgifter som følge av økt rente. Denne økningen 

er ikke tilstrekkelig til å dekke utgiftene til disse tjenestene. I 2023 på en derfor 

bruke ca. 7,3 mill. kr. av disposisjonsfond for å dekke utgiftene. Fra og med 2024 

må avgiftene økes ytterligere hvis en skal gjennomføre selvkostprinsippet. 

 

Kommunedirektøren vil advare sterkt mot at resultatet i økonomiplanperioden 

svekkes. Dette har sammenheng med mange usikkerhetsmomenter i forhold til 

kommunens drift 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. Vedtatt 

målsetting er at klimagassutslippene skal reduseres med 55 % innen 2030. 
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Gjennom den vedtatte klimaplanen gjennomføres en rekke tiltak. Det aller 

viktigste klimatiltaket for kommunen er imidlertid prosjektet «Den kortreiste 

bygda» og et fullt gjennomslag for dette gjennom «Byvekstavtalen» mellom 

staten og regionen. Hvis vi klarer å gjennomføre de tiltakene som er skissert i 

dette prosjektet vil det få store konsekvenser både med hensyn til reduserte 

klimautslipp og fortsatt god næringsutvikling i kommunen. 

 

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

fram til 2040 vil antallet innbyggere over 65 år øke med nesten 70 % og det 

er gruppen av de aller eldste som øker mest. Gruppen 80-89 år øker med 112 

% mens gruppen over 90 år øker med 147 %. I samme tidsrom vil 

aldersgruppen 0-19 år bli redusert med ca. 6% mens gruppen med 

yrkesaktive 20-64 år øker med ca. 4 %. Dette utfordrer oss kraftig både i 

forhold til rekruttering av arbeidskraft og økonomisk bærekraft. 

 

• Den tredje hovedutfordringen er at mellom 25 og 30 % av den yrkesaktive 

befolkning pr. i dag står utenfor ordinært arbeidsliv. Dette rammer den 

enkelte hardt, men det er også et betydelig ressurstap for samfunnet. 

 

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

Effektive løsninger vil kreve samarbeid. Kommunestyret har tidligere vedtatt 

ambisiøse målsettinger for samskaping mellom kommune, næringsliv og 

frivillighet. 

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

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

kommunen. Det oppleves stor aktivitet og positivitet rundt en rekke forhold. 

Stikkordsmessig kan nevnes: 

• Folketallet i kommunen har 15.200 og vi er blant de kommunene på Agder 

som har høyest vekst. 

• 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. 

• Nye store næringsområder er under regulering både på Støleheia Sør og 

Dueheia. 

• 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, og Vigeland Hovedgård/Løa. 

• I løpet av november skal årets bosettingskommune samt årets «Leve hele 

livet»-kommune kåres. Blant 3-5 av alle landets kommuner er Vennesla 

nominert til begge prisene. 

• Mange satsinger for å bedre levekårene og redusere utenforskap er i gang 

og spesielt innenfor satsingen på «Venneslabrua» ser vi oppsiktsvekkende 

gode resultater. 

 

Som et ledd i å gjøre kommunen bedre i stand til både å løse framtidas store 

utfordringer, samt forsterke det positive som skjer i kommunen er det vedtatt en 

ny administrativ organisering av kommunen. Denne ble formeldt iverksatt fra 
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nyttår 2022. De mange store utfordringene organisasjonen har vært gjennom i 

løpet av det siste året gjør at vi ennå ikke har klart å hente ut alle effektene av 

denne. Kommunedirektøren har tro på at de organisatoriske endringene skal 

gjøre oss bedre rustet til å møte framtidas utfordringer. Et sterkere fokus på 

utenforskap, samskaping og digitalisering er blant de tema som har vært fokus i 

denne prosessen. 

 

For å sikre en bærekraftig utvikling av kommunens økonomi på de neste 20 årene 

blir vi nødt til å kontinuerlig vurdere nivået på våre driftsutgifter. I det langsiktige 

bildet er det åpenbart at Vennesla og andre kommuner ikke kan drive som vi har 

gjort tidligere. Vi må finne smartere måter å jobbe på. Vi må ta i bruk ny 

teknologi og utvikle tjenestene i nært samarbeid med brukere og frivillig sektor. 

Ressursene må kanaliseres der behovene og veksten er størst. For å få dette til 

kan nok eksisterende strukturer, arbeidsformer og nivå på tjenestene bli 

utfordret. Gjennom sitt vedtak om endret skolestruktur tok kommunestyret et 

viktig grep.   

 

Til slutt vil kommunedirektøren 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. 
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5 Samfunn og miljø 

5.1 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 kommunedirektørens anbefalinger 

for utviklingen av Venneslasamfunnet. Gjeldende samfunnsdel til kommuneplanen 

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

prioriteringene. I 2023 vil det bli startet opp et arbeid med ny revisjon av planen, 

og det legges opp til sluttbehandling våren 2024. 

 

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 reell vekst ligget omtrent på dette, 

mens de siste årene har vist en noe svakere vekst. I 2021 økte folketallet med 

ca. 1,3 %, marginalt høyere enn året før da veksten var 1,1 %. Pr. første halvår 

2022 er innbyggertallet økt til 15 211, noe som tilsvarer en årsvekst på 1,2 %.    

  

Fødselstallene er fortsatt relativt stabile, men noe lavere enn det høye nivået for 

ti år siden. I kombinasjon med redusert netto innflytting har dette gitt lavere 

vekst. Dette har bl.a. konsekvenser for planleggingen av fremtidig 

barnehageutbygging og skolestrukturen. 

 

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 152 93 59 718 632 86 145 1,0 

2020 14775 163 95 68 723 630 93 161 1,1 

2021 14935 179 102 77 781 670 111 188 1,3 

2022 15123         

 

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 viser dramatiske tall og 
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indikerer at det blir færre i yrkesaktiv alder i forhold til et sterkt økende antall 

eldre. 

 

 

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 

2021. Tendensen de siste årene har vært fallende, men med store variasjoner fra 

år til år. Tall for det enkelte år vil bl.a. være svært avhengig av om det er større 

leilighetsbygg som tas i bruk. 
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År 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 

2019 93 

2020 102 

2021 45 

 

 

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 2023 – 2026 

 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Kommuneplan 

 

Planstrategien vedtatt november 

2020. Det varsles nå oppstart av 

en revisjon av arealdelen i 

kommuneplanen med fokus på 

tilrettelegging for spredt 

boligbygging.  Når det gjelder 

samfunnsdelen og arealstrategi vil 

det i 2023 bli startet opp et arbeid 

med ny revisjon, og det legges opp 

til sluttbehandling våren 2024. 

 

2. Delta aktivt i arbeidet med 

byvekstavtale for 

Kristiansandsregionen 

Byvekstavtalen er tenkt å være et 

virkemiddel for å oppfylle 

nullvekstmålet i de ni største 

byområdene i landet. Det er 

fortsatt en del usikkerhet knyttet til 

byvekstavtalen, men det legges 

opp til behandling i bystyre 

(Kristiansand) og fylkesting 

(Agder) ila. Juni 2023. Flere større 

infrastrukturprosjekter i Vennesla 

utgjør «den kortreiste bygda» og 

søkes finansiert helt eller delvis, 

bl.a. g/s-bro mellom Hunsøya og 

sentrum, rundkjøring og g/s-veg 

mellom fv 405 og Hunsøya og g/s-

veg fra Doktorsvingen til 
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Moseidmoen. Ambisjonen er å 

redusere personbiltrafikken i nedre 

Vennesla.  

 

3.  Grønn Urban Bygd Arbeide videre med å 

implementere identitetsprosjektet 

som i sin tid ble initiert av 

Vennesla Næringsforening. 

Forankring i lokalsamfunnet, 

næringslivet og i 

kommuneorganisasjonen. Film og 

egen nettside etablert. Fokus i 

2023 er fortsatt intern forankring i 

kommuneorganisasjonen.  

 

4.  Samskaping For å løse hovedutfordringene vi 

står ovenfor må frivilligheten, 

næringslivet og det offentlige 

samarbeide. Ambisjonen er at 

Vennesla skal bli en av de beste 

kommunene i landet på 

samskaping. Rammeverket for 

samskaping ble vedtatt i 2021.  

Ny stilling som samskapings-

koordinator er etablert i seksjon for 

samfunn og miljø fra 15.09.2022, i 

tråd med forslag til ny 

administrativ organisering.  

 

5. Kommunikasjonsstrategi Egen kommunikasjonsrådgiver ble 

ansatt i 2018. Årlig sum på  

kr 50 000 til bruk i 

kommunikasjonsarbeidet.  

 

 

 

 

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 2023 – 2026 

 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Områdereguleringsplan for Vennesla 

sentrum, sør 

 

Utredningsarbeid pågår med blant 

annet parkeringsproblematikken. 

Høringsutkast forventes i løpet av 

første halvår 2023.     

 

2. Gangbro mellom Venneslamoen og 

Hunsøya 

Administrasjonen arbeider med å 

lande de siste detaljene, og hva 

som må sjekkes ut før 

arkitektkonkurranse, bl.a. 

kvikkleire.   
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Mulighetsstudiet ble behandlet 

politisk i første halvår 2021, her ble 

det bl.a. vedtatt at det skal 

gjennomføres en arkitekt-

konkurranse. Vil bidra til å redusere 

behovet for bilbruk og forutsettes 

tatt inn i porteføljen til den 

kommende byvekstavtalen. Bidrag 

fra utbygger blir en del av 

utbyggingsavtalen for Hunsøya-

utbyggingen.  

Forventet tidspunkt for realisering 

er satt til 2025. En forutsetter at 

kommunens andel av finansieringen 

er 10 mill. kr.    

 

3. Realisering av kryssløsning sentrum 

nord. 

 

Rundkjøringen ble åpnet og tatt i 

bruk i november 2021.  

 

4.  Julemarked 

 

 

Det ble vedtatt å starte et arbeid 

med julemarked tilbake i 2018. Det 

ble da bevilget kr. 500.000.- til 

drift. Det er foreslått midler til 

videreføring av dette i 2023. 

Arrangementet har blitt påvirket av 

koronapandemien de to foregående 

årene. Tilskuddet er foreslått 

redusert til kr. 250.000,- fra og 

med 2024. Dette med sikte på 

størst mulig grad av 

selvfinansiering. Julegada er ila. 

2022 blitt organisert som en 

forening i tråd med vedtatt 

samarbeidsplattform for 

samskaping. 

 

5.  Revisjon av områdereguleringsplan, 

Skarpengland 

Oppstart av planarbeid ble varslet 

juni 2021. Utkast til plan forventes 

til høring i løpet av 2023. Dette ses 

i sammenheng med at SVV ønsker 

å prosjektere rundkjøringen på rv. 

9. 

  

 

 

5.4 Næringsutvikling  

 

Mål: Kommunen skal bidra aktivt til økt næringsutvikling 

 

  

Tiltak i perioden 2023 – 2026 

 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Rullering av strategisk næringsplan - 

Region Kristiansand 

Kommunene i gamle Knutepunkt 

Sørlandet utviklet i fellesskap en 

strategisk næringsplan for 
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Kristiansandsregionen. Siden den 

gang er kommunestrukturen 

endret. Lindesnes kommune er 

blitt en del av Region Kristiansand. 

Søgne og Songdalen er innlemmet 

i Kristiansand kommune. Etter 

initiativ fra formannskapet i 

Kristiansand er kommunene i 

Region Kristiansand invitert inn til 

å samarbeide om å utarbeide en ny 

strategisk næringsplan. 

Kommunestyret gav sin tilslutning 

til dette september 2022. 

 

2. Områderegulering, Støleheia sør I samarbeid med Kristiansand 

kommune er det startet et 

planarbeid med tanke på å 

etablere et næringsområde for 

energiforedlende virksomhet. Det 

aktuelle området ligger i 

Kristiansand kommune, men 

grenser til eksisterende område 

avsatt til datalagring i vår 

kommune. Planen har vært på 

høring i 2022. Det foreligger 

innsigelser som søkes avklart 

gjennom mekling. 
 

3. Områderegulering, Dueheia På bakgrunn av et initiativ om 

mulig etablering av batterifabrikk 

eller annen energiforedlende 

industrivirksomhet ble det startet 

et planarbeid i privat regi for et 

område på ca. 700 dekar nord og 

øst for Grovane. Planarbeidet 

videreføres i regi av forslagsstiller, 

men i kontakt med kommunen. 

 

4. Tilskudd til Næringsforeningen og 

Kjøp i Vennesla.  

Driftstilskudd på kr. 50.000, - årlig 

videreføres for Kjøp i Vennesla. 

Tilskudd til Vennesla 

Næringsforening ble økt i 2022 til 

kr. 100.000, - pr. år og foreslås 

videreført på dette nivået. 

 

5. Forprosjekt 

Setesdalsbanen/Tømmerrenna 

Det har pågått et arbeid med 

forprosjekt med tanke på fremtidig 

utvikling av området rundt 

Setesdalsbanen/Tømmerrenna. 

Arbeidet avsluttes i 2022 innenfor 

økonomisk ramme og forventes 

presentert i slutten av kvartal 4. 

Eventuelle tiltak vil måtte 

konkretiseres etter prosjektgruppa 

er ferdig med sitt arbeid. 
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6. Utredningsarbeid, kommunalt 

næringsområde Høgevollan 

Området på Høgevollan er i 

kommuneplanens arealdel avsatt 

til næringsformål.  

Norconsult har gjort en foreløpig 

vurdering av mulige 

kvikkleireforekomster i kommunen. 

Det vurderes nye geologiske 

undersøkelser. Herunder 

grunnboringer på Høgevollene før 

nyttår og innenfor økonomisk 

ramme. 

 

 

 

 

 
       Bulk utvider stadig virksomheten på Støleheia. 

 

 

5.5 Bærekraftig utvikling – miljø og klima 

 

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

 

  

Tiltak i perioden 2023 – 2026 

 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Kommunedelplan klima 2021-2030 

 

Klimaplanen fram mot 2030 ble 

vedtatt i kommunestyret april 

2022. Den inneholder over 60 

tiltak som kommunen skal jobbe 

videre med. Klimaplanen er en 

kommunedelplan og dermed en 

overordnet og forpliktende plan for 

Vennesla kommune. 

 

2. Gjennom byvekstavtale for 

Kristiansandsregionen arbeides det 

Byvekstavtale forventes 

sluttbehandlet ila. juni 2023. 
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med å legge til rette for økt sykling 

og bruk av kollektivbruk. 

 

Kommunedirektøren deltar i 

arbeidsgruppe. Flere større 

infrastrukturprosjekter i Vennesla 

søkes finansiert helt eller delvis, 

bl.a. g/s-bro mellom Hunsøya og 

sentrum.   

 

3. Konvertering av kommunal bilpark Det går frem av klimaplanen at 

Vennesla kommune skal være en 

foregangskommune på innkjøp 

som ivaretar miljø- og klimahensyn 

samt sosiale og etiske krav. 

 

Alle nye kommunale tjenestebiler, 

inkludert varebiler, som anskaffes 

og leases i Vennesla kommune skal 

være nullutslippsbiler, og det skal 

dokumenteres i tilfeller dette ikke 

er mulig.  

4. Solcelle på kommunale bygg 

 

Som en del av kommunens 

miljøsatsing, er det blitt satset på å 

montere solceller på takene på 

kommunale bygg.  

De eksisterende solcelleanleggene 

på Smååsane barnehage og 

Hægeland omsorgssenter gir god 

effekt. Solcelleanlegg på Vennesla 

skole forventes å produsere ila. 

oktober 2022. Flere formålsbygg 

har potensial for solceller. 

Kommunedirektøren foreslår å 

legge inn 2 mill. kr. i 2023 til å 

etablere 2 nye solcelleanlegg på 

formålsbygg og 1 mill. årlig i 

økonomiplanperioden til utvidelse 

av eksisterende anlegg samt nye 

anlegg.   

5.  ENØK-tiltak, kommunale bygg 

 

Kommunen jobber hele tiden med 

enøktiltak for å effektivere 

energiforbruket. Byggforvaltning 

har kartlagt flere lønnsomme 

enøktiltak på formålsbyggene som 

f.eks. led belysning og 

varmepumper. 

Kommunedirektøren foreslår at det 

settes av 5,1 mill. i 2023 og 1 mill. 

årlig i økonomiplanperioden til 

energiøkonomiserende tiltak på 

kommunale bygg.   

 

 

 

5.6 Forebygging og samfunnssikkerhet 

 

Mål: Vennesla kommune skal være et trygt lokalsamfunn. 
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Tiltak i perioden 2023 – 2026 

 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Beredskap Kommunens beredskapsarbeid har 

høyt fokus, og slik situasjonen er i 

Norge og verden i dag kreves det at 

vi er tett på.  

Konkret nå fremover (og for 2023) 

blir følgende viktig:  

• Følge opp rapportering/dialog 

mot Statsforvalter i forhold til 

situasjon. 

• Delta på møter/samlinger med 

Statsforvalter (evt. andre 

myndighet) i forhold til å få 

felles situasjonsforståelse og 

følge opp det som er/blir 

kommunens ansvar. 

• Øvelse (datasikkerhet) 1 des. – 

evaluering av denne og 

etterfølgende revidering av 

beredskapsplan.   

• Revidering av overordnet ROS 

må gjennomføres i 2023. 

 

2. Evaluering og justering av planverk i 

etterkant av Covid-19. 

I etterkant av pandemien har det 

vært nødvendig å foreta en 

evaluering og etterfølgende 

revidering av vår beredskapsplan, 

der vi blant annet har gått igjennom 

planverket slik at vi er godt rustet 

til å møte liknende situasjoner i 

framtida. Denne evalueringen er 

trolig ferdig innen utgangen av 

2022.  

 

3. Forebygge rasfare. Det er videreført kr 500 000 årlig til 

å gjennomføre ras forebyggende 

tiltak.  

 

4. 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. 

 

5. G/S vei – flomkulvert Torsbyvegen Det er utarbeidet et forprosjekt der 

flomkulvert er integrert inn i ny g/s 

undergang til Strandstien. 

Prosjektet innbefatter også 

oppgradering av kloakk 

pumpestasjon rett ved. 

Kommunedirektøren vil fremme 
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egen politisk sak på denne. Det 

foreslås å ta ut resterende midler, 

og evt. legge det inn i en annen 

økonomiplan når omfanget på 

prosjektet er klarlagt. 

 

6. Kartlegging av kvikkleireområder i 

kommunen  

Det er i 2022 kartlagt mulige 

faresoner for kvikkleireskred i 

kommunen. Arbeidet foreslås 

videreført i 2023. Neste trinn i 

kvikkleireutredningen vil være å 

utføre grunnundersøkelser for å 

fastslå eventuelle funn av kvikkleire 

i de kartlagte områdene. 

Undersøkelsene vil prioriteres i 

områder der det skal utføres 

byggetiltak i regi av kommunen. 

Kommunedirektøren har lagt inn kr. 

500.000 til videre arbeid i 2023. 

 

 

 

 
Foran Venneslaheimen skapes et nytt rekreasjonsområde. Badeanlegg for funksjonshemmede 
kommer i 2023. 

 

 

5.7 Universell utforming 

 

Mål: Universell utforming skal inngå i kommunal planlegging. 

 

  

Tiltak i perioden 2023 – 2026 

 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Skolegårder/uteområder barnehager. 

 

Flere av skolegårdene og 

uteområdene til barnehagene 

trenger en oppgradering med bl.a. 

utskifting av lekeapparater. 

Kommunedirektøren foreslår å 
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legge inn kr. 1.000.000, - til dette i 

2023 og kr. 500.000, - pr. år i 

resten av perioden. 

 

2.  Bade- og fiskeplass for 

rullestolbrukere, Vigeland hovedgård 

I 2019 ble det gjennomført et 

forprosjekt på hvordan det kan 

tilrettelegges for bade- og 

fiskeplass for rullestolbrukere ved 

Vigeland hovedgård. 

Kommunedirektøren forutsetter at 

prosjektet realiseres i samarbeid 

med andre aktører, og det er lagt 

inn kr. 100.000, - i kommunal 

egenandel i 2023. 

 

3. Baderampe for rullestolbrukere I tilknytning til badeanlegget i 

Venneslafjorden ved Vennesla 

omsorgssenter er det etablert en 

baderampe med tilrettelegging for 

rullestolbrukere. Tiltaket 

ferdigstilles våren 2023. 

 

 

 

5.8 Bolig-, tomte- og grønnstruktur  

 

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

 

  

Tiltak i perioden 2023 – 2026 

 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Revisjon områdereguleringsplan 

Skarpengland sentrum  

 

Tiltaket er omtalt under pkt. 5.3 

sentrumsutvikling. 

2. Revisjon områdereguleringsplan 

Vennesla sentrum sør  

 

Tiltaket er omtalt under pkt. 5.3 

sentrumsutvikling. 

3. Områderegulering av Moseidjord 

(Kvarstein) i samarbeid med 

Hellvikhus 

 

Planarbeid finansiert av Hellvik hus. 

Planforslag lagt ut til høring høsten 

2020. Kommunen er grunneier i 

deler av planområdet. I dette 

området vil det også bli regulert inn 

arealer for offentlig tjenesteyting. 

Kommunestyret vedtok i møte 

30.09.2021 at en eventuell 

barnehageutbygging sør for 

Vikeland skal lokaliseres her.  

Konsulent jobber med merknader 

kommet inn i høring samt 

innarbeide barnehagetomt. 

 

 

Det foreslås ikke oppstart av ytterligere reguleringsplanoppgaver i kommunal regi 

utover det som er forankret i vedtatt planstrategi eller andre kommunale vedtak. 

Gjeldende planstrategi ble vedtatt 5.11.2020. 
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Det er flere nye tomteområder i kommunen hvor det er tilgang på tomter pr. i 

dag. I tillegg planlegges flere leilighetsbygg i sentrumsnære områder. 

 

 

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 2023 – 2026 

 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Bredbåndsutbygging 

 

Det er tilstrekkelig med avsatte 

midler til å dekke mulige 

egenandeler også i 2023. Vi har 

ikke gjort opp refusjoner fra siste 

år, men det er nok midler til 

planlagte prosjekter de nærmeste 

årene. Nye bevilgninger vurderes 

senere utfra planer og behov.  

 

2. E-byggesak 

 

 

Det ble avsatt kr 250 000 i 2022. 

Eventuelt ubrukte midler overføres 

til 2023. 

 

3.  IT-investeringer Det ble i 2022 avsatt kr. 

1.745.000. Kommunedirektøren 

foreslår at evt. Ubrukte midler 

overføres til 2023.  

- Trådløse nett i helsebygg. 

- Oppgradering av helse- og 

omsorgsprogram Profil. 

- Oppgradering av 

saksbehandlingssystem P360. 

 

 

 

5.10 Kultur, idrett og friluftsliv 

 

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

og fritidstilbud. 

 

  

Tiltak i perioden 2023 – 2026 

 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Ny idrettshall Moseidmoen Det er vedtatt å bygge en 

baskethall og sosialt rom for å 

dekke skolens behov. Det vurderes 

å bygge lager for skolemusikken i 

dagens gymsal. Endret 

reguleringsplan med innkjøring fra 

Ravnåsvegen og plassering inntil 
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kompetanseavdelingen er under 

arbeid og først når denne er 

endelig, kan prosjektering starte. 

Vi antar prosjektering i 2023 

forhåpentligvis med bygging i 

årene 2024 og 2025. Det avsettes 

alt 53,1 mill. kr. Dette inkluderer 

forventede kostnader til kommunal 

infrastruktur, parkering og 

utomhus. En eventuell skytebane i 

underetasjen til hallen er ikke tatt 

med i dette beløpet. 

 

Nytt forslag til reguleringsplan 

forventes lagt ut på høring i løpet 

av høsten 2022 med endelig 

vedtak over nyttår.    

 

2. Nye idrettshaller i Skolevegen 

 

Kommunestyret vedtok i sak 87/21 

å bygge baskethall på Moseidmoen 

og erstatte dagens Venneslahall 

med en dobbelthall med 

aktivitetsflate tilsvarende to 

flerbrukshaller. Reguleringsplan for 

Skolevegen er under arbeid og 

først når denne er endelig, kan 

prosjektering av bygget starte. 

Kommunedirektøren anbefaler at 

det gjennomføres et mulighets-

studie våren 2023 som vurderer 

ulike løsninger og evt. muligheter 

for å plassere skatehall, parkering 

og skytebane i tillegg til 

dobbelthallen, samt evt. etablering 

av familiegarderober i tilknytting til 

og på samme plan som 

svømmehallen. Dette vil danne 

bakgrunn for en politisk sak. 

Vedtak her vil kunne få følger for 

reguleringsplanen. En anbefaler at 

bygging avventes til 

Moseidmoenhallen er ferdigstilt for 

best mulig hallkapasitet. Det antas 

prosjektering i 2025 og 

gjennomføring av byggeprosjektet 

fra 2026. 

 

3.  Ny idrettshall Hægeland Det er ikke lagt inn midler til dette 

tiltaket i gjeldende økonomiplan. 

For å komme videre med 

prosjektet må det først avklares 

hva slags hall som bør bygges, og 

at det ses i sammenheng med de 

samlede behovene til Eikeland 

oppvekstsenter i årene som 

kommer. Reguleringsarbeid er 

bestilt av konsulent som har startet 
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arbeidet. Vil i hovedsak jobbes 

med i 2023. Drøftinger med 

involverte (skole/idrett etc.) 

vedrørende type hall og plassering 

tas inn i reguleringsarbeidet. 

 

4. Tilskudd Setesdalsbanen Årlig tilskudd ble i 2020 økt fra  

724 000 med 800 000 kr som 

sammen med tilsvarende sum fra 

fylkeskommunen utløser tilskudds 

økning på 1,6 mill. kr fra 

Jernbaneverket. Tilskuddet 

videreføres. 

 

5. Tilskudd tømmerrenna Videreføring av årlig tilskudd på 

100 000 kr. Kommunal overtakelse 

av driftsansvaret vedtatt og 

iverksettes fra 1.1.2022. I 

fremtiden bør man vurdere om det 

årlige tilskuddet bør 

indeksreguleres. Utgiftene øker 

pga. mye mere bruk (slitasje), og 

økte priser på materialer. 

 

6. Skiløyper/turløyper. Det er budsjettert med kr. 

500.000.- pr. år til oppgradering 

av skiløyper og turløyper. Mye av 

denne potten vil gå til 

oppgradering av løype rundt Nasbø 

til helårsløype, i tillegg vil 

oppsparte midler gå med til dette. 

 

 

 

 

 

 
 

  Venneslahallen er 56 år gammel i 2023, men må vare noen år til. 
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6 Oppvekst 

6.1  Innledning 

 

Vennesla kommune 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. Regionplan Agder tegner et fremtidsbilde frem mot 2030 der 

det bl.a. står: «Trygghet, trivsel og verdsetting av mangfold gir grunnlag for at 

alle barn og unge får oppfylt sitt potensial til læring». 

I Kommuneplan for Vennesla 2018 – 2030 står det «Gjennom fokus på økt 

utdanningsnivå, tidlig innstas og inkludering i et trygt miljø vil vi skape best 

mulige forhold for en god oppvekst for barn og unge.» Dette er føringene for 

budsjettarbeidet, og ligger til grunn for de tiltakene som foreslås her.  

 

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

innbyggere. På oppvekstområdet er svært mye av vårt arbeid styrt gjennom lover 

og forskrifter som er sentralt fastsatt.  

 

Et av de beste forebyggende tiltaket for å sikre høy gjennomføring i videregående 

skole, er tidlig innsats. Det er svært viktig at det helt fra barnehage og skole er 

stor bevissthet rundt hvor viktig det er for hvert enkelt barn å utvikle 

grunnleggende ferdigheter, både sosialt og faglig. 

 

Videre presenteres en del nøkkeltall fra barnehage og skole. 

6.1.1 Barnehage 

Tabellen nedenfor viser utvikling i kommunens prioritering, produktivitet og 

dekningsgrad for barnehagetjenesten. Dette sammenlignes med gjennomsnittet i 

Kristiansand kommune, landet uten Oslo, Agder og kostragruppe 7.  

Avskrivingskostnader er inkludert i korrigert brutto driftsutgifter. 

 

 
Vennesla 

2020 
Vennesla 

2021 
Kr.sand 

2021 

Landet 
u/Oslo 
2021 

Agder 
2021 

Kostragr 7 
2021 

Produktivitet             

Korrigerte brutto driftsutgifter i kr. per 
barn i komm.bhg. 

224 454 245 428 235 173 251 924 244 246 231 286 

Dekningsgrad       

Andel barn 0 år med bhg.plass 1,8% 4,4% 4,5% 5% 4,5% 4,3% 

Andel barn 1-2 år med bhg.plass 85% 80,2% 84,5% 87,2% 82,6% 85,4% 

Andel barn 3-5 år med bhg.plass 97,6% 97,8% 98,2% 97,6% 97,9% 97,3% 

Andel barn 1-5 år med bhg.plass 93% 91,2% 93,1% 93,6% 93,2% 92,8% 

Andel barn i komm.bhg. ift. alle barn i 
bhg. 

45,2% 45,4% 42,8% 49,6% 42,7% 57,8% 

Utdypende tjenestedata       

Andel minoritetsspråklige barn i bhg. ift. 
alle barn med bhg. plass 

12,5% 12,8% 17,9% 18% 15,8% 15,4% 

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

http://www.ssb.no/
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• Korrigerte brutto driftsutgifter pr barn i kommunale barnehager har økt, og 

ligger fortsatt noe over de kommuner vi sammenligner oss med.  

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

• For utfyllende tall om hver enkelt barnehage, som for eksempel 

voksentetthet, se https://barnehagefakta.no/ 

 

6.1.2 Skole      

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for skolene i kommunen. Vi ser utviklingen fra 

2019 til 2020 i Vennesla kommune, samt sammenlikning med gjennomsnittet i 

landet.  

 

 

 

Vennesla 
20-21 

Vennesla 
21-22 

Agder   
21-22 

Nasjonalt
21-22 

Lærertetthet i ordinær 
undervisning  

15,2 14,8 - - 

Andel elever i prosent som får 
spesialundervisning (offentlig 
skole) 

6,82 6,9 8,3 7,8 

Økonomi:      

Driftsutgifter til inventar og utstyr 
pr. elev i grunnskolen  

635 595,2 835 1132,8 

Driftsutgifter til 
undervisningsmateriell pr. elev  

1 036 1604 1881 1601 

Lønnsutgifter til grunnskolen pr. 
elev  

104 764 114822,4 104580,2 105498,7 

Netto driftsutgifter til grunnskole 
pr. innbygger 6-15 år 

95 703 109 185 100 205 99 953 

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

Prosentandelen av elever som har spesialundervisning i Vennesla går fremdeles ned 

og vi er nå noe under på landssnittet. Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning 

pr. innbygger 6 – 15 år har økt og er fremdeles høyere enn nasjonalt. Driftsutgifter til 

undervisningsmateriell går ned og er lavere enn landsgjennomsnittet. 

 

 

 

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.  
Nedenfor presenteres dere for et utvalg hentet fra Elevundersøkelsen 2021-22. 

 

7. trinn Vennesla  
18-19 

Vennesla 
19-20 

Vennesla 
20-21 

Vennesla 
21-22 

Nasjonalt 
20-21 

Nasjonalt 
21-22 

Læringskultur 4,2 4,1 4,1 3,3 4,0 3,9 

Elevdemokrati og 
medvirkning 

4,0 3,7 3,9 3,7 3,7 3,7 

Faglig utfordring 4,2 4,1 4,3 4,3 4,0 4,0 

Felles regler 4,5 4,4 4,4 4,5 4,3 4,3 

https://barnehagefakta.no/
http://www.ssb.no/
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Trivsel 4,4 4,3 4,4 4,3 4,2 4,2 

Mestring 4,1 4,0 4,0 3,9 4,0 4,0 

Støtte fra lærerne 4,5 4,3 4,5 4,5 4,4 4,3 

Motivasjon 3,8 3,7 3,7 3,6 3,7 3,6 

Vurdering for læring 4,1 3,8 3,9 4,0 3,8 3,8 

Støtte hjemmefra 4,5 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 
Kilde: Analysebrettet 

 

10. trinn Vennesla  
18-19 

Vennesla  
19-20 

Vennesla 
20-21 

Vennesla 
21-22 

Nasjonalt 
20-21 

Nasjonalt 
21-22 

Læringskultur 3,7 3,6 3,8 3,8 3,9 3,8 

Elevdemokrati og 
medvirkning 

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

Faglig utfordring 4,3 4,3 4,5 4,4 4,3 4,3 

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

Trivsel 3,9 3,8 4,0 4,0 4,1 4,1 

Mestring 3,7 3,6 3,7 3,7 3,9 3,9 

Støtte fra lærerne 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,0 

Motivasjon 3,1 3,0 3,2 3,2 3,5 3,4 

Vurdering for læring 3,2 3,1 3,4 3,8 3,3 3,6 

Støtte hjemmefra 4.0 4.0 4,1 4,0 4,1 4,0 
Kilde: Analysebrettet 

 

7. trinn 
 

Vennesla 
19-20 

Vennesla 
20-21 

Vennesla 
21-22 

Nasjonalt 
20-21 

Nasjonalt 
21-22 

Er du blitt mobbet av andre elever på 
skolen de siste månedene? (prosent) 

9,8 4,1 10,5 6,3 6,6 

Er du blitt mobbet av voksne på skolen 
de siste månedene? (prosent) 

3,0 (* 1,1 1,0 1,1 

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, 
PC) de siste månedene? (prosent) 

5,3 4,7 4,7 2,9 3,3 

Kilde: Analysebrettet 

 

 

10.trinn 

 

Vennesla 
19-20 

Vennesla 
20-21 

Vennesla 
21-22 

Nasjonalt 
20-21 

Nasjonalt 
21-22 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen 
de siste månedene? (prosent) 

4,8 5,4 7,4 3,7 4,1 

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de 
siste månedene? (prosent) 

4,1 2,7 3,7 2,1 2,2 

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de 
siste månedene? (prosent) 

4,8 3,3 3,7 2,1 2,2 

 
Kilde: Analysebrettet 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/analysebrett/?page=research&Tilganger=Vennesla%20kommune%20(EIER)%20(936846777)&Eierform=Alle%20eierformer&Skole%C3%A5r=2021-22&FylkeFilter=Agder&KommuneFilter=Vennesla&Skole=&Trinn=7.%20%C3%A5rstrinn&IndikatorOverUnderside=Elevdemokrati%20og%20medvirkning&%3D%25SammenligningEnhethierarkiElevunders%C3%B8kelsenTekst=Hele%20landet&Kj%C3%B8nn=Begge%20kj%C3%B8nn&%3D%25DimensjonElevunders%C3%B8kelsenTekst=Alle%20indekser
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/analysebrett/?page=research&Tilganger=Vennesla%20kommune%20(EIER)%20(936846777)&Eierform=Alle%20eierformer&Skole%C3%A5r=2021-22&FylkeFilter=Agder&KommuneFilter=Vennesla&Skole=&Trinn=7.%20%C3%A5rstrinn&IndikatorOverUnderside=Elevdemokrati%20og%20medvirkning&%3D%25SammenligningEnhethierarkiElevunders%C3%B8kelsenTekst=Hele%20landet&Kj%C3%B8nn=Begge%20kj%C3%B8nn&%3D%25DimensjonElevunders%C3%B8kelsenTekst=Alle%20indekser
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/analysebrett/?page=research&Tilganger=Vennesla%20kommune%20(EIER)%20(936846777)&Eierform=Alle%20eierformer&Skole%C3%A5r=2021-22&FylkeFilter=Agder&KommuneFilter=Vennesla&Skole=&Trinn=7.%20%C3%A5rstrinn&IndikatorOverUnderside=Elevdemokrati%20og%20medvirkning&%3D%25SammenligningEnhethierarkiElevunders%C3%B8kelsenTekst=Hele%20landet&Kj%C3%B8nn=Begge%20kj%C3%B8nn&%3D%25DimensjonElevunders%C3%B8kelsenTekst=Alle%20indekser
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/analysebrett/?page=research&Tilganger=Vennesla%20kommune%20(EIER)%20(936846777)&Eierform=Alle%20eierformer&Skole%C3%A5r=2021-22&FylkeFilter=Agder&KommuneFilter=Vennesla&Skole=&Trinn=7.%20%C3%A5rstrinn&IndikatorOverUnderside=Elevdemokrati%20og%20medvirkning&%3D%25SammenligningEnhethierarkiElevunders%C3%B8kelsenTekst=Hele%20landet&Kj%C3%B8nn=Begge%20kj%C3%B8nn&%3D%25DimensjonElevunders%C3%B8kelsenTekst=Alle%20indekser
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Handlingsplanen for et godt og trygt skolemiljø ble revidert i sin helhet skoleåret 

2021/2022. Rutiner, begrepsforståelse og tiltak er evaluert og forbedret. Vi har 

skjerpet rutinene rundt voksne som krenker barn §9a-5 Skjerpet aktivitetsplikt. 

Både kvalitetssikring ved særlig rapportering- og informasjonsplikt til oppvekst er 

forbedret.  

Vi er midtveis i prosjektet «Handlekraftige voksne, trygge barn» og jobber 

kontinuerlig for at dette satsingsområdet vil ha en effekt på de voksnes 

holdninger til elevene, og til hvordan vi møter alle barn i skolen. 

 

 
 

 
 
Et godt liv handler ofte om en god oppvekst. Vennesla satser store ressurser på et kompetanseløft for 

alle som jobber med barn og unge. 800 deltok på oppstartsmøte på Hunsøya. 

 

 

Læringsresultater 

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine 

grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra 

prøvene skal danne grunnlag for undervegsvurdering og kvalitetsutvikling på alle 

nivå i skolesystemet. Det er derfor viktig å se resultatene fra nasjonale prøver i 

sammenheng med annen informasjon om skolen eller kommunen.  

 

Resultater på nasjonale prøver er omtalt i Kvalitets- og utviklingsmelding 2021-

22, jfr. kommunestyrets sak 65/22. 

 

 

Eksamensresultater:   

På grunn av Covid-19 har det ikke vært gjennomført eksamen de t siste årene.  

 

Standpunktkarakterer basisfag, fordelt på periode og sammenlignet geografisk. 

 

 

https://venneslaskolen.no/files/2022/09/handlingsplan_for_et_godt_og_trygt_skolemiljo-revidering_april_2022_til_trykking.pdf
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 Engelsk Matematikk Norsk hovedmål 

Periode 21-22 19-20 20-21 21-22 19-20 20-21 21-22 19-20 20-21 

Vennesla 4,0 3,7 3,7 3,6 3,4 3,5 3,7 3,8 3,6 

- Gutt 3,8 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,5 3,3 3,3 

- Jente  4,3 4,0 3,9 3,6 3,5 3,5 3,9 4,3 3,9 

Agder 4,2 4,0 4,1 3,7 3,7 3,7 4,0 3,9 3,9 

- Gutt 4,0 3,8 3,9 3,6 3,6 3,7 3,7 3,6 3,6 

- Jente 4,4 4,2 4,3 3,8 3,8 3,8 4,4 4,3 4,2 

Nasjonalt 4,3 4,1 4,1 3,8 3,8 3,8 4,1 4,0 4,0 

- Gutt  4,1 3,9 3,9 3,7 3,7 3,7 3,8 3,7 3,7 

- Jente  4,5 4,3 4,4 3,9 3,9 3,9 4,4 4,3 4,3 

Kilde: Conexus Insight 

 

 

 
     Skarpengland skole – sett fra dekkjungelen. 

 

 

Grunnskolepoeng: 

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som 

sluttvurderes med karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til 

videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes 

avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. Hvis det 
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mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng 

for eleven.  

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. 

 

 

 

 Engelsk Matematikk Norsk hovedmål 

Periode 21-22 19-20 20-21 21-22 19-20 20-21 21-22 19-20 20-21 

Vennesla 4,0 3,7 3,7 3,6 3,4 3,5 3,7 3,8 3,6 

- Gutt 3,8 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,5 3,3 3,3 

- Jente  4,3 4,0 3,9 3,6 3,5 3,5 3,9 4,3 3,9 

Agder 4,2 4,0 4,1 3,7 3,7 3,7 4,0 3,9 3,9 

- Gutt 4,0 3,8 3,9 3,6 3,6 3,7 3,7 3,6 3,6 

- Jente 4,4 4,2 4,3 3,8 3,8 3,8 4,4 4,3 4,2 

Nasjonalt 4,3 4,1 4,1 3,8 3,8 3,8 4,1 4,0 4,0 

- Gutt  4,1 3,9 3,9 3,7 3,7 3,7 3,8 3,7 3,7 

- Jente  4,5 4,3 4,4 3,9 3,9 3,9 4,4 4,3 4,3 

Kilde: Conexus Insight 

 

 

6.1.3 Utdanningsnivå i befolkningen  

 

Gjennomføring av videregående opplæring 

Fullført planlagt grunnkompetanse innen fem/seks år. 

 

 2013-2019 2014-2020 2015-2021 

Vennesla 79,8 pst 79,6 pst 80,9 

Vest Agder → 2019 

Agder 2020→ 

76,5 pst -  80,0 

 
Kilde: Agder Fylkeskommune 
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6.1.4 Sosiale forhold 
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6.2 Tidlig innsats. 

 

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

koordinert innsats. 

 

    

Tiltak i perioden 2023 – 

2026 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1  Kjernegruppemodellen/ 

«Venneslamodellen» 

Dekkes innenfor eksisterende rammer. 

Kjernegruppemodellen (Venneslamodellen) 

er kjent innenfor sosialt og 

kriminalitetsforebyggende arbeid, med sin 

vekt på kjernegrupper rundt den enkelte 

barn/ungdom som har utfordringer av ulik 

karakter. Kjernegrupper er et lavterskel- og 

individrettet tilbud til barn og unge fra 0 - 21 

år som det er knyttet en bekymring rundt.  

 

2. Mobilt team Fokus på systemisk tilnærming og 

overganger, og arbeider er i større grad 

rettet mot tidlig innsats i barneskolen.   

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

sosialhjelpsmottakere under 30 år. 

Fra og med 2023 – utvidelse av Teamet 

gjennom etablering av tiltaket Basen 

sammen med Hunsfos Næringspark. Målet er 

på lengre sikt å kunne tilby arbeid eller 

aktivitet med tanke på arbeid til alle unge 
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voksne utenfor arbeid. Gjennomføres 

gjennom 3årige prosjektmidler fra 

Statsforvalteren. 

 

4. Økt helsesykepleierressurs 

i videregående skole 

Prosjektmidler fra helsedirektoratet til 20 % 

økt stilling. Hensikten er å bidra til at 

ungdom fullfører videregående skole. 

  
5. Ungt utenforskap Midler fra Helsedirektoratet til prosjekt for å 

jobbe med å forhindre utenforskap spesielt i 

ungdomsskolene. Har satt inn ekstra 

helsesykepleier på VUS med 20 % og 

familieterapeut en dag i uken på begge 

ungdomsskolene. 

 

6. «Til rett tid»  

«Godt begynt» -barn og 

unge i Agder.  

I samarbeid med UIA og SSSH har vi startet 

prosjekt for å forebygge overvekt.  

Prosjektet er utvidet til «Godt begynt» som 

er en del av den nasjonale satsingen 

«Program for folkehelsearbeid i kommunene 

2017 -2027».   

Formålet er å fremme barns og unges 

psykiske helse og livskvalitet.  

Prosjektet skal følge barn og unge fra 6 mnd. 

– 8. klasse. Dette vil bl.a. føre til flere 

konsultasjoner ved helsestasjon og 

skolehelsetjenesten. Også her har vi fått 

midler fra helsedirektoratet til å øke 

helsesykepleierressurser for å ta ekstra 

konsultasjoner. Bakgrunnen for satsingen er 

at regionen har hatt betydelige 

levekårsutfordringer.  
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7. Handlekraftige voksne-

trygge barn. Handlingsplan 

mot overgrep i nære 

relasjoner.  

I samarbeid med RVTS og 

Menneskemøteakademiet.  

I handlingsplanen mot vold og overgrep i 

nære relasjoner 2019-2022 for Vennesla 

kommune står det blant annet følgende mål 

(jmf. vedtak i Kommunestyret 16/19): 

Vi er gode på å oppdage og melde ifra om 

mistanke om at barn og unge er i risiko eller 

utsettes for vold og overgrep.  

Som hovedstrategi for å nå ovennevnte mål 

har Vennesla kommune valgt følgende: 

Kompetente og handlekraftige ansatte som 

vet hva de skal gjøre, og er trygge på 

hvordan de kan snakke med barn og voksne 

om vold og overgrep.  

Hovedtiltaket for å nå målet er programmet 

fra RVTS Sør, MenneskeMøteAkademiet. 

Programmet fokuserer på verdi og 

holdningsforankring hos den enkelte ansatte 

og i arbeidsfellesskapet som grunnlag for god 

menneskemøtepraksis. Programmet skal gi 

ledere og ansatte kunnskap som setter dem i 

stand til å forstå hvordan krenkede barn og 

unges atferd, følelser og fortellinger kan 

forstås som uttrykk for opplevd smerte, samt 

kunnskap for å sikre forebygging, avdekking 

og håndtering av vold og overgrep.  

 

Programmet har en varighet på tre år, frem 

til sommer 2023.   

De årlige kostnadene til RVTS i satsingen 

«Handlekraftige voksne, trygge barn» er kr. 

235 000,-.  

I tillegg kommer utgifter til 

kompetanseheving/kapasitetsbygging for alle 

ansatte, ledere og veiledere. Dette beløpet er 

kr 500 000,- i 2023. 

 

8 Sammen på vei 

(tidligere Familie for første 

gang) 

Familie for første gang er et høyintensivt og 

forebyggende tiltak for familier som trenger 

mye støtte i begynnelsen av barnets liv. 

Enhet for barn og familie ved 

helsesykepleierne driver prosjektet som en 

del av en nasjonal satsing, og støttes av 

Bufdir. 

 

9 Sikre gjennomføring av 

videregående skole 

 

 

 

 

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, 

fylkeskommunen og kommunen. 
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10 Tiltak til barn og unge i 

lavinntektsfamilier. 

Bedre samhandling internt i kommunen 

knyttet til barnefattigdom. Det gjennomføres 

et prosjekt finansiert av statsforvalteren for å 

gjøre en koordineringsjobb i forhold til dette i 

2021.  Prosjektet ferdigstilt i 2022, og det er 

laget en rapport fra dette prosjektet.  

 

Det er vedtatt inntektsgradert betaling for 

SFO-plass.   

 

Startlån: Kommunen har fra og med 2022 

lånt inn 75 millioner kr. til videreutlån i 

startlånsordningen. Dette for å sikre at flere 

lavinntektsfamilier gis mulighet til å eie bolig. 

 

11 Videreføring av UTT-

prosjektet. 

 

Fast tiltak  

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. Prosjektet omfatter 

VUS og Skarpengland ungdomsskole.  

Det er bevilget 100.000 kroner til prosjektet. 

Dette blir et fast tiltak for å sikre kontinuerlig 

og målrettet innsats mot ungdomsmiljøet.  

 

12 Innføring av foreldre-

veiledningsprogrammet 

COS - Trygghetssirkelen i 

alle barnehager.  

 

Som et universelt tiltak starter vi nå opp med 

foreldreveiledningsprogrammet  

COS- Trygghetssirkelen i alle barnehager. 

For å implementere dette må det utdannes 

COS-veiledere i alle barnehager. I løpet av 

2022 holdes det kurs for utvalgte pedagoger 

fra alle barnehager. Fra 2023 innføres det 

foreldrekurs i den enkelte barnehage. Den 

årlige kostnaden for dette er anslått til  

200 000,- fra 2023. 

 

 

 

6.3 Likeverd, likestilling og inkludering 

 

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

unge. 

 

    

Tiltak i perioden 2023 – 

2026 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1 Lekeressurs i barnehagen Gutter fra 9.trinn jobber som lekeressurs i de 

kommunale barnehagene. Dette starter opp 

igjen skoleåret 2022. Tiltaket har vært satt på 

pause pga C-19, men igangsettes igjen fra 

høst 2023 

 

2 Rekrutteringsprosjekt i 

forhold til likestilling, 

inkludering og mangfold. 

(LIM) 

Prosjekt hvor jenter og gutter fra 9. og 10. 

trinn jobber henholdsvis innen tekniske 

tjenester og helse- og omsorg. 

Tiltaket ble satt på pause pga C-19. 
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3 Plattform Kompetanseheving i forhold til radikalisering, 

hatytringer og voldelig ekstremisme. 

 

4 Handlekraftige voksne – 

trygge barn 

MenneskeMøteAkademiet 

Kompetanseutviklingsprogram utviklet av 

RVTS Sør. Se informasjon om dette under 

kap. 6.2. 

 

NAV Midt-Agder har i 2022 – 2023 

gjennomført 

kompetanseutviklingsprogrammet Trygge 

veiledere, utviklet av RVTS Sør. Finansiert 

gjennom kompetansemidler fra 

Statsforvalteren. Målsettingen er 

kompetansepåfyll til veilederne, for å bidra til 

større trygghet i møte med mennesker med 

traume-utfordringer. 

 

5 Tverretatlig team Samarbeid på tvers av enheter/sektorer 

 

6 Inkluderingsprisen Løpende tiltak i perioden 2019 –  

 

NAV Midt-Agder bruker arenaen julelunsj for 

næringsforeningen, til å dele ut 

inkluderingspriser for å sette fokus på god 

inkludering i næringslivet. Her blir en bedrift 

og en ildsjel løftet frem, som et eksempel for 

andre for å bidra til fremsnakking av 

rekruttering av arbeidstakere som har 

vanskelig for å komme inn på 

arbeidsmarkedet. 

 

Prisvinnere (virksomhet / ildsjel): 

2019 Beto Norte / Linda Fagerheim Vennesla 

kommune 

2020 Vennesla Entreprenørforretning / Olav 

Aas Lyngby Vennesla kommune 

2021 Vennesla Næringsforening / Geir 

Smiseth Holbæk AS 

 

 

 

 

6.4 Kunnskapssamfunnet  

 

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

Øke utdanningsnivå-landsgjennomsnitt 

 

  

Tiltak i perioden 2023 – 

2026 

 

Konsekvenser/kommentarer 
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1 Barnehage 

Kapasitetsbygging, 

regionale og lokale tiltak 

 

Regionale tiltak, finansiert gjennom statlige 

midler, Kompetanse for fremtidens 

barnehager:  

1.Kartlegging av kompetanse 

2.Organisasjonslæring 

 

Mentor A: Veiledning av nyutdannede 

barnehagelærere. 

 

Kompetanseutviklingsprogram Handlekraftige 

voksne - trygge barn” utviklet av RVTS Sør 

(se kap. 6.2 

2 Skole 

Kapasitetsbygging,  

desentraliserte og lokale 

tiltak. 

Se egen plan, Utviklings- og kompetanseplan 

for Venneslaskolen. Dekkes innenfor 

eksisterende rammer:  

- 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. 

DIGIL handler om å lære og lære i et 

digitalt inkluderende læringsmiljø. Målet 

med satsingen er at alle elever skal bli 

mer aktive i egen læring, som også er et 

av grunnprinsippene i ny læreplan LK20, 

som er gjeldende fra denne høsten. 

Venneslaskolen har også et samarbeid 

med Statped om Digital Didaktikk, som i 

stor grad handler om hvordan man kan 

jobbe med digital inkludering i 

klasserommet, og med andre ord 

oppfylle kravene i ny læreplan. Digital 

didaktikk er ferdig ved årsslutt 2020.  
- Kapasitetsbygging i Venneslaskolen ved 

bruk av lærende nettverk internt i 

kommunen og eksternt (Dekomp). 

Fokus på å øke kompetanse og kvalitet i 

Venneslaskolen jf. LK20 overordnet del 

kap. 3.5. 

 

Desentralisert ordning for 

kompetanseutvikling i skolen (dekomp) 

Starter opp med første utviklingsnettverk 

desember 2020. i samarbeid med Region 

Kristiansand.            

 

Veiledning av nyutdannede/nytilsatte. Dekkes 

av midler fra Udir. 

 

Lærerløftet – Kompetanse for kvalitet.  Det er 

23 lærere som tar videreutdanning dette 

skoleåret. 

Kompetanseutviklingsprogram Handlekraftige 

voksne - trygge barn” utviklet av RVTS Sør 

(se kap. 6.2). 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/7e72a90a6b884d0399d9537cce8b801e/kompetansestrategi-for-barnehage-2018_2022.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7e72a90a6b884d0399d9537cce8b801e/kompetansestrategi-for-barnehage-2018_2022.pdf
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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. 

 

2021 – 2024 – gjennomføring av prosjekt ved 

NAV Midt-Agder delfinansiert fra 

Statsforvalteren, der målsettingen er bedre 

gjennomføring av introprogrammet og høyere 

overgang til arbeid for introdeltakere som har 

begrenset utdanningsbakgrunn og svak 

språkutvikling. Prosjektet er todelt, der del 1 

er gjennomføring av alternativ intro-

opplæring med tett oppfølging i forhold til 

blant annet digitale ferdigheter, og del 2 er 

tett arbeidsrettet oppfølging etter SE 

metodikken i etterkant av intro-programmet. 

 

 

 

 

6.5 Barnehage- og skolestruktur 

 

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

 

Det siste året har vært preget av skolebygging og skolesammenslåing. Til 

sommerferien lukket dørene på Hunsfoss skole og Samkom skole for godt. 

Elevene ved Hunsfoss skole flyttet til Vennesla skole, Moseidmoen skole og 

Kvarstein skole. Elevene ved Samkom skole flyttet til Vennesla skole. De ansatte 

ved de to nedlagte skolene flyttet også videre til de gjenværende skolene.  

Det har gjennom året vært mange prosesser og dialoger for å ivareta og komme i 

mål med alle tiltakene som måtte til for å realisere vedtaket om endret 

skolestruktur. Elever, foreldre, ansatte på skolene, Enhet for byggforvaltning, 
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Enhet for park og teknisk, samt administrasjonen har vært involvert i dette 

arbeidet. 

 

 
 

 
 

 

 
         Både Vennesla og Moseidmoen skole ble så godt som ferdig til skolestart. 
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7 Helse og omsorg 

 

7.1 Innledning 

  

Hovedmålet for tjenestene er å skape helhetlige og tverrfaglige helse og 

omsorgstjenester der innbyggeren er aktivt deltagende i eget liv, hele livet, og 

medvirker til utvikling av kommunens helse og omsorgstjenester. Vi vil skape 

kommune 3.0 - sammen med innbyggerne!  

  

I kommune 3.0 er det ikke kommunen som bestemmer hvilke tjenester som 

innbyggerne kan velge mellom, men innbyggerens behov, sammen med 

kunnskap fra innbygger og helsepersonell som sammen kommer frem til hva som 

er riktig hjelp for den enkelte. «Hva er viktig for deg?» skal være førende for 

hvilke tilbud kommunen gir, vi skal ikke bare gi tjenester, vi skal bidra til å dekke 

behov for at alle skal kunne leve et godt liv. 

 

Den demografiske endringen vil kreve en helt ny tilnærming til hvordan vi kan 

løse oppgavene sammen. 

  

Viktige fremskrivningstall for befolkningen i Vennesla – mot 2040:   

 

• Innbyggere 67 + er 2000 personer i dag - øker med 1500 personer   

• Innbyggere 80+ er 580 personer og øker med 630  

• Innbyggere med demenssykdom er ca. 240 – øker med 240 nye  

• Mottakere av hjemmetjenester (over 80 år) er 174 – øker med 226 nye  

• Årsverk innen heldøgns omsorgstjeneste er i dag 385 årsverk. Demografisk 

fremskrevet er økt behov for 80 nye årsverk fram mot 2030 og ytterlig 80 nye 

årsverk fra 2030 til 2040.  

• Til sammen en vekst på 160 nyopprettede årsverk! Det betyr at vi vil trenge å 

rekruttere mer enn 200 nye stillinger i tillegg til naturlig avgang og turnover.  

• Parallelt med behovet for økt arbeidskraft, reduseres andelen yngre i 

befolkningen kraftig.   

• Kampen om arbeidskraft har aldri vært større enn det vi står overfor nå.  

  

Dette får konsekvenser både for samfunnet som helhet og for Vennesla som 

bosted og kommunen som tjenesteleverandør. Det vil kreve harde prioriteringer 

både politisk og administrativt hvert eneste år, og det blir viktig å jobbe sammen 

både interkommunalt og i helsefelleskapet mellom kommunene og sykehuset 

uten å overby hverandre/konkurrere med å øke lønn utover tariff.  

 

Selv om vi statistisk sett lever flere friske år nå enn tidligere, viser samtidig 

forskning at de siste årene av livet blir hjelpebehovet like stort som før.   

  

Vi ser på nye måter å organisere tjenesten på blant annet ved læringsnettverket 

“TØRN” på Venneslaheimen. Basert på erfaringer og anbefalinger fra nettverket, 

ønsker kommunen å ta lærdom av dette og spre tankegangen og tiltakene ut til 

øvrige enheter.   
 

Vi må samtidig prioritere nødvendig kompetanseheving slik at flest mulig ansatte 

kan få mer sykepleier/vernepleierfaglig kompetansepåfyll og oppgaver, i tillegg 

trenger alle å få styrket endrings- og innovasjonskompetanse.  
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Vi må sammen fortsette den gode utviklingen av ei bærekraftig bygd med høy 

kvalitet på infrastruktur og offentlige rom. Variasjon i botilbud vil være viktig. Vi 

må sammen med innbyggerne skape gode møteplasser og stimulere til deltakelse 

på tvers av generasjoner og kulturer. Kommunen må legge til rette for god 

infrastruktur slik at innbyggerne skal kunne oppleve egenmestring og at det er 

trygt å bo hjemme i høy alder, også med helseutfordringer.   

  
Mulighetsrommet som beskrives i helse- og omsorgsplanen har 5 ulike områder 

som blir viktig å fokusere på i prioriteringene fremover:  

  

1. Helsefremming, forebygging og tidlig innsats   

2. Samskaping og samhandling  

3. Tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi  

4. Dimensjonering og utvikling av tjenestetilbud  

5. Rekruttering og kompetanse  

 

 

7.1.1 Ressursbruk og prioriteringer  

Tabellen nedenfor viser et utvalg nøkkeltall for ressursbruk/prioriteringer i 

Vennesla kommune i 2021, sammenlignet med KOSTRA gruppe 7, Region 

Kristiansand kommuner og landsgjennomsnittet.   

  

  Vennesla 
2020  

Vennesla 
2021  

Kr. sand  Birke-
nes  

Iveland  
KOSTRA- 
gruppe 

07  

Landet 
uten Oslo  

Samlet                

Netto driftsutgifter 

pleie og omsorg i 

prosent av 

kommunens totale 

netto driftsutgifter  

30,8 %  30,9 %  29,6 %  29,9 %  24,6 %  32,9 %  33,9 %  

Netto driftsutgifter, 

pleie og omsorg pr. 

innbygger 80 år og 

over  

502 542  552 746  458 001  565 385  748 610  464 163  478 283  

Institusjon                 

Institusjoner - 

andel av netto 

driftsutgifter til 

pleie og omsorg  

37,7 %  38 %  40,1 %  43,1 %  37,9 %  39,7 %  42,1 %  

Dekningsgrad- 

plasser institusjon i 

% av innbyggere 

over 80 år  

16,4 %  16,3 %  16,0 %  14,6 %  24,4 %  15,4 %  16,9 %  

Korrigerte brutto 

driftsutgifter, 

institusjon, pr. 

kommunal plass  

1 345 305  1 474 589  1 373 490  1 917 900  1 415400  1 385 434  1 424 285  

Hjemmetjeneste                

Korrigert brutto 

driftsutgifter pr. 

mottaker av 

hjemmetjenester  

192 227  203 934  286 734  191 476  264 886  309 828  307 527  
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  Vennesla 

2020  
Vennesla 

2021  
Kr. sand  Birke-

nes  
Iveland  

KOSTRA- 

gruppe 
07  

Landet 

uten Oslo  

Mottakere av 

hjemmetjenester, 

pr. 1000 

innbyggere   
0-66 år  

52  54  25  39  32  25  25  

Andel hjemmetj. 

mottakere med 

omfattende 

bistandsbehov,   
0-66 år   

11,3 %  11,2 %  21,7 %  14,9 %   -  18,5 %  18,5 %  

Andel hjemmetj.  
mottakere med 

omfattende 

bistandsbehov,  
80 år og over   

6,5 %  6,7 %  12,9 %  29,1 %  -   17,0 %  16,1 %  

Annet:                       

Årsverk av leger 

pr.     
10 000 

innbyggere.   

11,0  10,8  9,9  10,7  6,8  9,4  9,5  

Gjennomsnittlig 

listelengde  
928  877  1143  935  565  1005  1021  

Kommunalt 

disponerte boliger 

per 1000 

innbygger  

22  22  19  20  29  17  20  

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

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto 

driftsutgifter: Av kommunens totale netto driftsutgifter, går 30,9 % til helse og 

omsorg.  Det er en liten økning på 0,1% fra i fjor. Vennesla ligger under KOSTRA-

gruppe 7 og landsgjennomsnittet.    

  

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over:   

Indikatoren viser driftskostnadene til pleie og omsorg målt i kroner pr innbygger 

80 år og over i kommunen. Fra 2020 til 2021 har det vært en økning på ca. 

50000 kr pr innbygger over 80 år. Årsak til dette er at antall eldre over 80 år stiger. 

Vennesla ligger over både KOSTRA-gruppe 7 og landsgjennomsnittet, men under 

Birkenes og Iveland.    

  

Institusjoner - andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg:   

38 % av netto driftsutgifter for helse og omsorg går til institusjonstjenester. Det 

er en liten økning fra i fjor (37,7). Det er noe lavere enn de vi sammenligner oss 

med. Dette er i tråd med kommunens satsning på hjemmebaserte tjenester.    

  

Dekningsgrad - plasser institusjon i % av innbyggere over 80 år:   

Vennesla kommune har en dekningsgrad på 16,3 %, der landsgjennomsnittet er 

16,9 %. Det har de senere årene blitt færre plasser pr innbygger over 80. Dette 

er en ventet utvikling på grunn av økning av antall personer over 80 år med 

sammen antall institusjonsplasser. I ny helse- og omsorgsplan har vi foreslått å 

redusere dekningsgraden til 10 %  

  

http://www.ssb.no/
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Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 0-66 år:   

I forhold til andelen som mottar hjemmetjenester i alderen 0-66 år, ligger 

Vennesla kommune dobbelt så høyt som KOSTRA-gruppe 7 og 

landsgjennomsnittet. Dette er en stor bekymring som vi ønsker å gå grundig inn i 

for å finne årsakssammenhengen. Det positive er at andel personer under 66 år 

som har omfattende behov langt lavere enn snittet (11,2 % mot 18,5 %).  Det 

kan se ut som om kommunen tilbyr hjelp til flere enn det som er normalt, men 

snitt timer per bruker er vesentlig lavere enn landsgjennomsnittet.    
  

Kostnader per hjemmetjenestemottaker er på kr. 203 934, noe som er vesentlig 

mindre enn landsgjennomsnittet. Andel hjemmetjenestemottakere som har 

omfattende hjelpebehov og er over 80 år, er også lavere enn de andre vi 

sammenligner oss med. Det er også interessant å undersøke hvorfor kostnaden 

per mottaker i Vennesla ligger så mye lavere her enn i kostragruppe 7 og 

landsgjennomsnittet.   
   

Årsverk leger pr. 10000: Kommunen ligger over landsgjennomsnittet og det er 

bra og ønskelig ut nasjonal anbefaling om at listelengden bør ned. 

Gjennomsnittlig listelengde har blitt redusert fra 2020 (928) til 2021 (877).   
   

Kommunale boliger per 1000 innbygger: Kommunen har flere kommunalt 

disponerte boliger (22) enn både Kristiansand (19), KOSTRA-gruppe 7 (17) og 

landsgjennomsnittet (20).    
 

   

  

 
 

Vi blir flere eldre. Dagsentertilbud som på Venneslastua blir viktigere og viktigere. 
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Antall aktive brukere med tjenesten hjemmesykepleie – hele året, i 

parentes vises tall per 31.12   
  

Hjemmesykepleie 2018 2019 2020 2021 

Venneslavegen   268 (177) 290 (180) 296 (204) 317 (207) 

Venneslatunet   103 (84) 105 (90) 100 (88) 99 (86) 

Hægeland/Øvrebø   59 (38) 58 (32) 60 (43) 70 (46) 

Samlet   430 (299) 453 (302) 456 (335) 486 (363) 

Kilde: Journalsystemet Visma Profil.     
  

• Hjemmetjenesten Venneslavegen hadde en økning på 21 brukere fra 2020 til 

2021. Det har også vært en stor økning i antall vedtakstimer i 2021   

• Hjemmetjenesten Venneslatunet har vært relativt stabil i antall brukere 

gjennom året, men kompleksiteten og behovet for hjelp og antall 

vedtakstimer har økt.  

• Hjemmetjenesten Hægeland og Øvrebø hadde en økning på 10 nye bruker fra 

2020 til 2021. Det er en betydelig vekst i en så liten hjemmetjeneste.   

   

  

 Antall aktive brukere psykisk helse og rusoppfølging – hele året, tallet 

som er i parentes er tall per 31.12   

    2018    2019   2020       2021  

Psykisk helse 402 (267) 440 (303) 522 (360) 562 (379) 

Oppfølgingstjenesten 176 (147) 197 (146) 200 (160) 201 (167) 

Kilde: Journalsystemet Visma Profil.  
  

• Innen tjenesten psykisk helse har det vært en relativ stor økning på ca. 40 

brukere fra 2020 til 2021.  Tallet i parentes viser per 31.12. Vi ser her at 

dette tallet har kun økt med 19. Det er flere nå som får hjelp gjennom året, 

men som kommer fortere ut av tjenesten igjen. Samtidig meldes det om at 

koordineringsansvaret til den enkelte har økt ved at det foreligger et større 

ansvar på primærkontaktene i forhold til å følge opp pakkeforløp.   

• Samlet økning i antall mottakere av psykisk helsetjenester fra 2018 til 2021 

er på 39,8 % gjennom året.   

• Oppfølgingstjenesten i forhold til rus har vært relativt stabil fra 2020 til 

2021.  Samlet økning fra 2018 til 2021 er på 14,2 %  

  
 

Boligsaksbehandling:    

Vennesla kommune har til sammen 295 kommunalt disponerte boliger som 

brukes til formålet utleieboliger, trygdeboliger og omsorgsboliger.   
 

Bolig 
År 

Antall 
søknader 
mottatt 

Hvor mange 

bodde ikke i 

kommunal 

bolig 

Antall 

avslag 

Antall m tilsagn 

som faktisk 

flyttet inn 

Antall som ikke 

flyttet inn 

2021 121 80 18 74 29 
2020 145  15 109  

2019 161  19 107  

2018 134  8 85  

2017 168  13 123  
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Foruten 2018 har det vært en nedgang i antall søkere til kommunale boliger hvert 

år siden 2017. Det har vært en massiv utbygging av leiligheter i sentrum de siste 

årene. I tillegg har vi bosatt færre flyktninger. Det er også usikkert hvor mye 

pandemien har påvirket folks flyttevaner.  Årsaken til det høye antallet søknader i 

2019 henger sammen med innflytting i Sentrumsvegen 34 (17 nye leiligheter).  
  

Hjelpemidler:    

NAV hjelpemiddelformidling leverer hjelpemidlene til det kommunale lageret der 

teknikerne sørge for montering, transport, opplæring, og oppfølging. NAV 

Hjelpemiddelsentral overfører stadig mer ansvar til kommunene for vedlikehold 

og reparasjon av hjelpemidler.  

  

Hjelpemidler  2017  2018  2019  2020  2021  
Antall brukere med 

hjelpemidler  
1572  1593  1598  1653  1741  

Antall hjelpemidler 

utlevert  
2983  2933  3215  3334  3363  

Antall hjelpemidler 

returnert  
1516  1277  1211  1472  1207  

Samlet verdi  10,9 mill.  9,8 mill.  10,2 mill.  13,4 mill.  12,5 mill.  
  

I tabellen fremkommer antall brukere med hjelpemidler, levering og retur av 

disse og samlet kostnad de siste 5 årene. Fra 2017 til 2021 har det vært en 

økning på 13 % i forhold til antall hjelpemidler som har blitt utlevert. Vennesla 

kommune ligger høyere i på andelen hjelpemidler i befolkningen enn 

sammenlignbare kommuner. 

 

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.   

  

Sykehuset planlegger ikke for flere plasser i geriatrien, men de vil øke satsingen 

på geriatri og alderspsykiatri, noe som innebærer utvikling av nye modeller og 

samarbeid med kommunene på Agder. Teknologien vil her åpne for nye måter å 

følge opp pasienter og samhandle på mellom tjenestenivåene.  

  

Helse og omsorgsplanen legger LEON-prinsippet til grunn for tjenesteutviklingen, 

et prinsipp en kan forvente blir sterkere praktisert i 2040 grunnet 

ressursknapphet i helsevesenet. En viktig tilnærming er derfor å jobbe 

systematisk med innsatstrappen (s11 i helse og omsorgsplanen) for å definere, 

dimensjonere og utvikle tjenester på riktig nivå. Dette gir en transparens og 

forutsigbarhet for alle tjenesteaktører, men også for innbyggerne, brukerne og 

deres pårørende om hva som kan forventes.  

   

Mål: Redusert press på helsetjenesten gjennom satsing på helsefremmende og 

forebyggende arbeid.  

  

  Tiltak 2023-2026  Konsekvenser / kommentarer  

1. 

Samarbeid mellom 

Sørlandets sykehus og 

kommuner på Agder i 

Helsefelleskapet  

Helsefellesskapet Agder har som visjon å skape 

grensesprengende samhandling om 

helsetjenester på Agder. Dette er noe vi jobbe 

sammen om med kommunene og sykehusene på 
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Agder i det videre strategiske arbeidet med utvikling 

av helse- og omsorgstjenestene.  
  

2. Videreutvikling og 

implementering av 

samarbeidsavtaler 

mellom kommunene og 

Sørlandet sykehus.  

På grunn av pandemien har den planlagte evaluering 

og revidering av avtaleverket mellom kommunene på 

Agder og SSHF blitt forsinket. Det dette må 

intensiveres og sluttføres i 2023/2024 og vil kreve 

bred involvering og økt interkommunalt samarbeid.  
  

3. Strategisk samarbeid i 

Region Kristiansand 
(HSO)  

Ny strategiplan i Helse-, sosial og omsorgsnettverket 

ble vedtatt i 2022. Vedtatte felles 

samarbeidsområder er:    
1. Skrøpelige eldre  

2. Psykisk helse og rus  

3. Arbeidskraft- rekruttere og beholde 

I 2023 skal felles handlingsplan med prioritet, 

ansvarsfordeling og frister vedtas i HSO-nettverket 

og vil danne føringer for videre samarbeid frem mot 

2026.   
  
 

7.3 Helse og omsorgstjenestene  

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

  

Nylig revidert helse- og omsorgsplan 2023-2040 er førende for 

satsningsområdene i perioden og videre fremover.   

  

  Tiltak 2023-2026  
 

Konsekvenser / kommentarer  

  
1. Planlegging og bygging av 

boliger for personer med 

demens.  

Det planlegges bygging av 16 boenheter på 

Holtet for personer med demens i 2024-2025. 
I tilknytning til disse boligene bygges det nytt 

dagsenter. Dagsenteret på Venneslatunet vil 

da flytte ned til Holtet og øke antall plasser fra 

10 til 15. 

  
2. Korttidsplasser  Det vil være behov for 3 nye korttid-

/avlastningsplasser innen 2026. Dette tiltaket 

har en ikke funnet rom for i planperioden, 

men ulike løsninger må vurderes på nytt ved 

rullering av den årlige økonomiplanen. 

  
3. Styrke hjemmebaserte 

tjenester  
Hjemmetjenesten må styrkes årlig i takt med 

fremskrevet vekst i antall eldre og mennesker 

med demens. Det er lagt inne en økning på 2 

mill. kr. hvert år fra og med 2023.  

  
4. Styrke hukommelsesteam  Hukommelsesteamet styrkes med økt stilling 

fra 2024.   

  
5. Mulighetsstudie Ringvegen  Idekonkurranse for innovative løsning på 

beskrevet omsorgsboligbehov. En har ikke 

funnet rom for dette i økonomiplanperioden. 
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6. Hjelpemiddel-lageret  Det er behov for nye større lokaler. 

Detaljkartlegging og beskrivelse av behov. En 

ser på muligheter for å få dette til i 

eksisterende kommunale lokaler.   

  
7. Syn- og hørselskontakt  Økes i takt med økning i antall eldre. Fra 2023 

er det behov for en økning på 20% stilling.  

En har ikke funnet rom for dette i 

økonomiplanperioden. 

  
8. Dagrehabilitering  Kartlegge og beskrive behovet.   

Anbud på leie av lokaler. En forutsetter at 

tiltaket må løses innen eksisterende 

budsjettrammer.  

  
9. Brukermedvirkning og 

samhandling med pårørende 

på systemnivå.  

Helse og omsorgslederne deltar jevnlig i 

rådenes møter etter invitasjon eller ved behov 

for dialog om å informasjon.  
Brukerrepresentanter inviteres med i arbeid 

knyttet til planer og utviklingsarbeid innen 

tjenestene, samt til regelmessige dialogmøter. 
Bruker- og pårørendeundersøkelse 

gjennomføres annet hvert år. Neste gang i 

2023. 

  
10. Styrke samarbeide med 

frivillig sektor   
Ny frivilligmelding vedtatt i 2022 skal være 

førende for samarbeidet og utviklingsarbeidet 

knyttet til Frivillig sektor. 

  
11. Plan for legetjenesten   Plan for legetjenesten ferdigstilles i 2023. 

Målet med planen er å sikre tilstrekkelig 

legetjenester til innbyggerne, samt sikre 

tettere samarbeid mellom fastlegene og øvrig 

helse og omsorgstjeneste.    
12. Personer med demens og 

deres pårørende får støtte 

og avlastning slik at de kan 

bo lengst mulig i eget 

hjem.   

Framskriving tilsier en økning på 240 flere 

innbyggere med demenssykdom i årene frem 

mot 2040.  
Avlastning for pårørende vil være avgjørende 

for å utsette behov for sykehjemsplass. 

Dagsenter og individuelle dagtilbud må derfor 

prioriteres høyt. Det planlegges for en økning 

fra 10 til 15 plasser ved flytting til Holtet i 

2024-2025. Det er et lavt estimat. Det kan 

fort bli behov for et større tilbud, og med 

forsinket byggestart på Holtet må vi allerede 

finne løsninger for flere yngre med demens. 

Det må være, differensierte dagaktivitetstilbud 

for hjemmeboende.  
  

• Vi vil stimulere til flere lavterskeltilbud 

for hjemmeboende personer med 

demens, i samarbeid med 

frivilligsentraler.    

• Vi opprettholder tilskuddet for frivillige 

lag og foreninger som ønsker å ha et 
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tilbud for hjemmeboende personer med 

demens.   

• Vi tilby avlastning for hjemmeboende.  

• Implementering av «Et mer 

demensvennlig samfunn», i ordinær 

drift: Kompetanseheving blant 

næringslivsbedrifter, pårørende og 

frivillige.   
  

13. Innovasjon, 

velferdsteknologi og digital 

transformasjon  

• Styrke støttefunksjoner for ledere i 

helse og omsorg for å gi rom for å 

jobbe med innovasjon og utvikling.   
• Investering i nødvendig 

lagervarer/utstyr for å møte behovet i 

befolkningen.   
• Økning av 100 % stilling som 

ergoterapeut fra 2023. Hovedansvar vil 

være velferdsteknologi.   
• Digital infrastruktur må på plass:   

Full wifi-dekning på Hægelandsheimen i 

2023.   
• Deltakelse i innovasjonspartnerskap for 

velferdsteknologi sammen med andre 

kommuner på Agder. Vi jobber videre 

med digital transformasjon i egen 

kommune.   
14. Sikre oppdatert og 

tverrfaglig kompetanse hos 

ansatte  
  

• Implementering av ny plattform for 

kompetanseheving og 

medarbeideroppfølging – Dossier. Det 

utarbeides felles digitale 

kompetanseplaner for de ulike 

stillingstyper.  

• Ny kompetanseplan for helse og 

omsorg i 2023.   

• Gjøre beregninger på kostnader knyttet 

til turnusplanlegging ved av heving av 

basiskompetanse hos ansatte i helse og 

omsorg.   
15. Nytt avlastningshjem for 

hjemmeboende utviklings-

hemmede.  

Forprosjektet for avlastningshjem er 

godkjent.   

Det er igangsatt prosess for bygging av 5 

avlastningsplasser og 1 leilighet knyttet til 

avlastningsboligen. To leiligheter lyses ut som 

egen opsjon. Oppstart må utsettes pga. 

manglende statlig finansiering.   
16. Boliger for utviklings-

hemmede  
Planlegge og bygge leiligheter med 

personalbase, 6 leiligheter for unge voksne og 

6 som utskiftning av dagens boligmasse.  
Usikker oppstart pga. manglende statlig 

finansiering. Tiltaket er i økonomiplanen 

foreslått gjennomført i 2026.   
17. Boliger tilrettelagt for 

rullestol  
Planlegge, sikre tomt samt bygge 2 

familieboliger tilrettelagt for rullestol.   
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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  

  

      
Tiltak i perioden 2023-

2026  
  

  
Konsekvenser/kommentarer  

1. Nye botilbud for mennesker 

med rus og psykisk 

helseutfordringer.  

Følge opp tiltak vedtatt i Boligpolitisk 

handlingsplan:  
• Hardbruksboliger, finne tomt og etablere 

to boligmoduler. Foreslås i 2023.  

• Seks leiligheter for personer med 

rusutfordring. Foreslås i 2026.  
2. Rusoppfølging  Oppfølgingstjenesten øker sin 

hjemmeoppfølging i takt vedtatt økning i 

opptrappingsplan/ budsjettet  
  

3. Lavterskeltilbud psykisk 

helse  
Prosjekt «Drop-in psykisk helse» har vært en 

suksess og redusert behovet for individuelle 

vedtak. Prosjektmidlene er over og en må i 

størst mulig grad forsøke å videreføre tiltaket 

innenfor eksisterende budsjettrammer.   
Livsmestring tilby regelmessige lærings- og 

mestringskurs:   
• KID- kurs i depresjonsmestring  

• KIB- kurs i belastningsmestring  

• Tankeviruskurs   
4. Lavterskel rusoppfølging  • Feltsykepleie- lavterskel rusoppfølging, 

en gang i uka har vært testet ut i 

2021/2022 med god effekt. Vurderes 

økt.   
5. Brukermedvirkning  • Implementering av feedbackinformerte 

tjenester (FIT) innen psykisk helse og 

rus.  

• Kompetanseheving ansatte- FIT  

• Brukerplan gjennomføres annethvert år  

• Øke samarbeid med 

brukerorganisasjoner på feltet. Invitere 

til samarbeid om prosjekter.   

• Erfaringskonsulenter bidrar inn med sin 

erfaring og kompetanse  

 

 

7.6 Folkehelse 

 

Mål: å redusere sosiale forskjeller i helse, fremme livskvalitet og flere leveår med 

god helse for den enkelte, samt å arbeide for en samfunnsmessig og bærekraftig 

utvikling.  
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Folkehelsearbeid er sektorovergripende og skal drives frem gjennom tiltak og 

innsats i mange av kommunens enheter og tjenester. Ansvaret for helse og 

trivsel er noe alle må ta del i – også den enkelte innbygger.  

En viktig huskeregel i folkehelsearbeidet er 90/10 regelen: «Bare 10 % av folks 

helseproblemer kan helsetjenesten gjøre noe med. 90 % må løses utenfor 

helsetjenesten.»  
 

      
Tiltak i perioden 

2023-2026  
  

  
Konsekvenser/kommentarer  

1.  Fokus på forebygging, 

helsefremming, 

folkehelse og tidlig 

innsats i alle ledd  

• Samskaping med innbyggere, næringsliv og 

frivillig sektor med formål å løse 

samfunnsutfordringer.  

• Tilrettelegge på en måte som gjør det enklere 

og mer nærliggende for alle å gjøre sunne 

valg.  

• Satse på universelle tiltak som er bra for hele 

befolkningen  

• Bidra til at alle opplever god mestring og 

kontroll over levekårsforhold som 

yrkesdeltakelse, økonomi og boligsituasjon  

• Bidra til at alle har et best mulig utgangspunkt 

for god helse og trivsel også etter 

pensjonsalder.  

• Øke helsekompetansen i befolkningen, dvs. 

kunnskap om egen helse og sykdom. Dette 

bør være et gjennomgående aspekt og 

tenkning i planlegging, utvikling, 

implementering og evaluering av helse- og 

omsorgstjenestene (ref. Helsedirektoratets 

strategi for å øke helsekompetansen i 

befolkningen 2019-2023).  
  

2.  Det skal tilrettelegges 

for aktivitet og 

«grønne lunger» i alle 

nyetablerte 

boområder  
  

• Det stilles krav til slike områder i alle 

planprosesser hvor boligbygging er 

formålet.   

• I arbeidet med revidering av 

samfunnsplanen må dette fokuset være 

førende.   
  

4.  Utbygging av 

idrettshaller  
  

• I økonomiplanperioden planlegges utbygging 

av idrettshaller på Moseidmoen og 

Skolevegen. Intensjonen er å gi gode 

fasiliteter for fysisk aktivitet i skolene og i 

idrettsaktiviteter på fritiden, særlig for barn og 

unge.  
  

5.  
  

Bruk av sykkel som 

transportmiddel  
  

• I alle planprosesser vektlegges tilrettelegging 

for bruk av sykkel som fremkomstmiddel. Det 

arbeides aktivt for å få midler fra den 

kommende byvekstavtalen til å bygge ut 

sykkelveinettet videre.   

Konseptet Den kortreiste bygda, med en 

kostnadsramme på 322 mill. kr, bygger på 

forutsetningen om at gang og sykkel skal 
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overta for personbiltrafikk til skole, jobb, 

handel og fritidsaktiviteter.    
6.  Helhetlig og langsiktig 

levekårssatsing på 

Agder  

• Vennesla kommune jobber mot mål i 

Folkehelseprogrammet på Agder som 

sammenfaller med kommunens 

satsingsområder.  

• Tiltak som er dokumentert virksomme og 

kostnadseffektive skal prioriteres.   
7.  Evaluere iverksatte 

tiltak opp mot 

utfordringsbildet årlig  

• Hver enkelt enhet har ansvar for å årlig 

evaluere forebyggende/ folkehelsearbeid opp 

mot kommunens utfordringsbilde.   

 

 

 

 

 

 
 
    Kommunen er tungt inne i det store prosjektet med nytt og utvidet legesenter.   
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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 kommunedirektøren.  

 

8.1.1 Organisasjon og ansatte 

Vennesla Kommune er organisert etter resultatenhetsmodellen. Den består av et 

strategisk nivå med kommunedirektør, og fem kommunalsjefer på områdene 

samfunnsutvikling og miljø, oppvekst og inkludering, helse og omsorg, økonomi 

og organisasjon. Det er også et driftsnivå som består av 24 selvstendige 

resultatenheter. Ny administrativ organisering trådte formelt i kraft 01.01.22, og 

er gradvis implementert. 

 

Vennesla kommune har 1384 ansatte, fordelt på 1054 årsverk. (PAI – statistikk) 

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 normalt medarbeiderundersøkelse hvert andre år.  

 

Undersøkelsen ble i 2021 utsatt på grunn av pågående pandemi. Etter planen 

skulle vi gjennomføre ny undersøkelsen i februar 2022. Siden arbeidet med ny 

organisasjonsmodell ble utsatt vil organisasjonen på dette tidspunktet være midt 

i innføringen av ny modell. Kommunedirektøren mener derfor at ny 

medarbeiderkartlegging bør gjennomføres våren 2023, når ny modell er 

implementert. 

 

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. 
 
 

*for årene 16-18 er tallene før kommunesammenslåing med Søgne og Songdalen. For 2019 er det 
ikke kommet tall for sammenslått kommune. 

** for årene 17-19 er det tall for Mandal kommune. 

 

Kommune 2017 2018 2019 2020 2021 

Vennesla 7,2 7,4 8,4 9,0 9,3 

Lillesand 7,7 7,7 7,7 8,6 10,1 

Kristiansand* 7,6 7,8 - 7,5 7,5 

Lindesnes** 7,5 7,8 7,3 8,4 8,4 
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Sykefraværet i 2021 viser en oppgang i fraværet. Deler av dette kan relateres til 

koronapandemien. 

Vi jobber kontinuerlig med fraværsreduserende tiltak, men i likhet med 2020 har 

arbeidet også i 2021 delvis stoppet opp på grunn av koronasituasjonen. 

 

Vi vil i 2023 ha fornyet fokus på hva som kan gjøres for å redusere sykefraværet. 

Vi ønsker å sette egne måltall for de ulike tjenestene. Per i dag er målet 6% for 

kommunen samlet. 

 

8.1.4 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 

 

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 for kommunen samlet. 

 

 

  

Tiltak i Perioden 2023-2026 

 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Lederrekrutteringsprogram   

 

Kommunedirektøren foreslår å 

bevilge kr. 250 000,- per år i 2 år 

for å starte opp et nytt leder-

rekrutteringsprogram. 

Programmet tar sikte på å finne 

talenter i egne rekker. I tillegg til 

egen finansiering vil vi søke KS 

om OU-midler. 
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2. Heltid  

 

 

 

 

 

 

For å sikre bærekraftige tjenester 

og for å skape attraktive 

arbeidsplasser er det viktig at vi 

har fulle stillinger. 

En av våre største utfordringer blir 

å skaffe til strekkelig arbeidskraft, 

særlig innen helse- og 

omsorgssektoren. 

 

Vi har i 2022 startet opp TØRN- 

prosjektet. Vi håper at dette 

prosjektet vil bidra til bedre 

oppgavefordeling og flere fulle 

stillinger innen helse- og omsorg. 

 

 

Vi jobber også med å kombinere 

stillinger på tvers i organisasjonen 

for å kunne tilby fulle stillinger. 

 

3. Forenkling  Organisasjonsseksjonen vil i 2023 

ha fokus på å finne muligheter for 

forenklinger av arbeidsprosesser. 

Mangel på arbeidskraft vil 

fremtvinge nye måter å jobbe på. 

Tiltaket dekkes innenfor 

eksisterende budsjettramme.  

 

4.  Velferdstiltak for ansatte. Nivået fra 2022 på kr. 700,- per 

ansatt per år videreføres i 2023. 

 

5. Redusere sykefraværet. Gode oppfølgingsrutiner, som skal 

sikre tett oppfølging videreføres. 

 

I samarbeid med 

kommuneoverlegen vil vi ha nytt 

fokus på hva som kan redusere 

fraværet. 

 

Dekkes innenfor eksisterende 

budsjettramme 

 

 

 

8.3 Likestilling og mangfold 

 

Mål: Vennesla kommune ønsker at kommunens ansatte skal gjenspeile 

befolkningens sammensetning. 

 

  

Tiltak i Perioden 2023 – 2026 

 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Under ellers like forhold skal det kjønn 

som er underrepresentert ansettes  

 

Dekkes innenfor eksisterende 

budsjettrammer. 
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2. Minst en søker med ikke-vestlig 

bakgrunn skal innkalles til intervju 

dersom den fyller de formelle 

kvalifikasjonskrav 

 

Dekkes innenfor eksisterende 

budsjettrammer. 

 

 

Utviklingen i kommunedirektørens ledergruppe samt enhetsledernivået viser 

følgende tall med hensyn til likestilling.  

  
2019 
menn 

2019 
kvinner 

2020 
menn 

2020 
kvinner 

2021 
menn 

2021     
kvinner 

Kommunedirektørens 
lederteam: 

3 3 2 4 2 4 

Enhetsledere: 9 18 9 *16 **9 **15 

 

• *2 av rektorene leder 2 skoler 

• **Etter omorganiseringen i 2022 har vi 24 enheter 
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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. 

Kommunestyret vedtok i sak 24/20 følgende økonomiske måltall for Vennesla 

kommune: 

- Netto driftsresultat bør være minst 1 % av driftsinntektene. 

- Investeringslån fratrukket lån til selvkostområdene vann, avløp og slam 

bør maksimalt utgjøre 50 % av driftsinntektene. 

- Kommunens generelle disposisjonsfond og bufferfond knyttet til 

finansforvaltningen bør til sammen minst utgjøre 10 % av driftsinntektene. 

 

I kap. 11 er det foretatt en analyse av budsjett- og økonomiplan mot disse 

måltallene. Nedenfor er det foreslått tiltak knyttet til kommuneplanens 

målsetning for kommunen som eier og forvalter av fellesskapets verdier. 

 

9.2 Økonomistyring 

 

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

handlefrihet. 

 

  

Tiltak i perioden 2023-2026 

 

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Fortsatt fokus på enhetenes 

budsjettstyring. 

  

Bedre økonomistyring, og mer 

forutsigbar økonomi. 

 

2. Fortsatt fokus på budsjettstyring av 

investeringsprosjekter.  

 

Bedre økonomistyring, og mer 

forutsigbar økonomi. 

 

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. 

Kommunedirektøren foreslår å 

overføre midler til fondet i tråd 

med finansreglementet.  

 

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. 

Beholdningen bør være minst 10 

% av driftsinntektene. 
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Målsetningen er overholdt i 2023-

2025.  

 

6. Ha en lånegjeld som er akseptabel for 

å opprettholde kommunens 

økonomiske handlefrihet.  

Blir mindre sårbar i forhold til 

rentesvingninger. 

Kommunens investeringslån 

fratrukket lån til 

selvkostområdene bør maksimalt 

utgjøre 50 % av driftsinntektene.  

 

 

 

9.3 Kommunen som eier 

 

Mål: Vennesla kommune skal sikre en bærekraftig forvaltning av fellesskapets 

verdier. 

 

  

Tiltak i perioden 2023 – 2026 

 

 

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.). I 2022 blir det 

ingen meravkastning på 

finanskapitalen, og det blir ikke 

satt av til verdijusteringsfondet. 

Kommunedirektøren har heller ikke 

funnet rom for sette av midler i 

økonomiplanen. 

 

2. Ivareta kommunens bygg på en god 

måte 

Ved alle nybygg settes det av 

midler til vedlikehold allerede fra 

år 1. 
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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. 

 

 Vennesla Kr.sand Lindesnes Lillesand Birkenes Iveland K-7 Landet

Administrasjon 3 359 3 680 2 769 4 851 4 774 9 896 3 691 3 866

Politisk styring 402 312 325 469 716 1 628 398 402

SUM: 3 761 3 992 3 094 5 320 5 490 11 524 4 089 4 268
Kilde: Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no 
 

K-7 = Kostragruppe 7 (Kommuner mellom 10.000 og 19.999 innbyggere med 

lave inntekter). 

 

Viser at Vennesla kommune bruker en del mindre enn landsgjennomsnittet og 

sammenlignbare kommuner på administrasjon og politisk styring. Vi ser også at 

det er stor variasjon kommunene imellom. Hovedårsaken til dette er ulik 

kommunestørrelse.  

 

10.1.2 Valgdeltakelse 

 

Kilde: Regjeringen, valg.no 
 

Tabellen viser valgdeltakelse ved de fire siste kommunevalgene.  

 

 

 

 

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 %

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 2023 – 

2026  

 

Konsekvenser/kommentarer 

1. Anvende IT for å effektivisere 

kommunen. 

I tett samarbeid med IKT-Agder arbeides 

det aktivt for å gjennomføre dette. Det 

arbeides nå med en eierstrategi for 

selskapet som bl.a. vil avklare 

ansvarsfordeling og ambisjonsnivå. 

  
2. Effektiviseringstiltak i hele 

organisasjonen. 

Innsparings- og effektiviseringstiltak på 

til sammen 10 mill. kr. i 2022 økende til 

37 mill. kr. i slutten av perioden. 
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11 Økonomisk driftsramme 2023-2026 

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 2023 2024 2025 2026

Skatt på innt., formue, naturress.skatt 403 000       408 900       414 900       421 000       

Ordinært rammetilskudd 572 600       594 200       601 400       609 500       

Eiendomsskatt 66 200         66 600         67 000         67 400         

Konsesjonsavgift 308              308              308              308              

Konsesjonskraft 31 500         25 400         25 400         25 400         

Andre driftsinntekter 264 033       270 733       268 244       265 916       

Totalt 1 337 641 1 366 141 1 377 252 1 389 524  

 

11.2.1 Skatt på formue og inntekt 

 

Skatteanslaget for 2023: 

Skatteanslaget for 2022 ble oppjustert i oktober. Dette påvirker kun inntektene 

for 2022, og anslaget for 2023 blir satt med utgangspunkt i revidert 

nasjonalbudsjett. Dette gjør at anslaget for 2023 er ca. 5 % nedgang fra 

forventet inngang i 2022.  

For å oppnå målet om at skatt skal utgjøre 40 % av kommunens samlede 

inntekter foreslår regjeringen at den kommunale skatteøren økes med 0,2 %-

poeng til 11,15 % i 2023. Ut fra dette skulle skatteanslaget for 2022 bli følgende 

(kr): 

 

 

 

 

Skatteforventningene i statsbudsjettet er altså lagt til grunn ved budsjettering av 

skatteanslaget for Vennesla.  

 

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.  

 

Prognose 2022 424 255           

5 % nedgang (ca) 21 204            

Sum skatteanslag 2023 403 050           
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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 2023 er beregnet på bakgrunn av 

regjeringens forslag til statsbudsjett og ovennevnte forutsetninger om 

skattevekst. Vi har forutsatt en realvekst i de frie inntektene på 1,5 % hvert år i 

planperioden. Dette er noe over den veksten staten har gitt kommunesektoren de 

siste årene, men på grunn av forventningene om høyere befolkningsvekst enn 

landet mener kommunedirektøren at 1,5 % vekst er realistisk. 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 2023. 

 

Inntektssystemet inneholder 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 imellom. 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 2023 2,86 % dyrere å drive enn 

landsgjennomsnittet. Dette er en liten økning på 0,01 %-poeng fra 2022. Dette 

betyr at Vennesla er blitt noe dyrere å drive fra 2022 til 2023, noe som isolert 

sett gir noe høyere rammetilskudd. 

 

Kommunen får 2,48 mill. i ordinært skjønn i 2022. Det er statsforvalteren i Agder 

som fordeler disse midlene. I forhold til 2022 er dette en nedgang på kr. 

500.000,-.  

 

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 2021 var Venneslas 

skatteinngang ca. 72,5 % av landsgjennomsnittet. Snittet i Agder er 92,8 % av 

landsgjennomsnittet. 

 

Rammetilskuddet reguleres utfra hvor mange barn som går i private grunnskoler. 

Det at Oasen har etablert seg i kommunen får betydning for kommunens 

inntekter. Det er to års forsinkelse, noe som betyr antall barn i private skoler pr. 

01.10.2021 får innvirkning på kommunens rammetilskudd i 2023. I 

økonomiplanen er det lagt til grunn følgende elever på Oasen: 



Årsbudsjett 2023 – økonomiplan 2023-2026 Kommunedirektørens forslag 76 
 

 

Rammetilskuddet

Antall elever 

bosatt i 

Vennesla Telledato

2023 54 01.10.2021 Faktisk antall

2024 76 01.10.2022 Faktisk antall

2025 92 01.10.2023 Anslag

2026 101 01.10.2023 Anslag  
 

Med dagens satser vil dette gi et redusert rammetilskudd i forhold til 2023 på 2,5 

mill. kr i 2024, 4,3 mill. kr. i 2025 og 5,3 mill. i 2026. Dette er lagt inn i 

økonomiplanen. I beregningene fra 2025 er anslått at det er forholdsvis like 

mange elever fra andre kommuner som det er i dag. 

 

Oasen har fått godkjenning til å ha 180 elever. Dette vil bety ca. 13,3 mill. kroner 

i reduserte inntekter for kommunen i forhold til 2023. 

 

Tabellen nedenfor viser forventet endring i rammetilskuddet fra regulert budsjett 

2022 til 2026 (tall i 1000 kroner). 

 

Rammetilskudd 2022 2023 2024 2025 2026

Rammetilsk. ekskl. innt.utj. 397 585 447 736 458 288 456 537 455 552

Skjønnstilskudd 2 940 2 480 2 480 2 480 2 480

Netto inntektsutjevning 127 725 122 384 124 613 124 613 124 613

Realvekst, 1,5 % 8 819 17 770 26 855

Totalt 528 250 572 600 594 200 601 400 609 500  
 

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. Kommunedirektøren har forutsatt en realvekst i de frie 

inntektene på ca. 1,5 % hvert år i perioden 2024-2026. 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 noe 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 2023-kroner (for perioden 2023-2026). 

- Kommunens innbyggertall og utgiftsbehov øker omtrent som 

landsgjennomsnittet.   

- Uendrede skjønnsmidler fra statsforvalteren, dvs. kr. 2.480.000,- pr. år. 

- Det er lagt inn en realvekst for Vennesla på 1,5 % pr. år i perioden 2024-

2026.  

- Antall elever i privat grunnskole blir som vist ovenfor.  

- Inntrekk i rammetilskudd som følge av ekstraordinære 

konsesjonskraftinntekter kr. 15,3 mill. i 2023. 
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 (Tall i hele 1000 kroner) 

 2022 2023 2024 2025 2026

Skatt 424 250 403 000 408 900 414 900 421 000

Rammetilskudd 528 250 572 600 594 200 601 400 609 500

Totalt 952 500 975 600 1 003 100 1 016 300 1 030 500  
 

Tallene for 2022 er regulert budsjett etter 2. tertialrapport.  

 

Tabellen viser at vi forventer at kommunens frie inntekter øker med ca. 23,1 mill. 

kroner fra 2022-2023. Videre i perioden er det lagt til grunn høyere 

befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet, og det er derfor lagt inn en realvekst 

på 1,5 % hvert år fra 2024. Dette er noe høyere enn veksten 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: 

- Barnevernsreformen 

- Økte veiledende satser for sosial hjelp. 

- Økt basistilskudd til fastleger 

- Økte utgifter for forvaltning og drift av e-helseløsninger. 

- Gratis barnehageplass fra 3. barn 

- Redusert makspris i barnehagen. 

- Helårsvirkninger av ordninger som ble innført i løpet av 2022. 

 

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. 

 

Forrige regjering nedsatte et utvalg som skal vurdere dagens inntektssystem til 

kommunene. Utvalget har nå lagt fram sin innstilling. Hvis dette forslaget blir 

vedtatt vil Vennesla kommune få redusert sine inntekter med 15-20 mill. kr. pr. 

år. Dette vil i så tilfelle være meget dramatisk. Forslaget er på høring og skal 

behandles av Stortinget våren 2023. Forslaget er svært omstridt og det vil nok 

ikke bli vedtatt slik det nå ligger. Hvilke utslag dette vil få for Vennesla kommune 

er uvisst. Kommunedirektøren har ikke tatt høyde for forslaget siden det ennå 

ikke er vedtatt. Dersom det vedtas, innebærer det en ytterligere innstramming i 

rammebetingelsene ved rulleringen av økonomiplanen 2024-2027. 

11.2.4 Avgifter og betalingssatser 

Tabellen nedenfor viser avgiftene i kommunene i nærheten for 2022. 

 

 
Kilde: Kommunenes hjemmesider. 

 

Årsavgift Vennesla KristiansandLindesnes Lillesand Birkenes Iveland

Vann 2 775      1 689      2 764       2 393        3 943      5 860      

Avløp 5 085      3 533      4 734       4 061        3 809      7 657      

Renovasjon 3 140      3 140      2 856       3 564        3 564      3 794      

Feiing 230         252         368          178           178         178         

Mva 2 808      2 154      2 681       2 549        2 874      4 372      

Totalt 14 038     10 768     13 403      12 745       14 368     21 861     
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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. 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.  

 

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 2022 til 2023. Dette innebærer at en ”normalhusholdning” må 

betale kr. 3.140,- + mva. i 2023. 

  

I økonomiplanen legger vi opp til stabile driftsutgifter direkte knyttet til vann og 

avløpstjenestene, men det er lagt inn en forutsetning om 0,5 % reduksjon i 2023 

og 1 % pr. år fra 2024 på lik linje med de andre kommunale tjenestene.  

 

Det er stort behov for rehabilitering av ledningsnett og andre investeringsutgifter, 

og dette vil isolert sett medføre at kapitalutgiftene øker. I tillegg har rentenivået 

økt betydelig det siste året, og renteforventningene for 2023 er 1,8 %-poeng 

høyere enn for ett år siden. Dette medfører økte kapitalutgifter, og kommunen 

må øke gebyrene mer enn anslått tidligere. Den kraftige prisstigningen vil også gi 

utslag i høyere gebyr. Selv uten denne pris og renteøkningen ble det signalisert i 

gjeldende økonomiplan at vi må forvente økte gebyrer på vann og avløp 

framover. Se for øvrig egen sak om fastsettelse av vann- og avløpsgebyr.  

 

Kommunedirektøren foreslår følgende endringer i gebyr fra 2022 til 2023: 

 

2022 2023 Endring kr. 

Vann

Abonnementsgebyr 1 200 1 350 150

Forbruksgebyr pr. m3 10,50 11,30 0,80

Avløp

Abonnementsgebyr 1 965 2 200 235

Forbruksgebyr pr. m3 20,80 22,60 1,80
 

 

Til tross for de foreslåtte økningene forventer vi å gå i underskudd på både vann 

og avløp med til sammen 10,7 mill. kroner. Forutsatt at regnskapet for 2022 blir 

som forventet kan 3,4 mill. av underskuddet dekkes av egne selvkostfond 

(tidligere års overskudd). Det øvrige underskuddet på 7,3 mill. kroner må dekkes 

av det generelle disposisjonsfondet. Som nevnt ovenfor avregnes over- og 

underskudd over en 5 års periode. Det betyr at evt. overskudd på 

selvkosttjenestene i løpet av de neste 5 årene vil gå til å dekke underskuddene i 

2023. 
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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. For å dekke utgiftene til 

feiertjenesten foreslår kommunedirektøren å øke feiegebyret med kr. 35,- til kr. 

265,- + mva. pr. boenhet med pipe.  

 

Tabellen nedenfor viser årsgebyr for en gjennomsnittshusstand i 2022 og 2023 

gitt ovennevnte gebyrøkninger.  

 

Årsavgift 2022 2023

Endring i 

kr.

Endring i 

%

Vann 2 775 3 045 270        9,7

Avløp 5 085 5 590 505        9,9

Renovasjon 3 140 3 140 -        0,0

Feiing 230 265 35          15,2

Mva 2 808 3 010 203        7,2

Totalt 14 038 15 050 1 013   7,2  
 

Inkludert merverdiavgift utgjør foreslått gebyrendringene på vann, avløp, 

renovasjon og feiing en økning på kr. 1.013,-, dvs. 7,2 %. I utregningen er vann 

og avløp beregnet ut fra et forbruk på 150 m3.  

 

Prognosene viser også at gebyrene må økes mer enn forventet prisstigning de 

neste årene. Dette er nærmere omtalt i egen sak om fastsettelse av vann- og 

avløpsgebyr. 

 

Slamavgift betales for eiendom som ikke er tilknyttet det kommunale 

ledningsnettet, men som har krav om regelmessig tømming av slamavskiller. 

Kommunedirektøren foreslår å øke den med forventet lønns- og prisvekst, 3,7 %. 

Tilsynsgebyret for spredte avløp foreslås økt fra kr. 500,- til kr. 800,- pr. år. Det 

vises for øvrig til egen sak. 

 

Det foreslås en ny prismodell på tilknytningsgebyr for vann og avløp. Dette er 

omtalt i egen sak om vann og avløpsgebyr. Det foreslås å at tilkoblingsgebyret pr. 

boenhet settes til kr. 11.000,- for vann og kr. 11.000,- for avløp. I tillegg 

kommer mva. For en standard bolig er prisen nå henholdsvis kr. 13.000,- og 

20.000,- + mva.   

 

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 

kommunedirektøren.   

 

I forslag til statsbudsjett reduseres maksimalpris på foreldrebetalingen i 

barnehagene fra kr. 3.050,- til kr. 3.000,- pr. måned for en fulltidsplass. 

Kommunedirektøren foreslår at foreldrebetalingen i kommunen settes lik 

maksimalprisene fastsatt av Stortinget. 

 

Kommunedirektøren foreslår å endre kostbetalingen i barnehagene fra kr. 400,- 

til kr. 450,- pr. måned. Det foreslås videre å øke gebyr ved for sen henting av 

barn i de kommunale barnehagene fra kr. 500,- til kr. 600,-.  

 

Gebyr på kommunal salgsbevilling for øl og på kommunal og statlig bevilling for 

skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes ut fra alkoholloven og dens forskrifter.  
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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. Kommunedirektøren 

foreslår ingen endring i satsen som er kr. 150.000,- pr. plass. 

 

Det foreslås å øke festeavgiften på graver fra kr. 3.300,- til kr. 3.800,- for en 

periode på 10 år. Dette er beregnet å gi kr. 50.000,- i ekstra inntekter. Enhetens 

ramme er korrigert for dette.  

 

Kommunen har laget minnelund på kirkegården i Vennesla. Det foreslås følgende 

priser for nedsetting av urne: 

• Urne på navnet minnelund inkl. navneplate, kr. 4.650,- 

• Urne på navnet minnelund, inkl. navneplate, utenbys, kr. 5.900,- 

• Urne på navnet minnelund, forlengelse 10 år, kr. 2.100,- 

Prisene ligger noe lavere enn i Kristiansand kommune. 

  

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 2022 er dette 

kr. 215,- pr. måned). For inntekt utover 2G er øvre tak det tjenesten koster å 

produsere (for 2022 er dette kr. 411,- pr. måned). 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. Kommunedirektøren 

foreslår at statens maksimale satser for hjemmehjelp gjelder.  

 

Kommunedirektøren foreslår å øke timeprisen for fotbehandling fra kr. 460,- pr. 

time til kr. 500,- pr. time. 

 

Som følge av sterk prisvekst på enkelte matvarer og strøm foreslår 

kommunedirektøren å øke prisene på catering og salg av mat. Enhetene gis 

fullmakt til å øke prisene på dette med inntil 10 %. 

 

Det foreslås å øke fraktgebyr for utlevering av cateringmat med 10 % fra kr.100,- 

til kr. 110,-, og fra kr. 150,- til kr. 165,- ved større levering.  

 

Det foreslås følgende endring av billettprisene i svømmehallen (kr):  

 

 2022 2023

Enkeltbilletter:

Voksen 95             100           

Honnør 70             75             

Barn 50             55             

Årskort:

Voksen 3 100        3 250        

Honnør 2 000        2 100        

Barn 1 350        1 400        

Klippekort:

Voksen 805           850           

Honnør 575           600           

Barn 400           400            
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Kommunedirektøren 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 3,7 %. 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. Inntektssystemutvalgets 

innstilling ble lagt fram i august, og der foreslås det at deler av eiendomsskatten 

av kraftanlegg inkluderes i inntektsutjevningen i rammetilskuddet. Dette vil bety 

at en del av eiendomsskatteinntektene blir fordelt mellom alle kommunene. 

 

I 2019 ble det lagt fram en utredning der det ble foreslått å avvikle ordningene 

med konsesjonskraft og konsesjonsavgift, samt endre reglene for eiendomsskatt 

på vannkraft. Samtidig ble det foreslått å øke grunnrenteskatten til staten. 

Utvalgets forslag ble ikke vedtatt, og ordningene ble opprettholdt.  

 

Det er likevel vedtatt endringer i reglene for eiendomsskatt de siste årene. 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.   

 

Fra 2020 ble 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 2021 ble 

maksimalsatsen satt ned fra 5 til 4 promille. 

 

I Vennesla har skattesatsen på boliger vært 4 promille og på næring, verk og 

bruk 7 promille i 2022. På boliger er det også benyttet et bunnfradrag på kr. 

500.000,-. Kommunedirektøren foreslår å videreføre dette i 2023. 

 

Det er budsjettert med en årlig økning i eiendomsskatt for bolig og fritidsbolig 

som følge av forventet boligbygging i planperioden. 

 

Det er sentralskattekontoret som fastsetter eiendomsskattetakstene på 

kraftproduksjonsanleggene i kommunen. Kraftprisene er en viktig faktor i 

fastsettelse av disse takstene. For eiendomsskattetaksten i 2023 er det 

kraftprisen i 2017-2021 som legges til grunn. Kraftprisen i 2021 var høy og skal 

isolertsett bety høyere eiendomsskatt. I eiendomsskatteloven § 8B-1 er det 

fastsatt et makstak for verdifastsettelsen av kraftanleggene. Dette vil begrense 

kommunens eiendomsskatteinntekter selv om kraftprisene er høye. I tillegg har 

regjeringen foreslått å øke grunnrenteskatten på kraftverkene. Dette vil medføre 

redusert eiendomsskatt. Som følge av disse forholdene foreslår 

kommunedirektøren uendret eiendomsskatt på kraftproduksjonsanleggene i 

økonomiplanperioden. 

 

I henhold til ovennevnte foreslår kommunedirektøren følgende inntekter fra 

eiendomsskatt i økonomiplanperioden (tall i hele 1000 kr.): 
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Eiendomsskatt 2023 2024 2025 2026

Boliger og fritidseiendommer 27 200 27 600 28 000 28 400

Næring 39 000 39 000 39 000 39 000

Totalt 66 200 66 600 67 000 67 400  
 

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 2022 vil utgjøre 

kr. 2.649.000,-. Den delen som gjelder psykiatriboliger i Døblebakken skal 

overføres til boligstiftelsen. Netto tilskudd til kommunen forventes å bli kr. 

2.516.000,- i 2023. Dette forutsetter at gjennomsnittlig flytende rente i 

Husbanken blir 1,24 %. Dette er basert på prognose fra Husbanken.  

 

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. Kommunen har brukt den godkjente investeringsrammen, 

og vi får dermed ikke kompensasjon for investeringer som foreslås i 2023-2026. 

 

Det forventes et tilskudd i 2023 på kr. 257.000,-. Dette forutsetter at 

gjennomsnittlig rente i Husbanken blir 1,24 %, som tilsvarer Husbankens 

prognose. 

 

    2023 2024 2025 2026

Kompensasjonstilskudd, skole 257 226 197 168

Kompensasjonstilskudd, PLO 2 649 2 620 2 590 2 561

herav til boligstiftelsen 133 131 130 128

Totalt, til kommunen 2 773 2 715 2 657 2 601  
 

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. Ifølge 

forslag til statsbudsjett gjelder følgende satser for 2023: 
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I tillegg kan det søkes om følgende særskilte tilskudd: 

1. Barnehagetilskudd for barn 0-5 år, kr. 27.100,- i engangstilskudd. 

2. Eldre tilskudd, kr. 176.000,- i engangstilskudd. 

3. Tilskudd ved funksjonshemminger eller atferdsvansker, tilskudd 1: kr. 

196.400,- i engangstilskudd, eller tilskudd 2: kr. 1.520.000,- pr. år i inntil 5 

år. Enslige mindreårige kan utløse tilskuddet til og med det året de fyller 20 

år, selv om perioden for integreringstilskudd er ferdig.  

 

I budsjett og økonomiplan har vi forutsatt at kommunen bosetter 60 nye 

flyktninger i 2023, og deretter 40 personer pr. år i planperioden. Vi har foreløpig 

ikke mottatt anmodning om bosetting fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

(IMDI). Når en slik anmodning foreligger vil det bli lagt fram en egen politisk sak 

om dette. 

 

Som følge av krigen i Ukraina har det vært en kraftig økning i bosettinger det 

siste året, og vi forventer å bosette 125 personer i løpet av 2022. Som følge av 

det har vi måtte styrke flyktningetjenesten. Det meste av økningen er på NAV, 

men det vil også være økninger innenfor andre enheter. Dette er omtalt under 

den enkelte enhet lengre bak.  

 

Vi forutsetter videre at tilskuddssatsene blir uendret i planperioden. Dette gir 

følgende inntekter i perioden (i 1000 kr.). Dette betyr en kraftig økning på ca. 35 

mill. fra opprinnelig budsjett i 2022, og ca. 13 mill. i økning fra revidert budsjett.   

 

 2023 2024 2025 2026

Integreringstilskudd 52 140 56 295 51 413 49 139  
 

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 foreslått til kr. 1.526.000,- i 2022. 

Regjeringen foreslår at kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 %. 

Innslagspunktet og kompensasjonsgraden for 2023 blir fastsatt i Statsbudsjettet 

for 2024, det er derfor vanskelig å vite hva vi kan forvente i tilskudd neste år. 

 

For utgiftene i 2022 mottok kommunen ca. 19,2 mill. kroner i tilskudd. Det er 

kommunens faktiske utgifter til ressurskrevende tjenester, sammen med 

innslagspunkt og kompensasjonsgrad, som er avgjørende for hvor stort tilskudd 

vi får. Det forventes økte utgifter til spesielt ressurskrevende brukere framover, 

Bosetting 2023

År 1, enslige voksne 234 900       

År 1, andre voksne 189 400       

År 1, enslige mindreårige 182 300       

År 1, barn 189 400       

År 2 243 100       

År 3 172 900       

År 4 85 700         

År 5 70 200         

Sum enslige voksne 806 800     

Sum andre voksne 761 300     

Sum enslige mindreårige 754 200     

Sum barn 761 300     
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og kommunedirektøren foreslår å derfor å øke forventet tilskudd de neste årene. 

Det foreslås følgende tilskudd i planperioden (i 1000 kroner): 

 

 2023 2024 2025 2026

Ressurskrevende tjenester 20 500 22 800 22 800 22 800  
 

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 2022 er denne prisen fastsatt til 11,57 øre pr. kilowattime. For 2022 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. Prognosen for kommunens netto 

konsesjonskraftinntekter i økonomiplanperioden er som følger: 

 

 2023 2024 2025 2026

Konsesjonskraft 34 500 25 400 25 400 25 400  
 

Dette er en kraftig økning fra gjeldende økonomiplan hvor det var forutsatt 

inntekter mellom 6,7 og 7,2 mill. kr. pr. år. Dette skyldes høyere prognose på 

kraftprisen enn tidligere. Regjeringen har foreslått at ekstraordinære inntekter til 

kommunene fra høyere strømpriser må deles med fellesskapet i 2023. Det legges 

derfor opp til et ettårig trekk i rammetilskuddet i 2023. Vi vet foreløpig ikke hvor 

stort dette trekket blir, men anslag fra Konsesjonskraftfondet IKS er at det kan 

bli oppimot 15,3 mill. kroner. Dette er tatt hensyn til i budsjettert rammetilskudd 

i 2023. 

 

I inntektsutvalgets innstilling er det forslått at deler av konsesjonskraftinntektene 

skal inngå i inntektsutjevningen i inntektssystemet. Dette er ikke tatt hensyn til i 

kommunedirektørens forslag til økonomiplan.  

 

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. 308.000,- i inntekter på konsesjonsavgift. 

 

 2023 2024 2025 2026

Konsesjonsavgift 308 308 308 308  
 

 

 
 

11.2.11 Utbytte 

 

Avfall Sør Holding AS 

Vennesla kommunes eierandel utgjør 12,1 %. 

 

I økonomiplanen er det lagt til grunn at selskapet betaler utbytte på 2,3 mill. kr 

årlig fra og med 2023. Det betyr kr. 275.000,- i utbytte for kommunen pr. år. 

Dette er i tråd med gjeldende økonomiplan. 

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 %.  

 

På eiermøte 21. mai 2021 ble det vedtatt at Agdereierne viderefører 

utbyttepolitikken som første gang ble vedtatt i 2018. Dette innebærer et utbytte 

på 70 % av «underliggende» resultat som utgangspunkt og der vesentlige 

gevinster og tap vurderes separat, og at utbyttet beregnes utfra fjorårets 

resultat. 
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Agder Energi AS og Glitre AS fusjonerer 01.01.2023 til «Å Energi». 

Utbyttepolitikken fra Agder Energi AS videreføres med utbytte på 70 % av 

«underliggende» resultat. Vennesla kommunes eierandel i det fusjonerte 

selskapet er 1,46 %. 

 

Utbytte for 2023 er basert på resultatet fra 2021 samt en andel av et 

ekstraordinært utbytte for Agdereierne som er en del av fusjonsavtalen (1,1 mrd. 

Kroner fordelt på årene 2023-25. Samlet gir dette et utbytte for Vennesla 

kommune på ca. 30,6 mill. kr. i 2023.  

 

I forbindelse med en ekstraordinær situasjon med høye strømpriser har 

regjeringen foreslått økt grunnrenteskatt samt en høyprisavgift med virkning fra 

2022. Dette vil medføre sterkt redusert utbytte fra Agder Energi AS i 2024. Det er 

svært vanskelig å anslå hvilke konsekvenser dette vil få, men 

kommunedirektøren legger til grunn et utbytte på 15,5 mill. kr. i 2024 og 12 mill. 

kr. for 2025 og 2026. Det er stor usikkerhet knyttet til anslaget både med hensyn 

til hva Stortinget til slutt vedtar av endringer i skattereglene, fyllingsgrad i 

magasinene og prisutviklingen i markedet. 

Det foreslås altså følgende utbytte i økonomiplanperioden (tall i 1000 kr.):  

 

Utbytte 2023 2024 2025 2026

Avfall Sør AS 275         275         275         275         

Agder Energi AS 30 360     15 500     12 000     12 000     

Totalt 30 635 15 775 12 275 12 275  
 

11.2.12 Rente-, avdragsinntekter og avkastning 

I planperioden er det budsjettert med følgende renteinntekter (tall i 1000 kr.): 

 

Renteinntekter, avkastning 2023 2024 2025 2026

Bankinnskudd 6 400 6 500 6 400 6 300

Formidlingslån 4 450 5 120 5 780 6 450

Andre lån 238 214 190 166

Garantiprovisjon 40 40 40 40

Forsinkelsesrenter 110 110 110 110

Avkastning langs. plasseringer 12 150 12 700 13 300 14 000

Totalt 23 388 24 684 25 820 27 066  
 

Det er vanskelig å forutsi størrelsen på bankinnskuddet og hvilket nivå renten vil 

ligge på i årene som kommer. I dagens bankavtale er renten på bankinnskudd 3 

mnd. Nibor +0,64 (markedsrente). Vi forventer en økning i forhold til dagens 

rente, og det er lagt til grunn følgende i planperioden: 3,7 % i 2023, 3,8 % i 

2024, 3,7 % i 2025 og 3,6 % i 2026. Beregningene er i henhold til prognosene 

fra Kommunalbanken.   

 

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.  

 



Årsbudsjett 2023 – økonomiplan 2023-2026 Kommunedirektørens forslag 87 
 

Kommunedirektøren foreslår å budsjettere med en positiv avkastning på 5 % 

hvert år. Basert på kapitalen pr. 28.10.22 (ca. 243 mill. kr.) utgjør dette 12,15 

mill. kr. i 2023 og økt til 14 mill. i 2026. Anslagene er gjort på bakgrunn av råd 

fra kommunens finansrådgiver, Gabler AS. 

 

Store svingninger i finansmarkedet de siste årene 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. 

Ifølge kommunens finansreglement skal kommunens bufferfond tilsvare 2 års 

normal avkastning. I 2022 forventer vi en stor negativ avkastning og vi vil 

sannsynligvis tappe bufferfondet slik at det er 0 ved utgangen av 2022. Med en 

budsjettert avkastning på 12,15 mill. kroner i 2023 må fondet økes med 24,3 

mill. kroner i 2023. Kommunedirektøren foreslår å overføre dette fra det 

generelle disposisjonsfondet.  

 

Ifølge kommunens finansreglement skal finanskapitalen hvert år økes med et så 

stort beløp at realverdien av kapitalen blir opprettholdt. Ved utgangen av 2022 

forventer vi at saldoen på verdireguleringsfondet er 40,66 mill. kroner. Pr. 

utgangen av september burde denne vært ca. 48 mill. kroner. For å ta høyde for 

verdiøkningen i planperioden burde det i tillegg blitt satt av 2-3 mill. kroner til 

dette fondet hvert år. Kommunedirektøren har dessverre ikke funnet rom for 

dette i økonomiplanen. 

 

 

11.3 Kommunens driftsutgifter 

11.3.1 Lønns- og prisvekst 

Solberg-regjeringen legger til grunn en gjennomsnittlig prisøkning for kommunale 

utgifter (inkl. lønnsutgifter) på 3,7 %. Dette er den såkalte deflatoren, som består 

av følgende komponenter: 

 

Deflator  

Lønnsvekst 4,2 %

Prisvekst drift / inv. 3% / 3,2%

Veid indeks 3,7 %  
 

Tar man hensyn til lønnsoverhenget fra 2022 (beregnet til 1 

 %), og lønnsglidning (0,2 %) er lønnsveksten i 2023 beregnet til 3 %.  

 

For å dekke lokale- og sentrale lønnsforhandlinger i 2023 har vi budsjettert med 

en sentral lønnsreserve. I tillegg skal den dekke økt godtgjørelse til folkevalgte, 

fysioterapeut, lege mv. i henhold til reglement og avtaler. Som følge av brudd i 

forhandlingene med Utdanningsforbundet i 2022 er de økonomiske 

konsekvensene av dette også inkludert i den sentrale lønnsreserven.  

 

11.3.2 Pensjonskostnad og -premie 

Ifølge 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 
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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.  

 

Vennesla kommunes premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift er beregnet å være ca. 

106,2 mill. kroner ved utgangen av 2022. Prognoser fra KLP og Statens 

pensjonskasse (SPK) viser at premieavviket inkl. arbeidsgiveravgift øker med 

47,8 mill. kroner i 2023. 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.  

 

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 2022 2023 2024 2025 2026

Årets premieavvik inkl. arb.g.avg. -27 846    -69 857    -41 095    -49 074 -51 347

Amortisert premieavvik inkl. arb.g.avg. 19 811     22 059     29 772     34 585 39 175

Netto i året -8 035    -47 798  -11 323  -14 489  -12 172  

Akkumulert premieavvik pr. 31.12 106 232   154 030   165 353   179 842   192 014    
 

Vi forventer altså kraftig økning av premieavviket i hele planperioden. Dette er 

bekymringsfullt, og betyr at vi til sammen bruker ca. 85,8 mill. kroner i fiktive 

inntekter til å finansiere driften av kommunen de neste fire årene. Uten dette 

regelverket som gir unntak i kommunens regnskapsføring ville vi hatt 47,8 mill. 

høyere utgifter i 2023 enn det som er lagt inn i kommunedirektørens 

budsjettforslag. 

 

Tabellen nedenfor viser beløpet vedrørende pensjon som belastes i 

driftsbudsjettet. Det er ikke tatt høyde for store endringer i pensjonsregelverket.   
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Pensjonskostnad 2023 2024 2025 2026

Pensjonskostnad, belastes drift 78 225     88 459     96 282 105 358  
 

I 2023 er dette ca. 5 mill. høyere enn gjeldende økonomiplan. Fra 2024 er det en 

betydelig økning i forhold til tidligere anslag. 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.  

 

Betalt pensjonspremie trekkes ut av beregningsgrunnlaget, og erstattes med et 

påslag på 10 % pensjon. For enkeltstående private barnehager er påslaget 11 %. 

Private barnehager som kan dokumentere at deres utgifter er høyere enn 

pensjonspåslaget 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.  

 

Ut fra ovennevnte blir tilskuddssatsene for 2023 følgende: 

 

 

Tilskudd pr. 

heltidsplass

Ordinære barnehager:

Tilskudd, drift inkl. adm. små barn, 10 % pensjon 254 650                

Tilskudd, drift inkl. adm. store barn, 10 % pensjon 125 226                

Tilskudd, drift inkl. adm. små barn, 11 % pensjon 257 370                

Tilskudd, drift inkl. adm. store barn, 11 % pensjon 126 738                

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  
 

Forutsatt at antall barn og sammensetningen av barna i de private barnehagene 

er uendret fra rapporteringen pr. 15.12.22 vil samlet drifts- og kapitaltilskudd til 

de private barnehagene bli ca. 80,8 mill. kroner pr. år.  

 

I tillegg til dette får barnehagene kompensert tapt inntekt på grunn av 

inntektsgradert foreldrebetaling, gratis kjernetid og søskenmoderasjon. 

 

Det er ikke tatt hensyn til økt tilskudd som følge av etableringen av «Nye 

Læringsverkstedet Søndagsbakken barnehage», jfr. kommunestyrets sak 48/21. 



Årsbudsjett 2023 – økonomiplan 2023-2026 Kommunedirektørens forslag 90 
 

11.3.4 Rente- og avdragsutgifter 

Kommunens netto lånegjeld pr. 1.1.23. vil være ca. 1,2 mrd. kroner. I tillegg 

kommer formidlingslån på ca. 248,9 mill. kroner. I 2023 er rundt 63 % av 

investeringene lånefinansiert, og samlet for planperioden er det ca. 69 %. Da er 

formidlingslån og avdrag på disse holdt utenom.   

 

I økonomiplanperioden er det lagt inn ca. 253 mill. kr. høyere låneopptak enn 

nedbetaling av avdrag på investeringslånene. 

Kommunens rente- og avdragsutgifter i 2023 er budsjettert til 100 mill. kroner. 

Renter på formidlingslånene er også inkludert i disse tallene, men ikke avdrag 

(som blir ført i investeringsregnskapet). Dette er en økning på 20,1 mill. kroner i 

forhold til prognosene for 2023 i gjeldende økonomiplan. Dette til tross for 

reduserte investeringer.   

 

På de flytende lånene har vi i planperioden lagt til grunn en rente på ca. 4,5 % fra 

2023 til 2025, og 4,4 % i 2026. Dette er betydelig høyere enn forutsetningene i 

gjeldende økonomiplan. For 2023 er det økningen på 1,9 %-poeng. 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. 1,9 %.  

 

Renten på lån i Husbanken beregnes med utgangspunkt i markedsrentene etter 

en modell fastsatt i forskrift om lån fra Husbanken. Dette gjør at renteendringer i 

markedet først får effekt på rentene i Husbanken etter 2-3 måneder. Rentene er 

derfor på vei oppover også i Husbanken. På startlånene er det lagt til grunn en 

rente på ca. 3,7 % i 2023, 3,8 % i 2024 og 2024, og 3,7 % i 2026. I forhold til 

gjeldende økonomiplan er dette en økning på ca. 2,2 %-poeng i 2023. 

 

I regnskapsforskriftene som gjelder for kommunene er det bestemmelser om 

hvor lang avdragstid vi kan ha på våre lån. Kommunen betaler ikke høyere 

avdrag enn vi må, og har derfor ikke anledning til å strekke avdragstiden på 

lånene. Betalte avdrag er beregnet å være innenfor forskriftens krav til 

minimumsavdrag. I budsjettet er det er lagt til grunn en løpetid på 25 år på de 

nye investeringslånene, og 30 år på startlånene. 

 

I økonomiplanperioden er det lagt opp til følgende utgifter (tall i hele 1000 

kroner): 

 

Rente- og avdragsutg. 2023 2024 2025 2026

Renteutg.,startlån 11 100 14 200 16 100 17 800

Renteutg., investeringslån 45 000 54 000 55 000 58 000

Sum renteutg. - drift 56 100 68 200 71 100 75 800

Avdragsutg., investeringslån 43 900 48 300 52 400 57 100

Sum avdragsutg. - drift 43 900 48 300 52 400 57 100

Totalt 100 000 116 500 123 500 132 900  
 

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.  

 



Årsbudsjett 2023 – økonomiplan 2023-2026 Kommunedirektørens forslag 91 
 

Dette gir følgende utvikling i kommunens gjeldsbelastning, ekskl. formidlingslån 

(tall i hele 1000 kroner): 

 

 Investeringslån 2023 2024 2025 2026

Lånegjeld pr. 01.01. 1 173 248 1 227 443 1 300 722 1 329 376

- Betalt avdrag 43 900 48 300 52 400 57 100

+ Nye låneopptak 98 095 121 579 81 054 153 587

= Lånegjeld pr. 31.12. 1 227 443 1 300 722 1 329 376 1 425 863

Lånegjeld pr. 31.12. ekskl. selvkostlån 728 907 788 845 817 903 898 404

Sum lånegjeld kr. pr. innbygger 80 694 85 512 87 396 93 739  
 

Innbyggertall pr. 01.07.22 er benyttet i beregningene, dvs. 15.211. I tabellen 

ovenfor er det ikke tatt hensyn til ubrukte lånemidler 

 

Kommunens gjeldsbelastning påvirker den økonomiske handlefriheten, og et 

låneopptak påfører framtidige kommunestyrer betalingsforpliktelser. 

Kommunestyret har vedtatt at investeringslån fratrukket lån til selvkostområdene 

vann, avløp og slam bør maksimalt utgjøre 50 % av driftsinntektene. Lån knyttet 

til selvkosttjenestene (vann, avløp, slam) finansieres av gebyrinntektene og 

påvirker ikke kommunens økonomiske handlefrihet, og holdes derfor utenfor i 

beregningen av måltallet. Kommunens startlån hos Husbanken er også holdt 

utenfor da de dekkes av videreutlån til lånetakere.  

 

Tabellen nedenfor viser kommunens investeringslån minus selvkostlån i % av 

driftsinntektene i økonomiplanperioden (pr. 31.12.). Av grafen ser vi at vi fra 

2024 overstiger målet. De største investeringene i planperioden gjelder helt 

nødvendige prosjekt innen helse- og omsorg og investeringer knyttet til 

idrettshaller. Kommunedirektøren mener at disse investeringene er nødvendige 

og vil foreslå at de gjennomføres til tross for at lånegjelden overskrider måltallet 

de siste årene i perioden.  
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11.3.5 Innsparings- og effektiviseringstiltak 

På grunn av stram økonomi, og fordi kommunen til enhver tid må ha fullt fokus 

på nøktern og effektiv drift inneholder budsjettforslaget omfattende innsparings- 

og effektiviseringsforslag.  

 

I økonomiplanen er det lagt inn et innsparingskrav på 0,5 % i 2023 og 1 % pr. år 

fra 2024. Dette er lagt inn på alle enheter bortsett fra Venneslaheimen 

omsorgssenter, Hægelandsheimen omsorgssenter og Hjemmetjenesten. Totalt 

utgjør rammekuttet ca. 4,2 mill. kroner i 2023 og økt til ca. 29,4 mill. kroner fra 

2026 

 

Det er i tillegg lagt inn et generelt rammekutt for kommunens administrative 

tjenester på 1 mill. kroner i 2023 og 2024. Det vil ta litt tid før en får innsparing 

som følge av den administrative og derfor er det generelle rammekuttet økt til 3 

mill. fra 2025. 

 

Det er også foreslått å øke festeavgiften på graver med kr. 500,- for 10 år. Dette 

er beregnet å utgjøre ca. kr. 50.000,- pr. år, og budsjettet til enhet for park og 

teknisk er derfor redusert med dette.  

 

Det er videre lagt inn innsparingseffekter av ENØK-tiltak som er gjennomført, og 

som planlegges fremover. I 2023 er det lagt inn en økt innsparing på kr. 95.000,-

, og økt til kr. 850.000,- i 2026. Det er også lagt inn økt innsparing som følge av 

nye solcelleprosjekt på kr. 150.000,- i 2024 og økt til kr. 330.000,- i 2026.  

 

Det er foreslått en reduksjon i hjemmehjelpstjenesten på kr. 330.000,- i 2023 og 

økt til kr. 734.000,- på helårsbasis fra 2024. Endringen er omtalt under enhet for 

hjemmetjeneste og Hægelandsheimen omsorgssenter.  

 

Innsparing som følge av en endret skolestruktur fra august 2022 er lagt inn med 

helårsvirkning fra 2023. Dette tilsvarer 5,35 mill. kroner. 

 

Når en sumerer de tiltak som er foreslått beløper disse seg til ca. 10,1 mill. kr. i 

2023 gradvis økende til 36,7 mill. kr. i 2026. 

 

Se for øvrig kap. 13 for ytterligere kommentarer til de ulike 

effektiviseringskravene under hver enkelt enhet. 

 

 

11.4 Netto driftsresultat 

 

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

driften er betalt. Dette beløpet kan spares til senere eller benyttes til 

investeringer. Slik sett gir det et bilde av kommunens økonomiske handlefrihet. I 

2023 er det budsjettert med et negativt netto driftsresultat på kr. 10.635.000,-. 

Dette betyr at utgiftene til drift av kommunen er høyere enn inntektene vi 

forventer å få i 2023.  

 

Når det gjelder netto driftsresultat i perioden må vi være svært oppmerksomme 

på følgende forhold: 

• Det er lagt inn en realvekst på ca. 1,5 % i de frie inntektene pr. år.  

• Det er lagt inn en forventet finansavkastning på 5 % pr. år. 

• Det legges til grunn en inntekt på konsesjonskraft på 31,5 mill. kr. i 2023 

og deretter 25,4 mill. kr. pr. år. 
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• I netto driftsresultat ligger det inne anslag for utbytte fra Agder Energi AS 

/ Å Energi AS på 30,36 mill. kr. i 2023, 15,5 mill. kr. i 2024 og 12 mill. kr. 

pr. år i 2025 og 2026. 

• Det er lagt inn et generelle rammekutt og innsparinger på 10,1 mill. 

kroner i 2023 og opptrapping til ca. 36,7 mill. kroner i 2026. Disse er 

omtalt i kap. 11.3.5 og under den enkelte enhet i kap. 13. 

 

Netto driftsresultat fremkommer på følgende måte (tall i 1000 kr.): 

 

 2023 2024 2025 2026

Driftsinntekter 1 337 641 1 366 141 1 377 252 1 389 524

Driftsutgifter 1 302 299 1 292 961 1 299 516 1 297 970

Brutto driftsresultat 35 342 73 180 77 736 91 554

Rente, utbytte og avdragsinntekter 54 023 40 459 38 095 39 341

Rente og avdragsutgifter 100 000 116 500 123 500 132 900

Netto finansutgifter -45 977 -76 041 -85 405 -93 559

Netto driftsresultat -10 635 -2 861 -7 669 -2 005

Netto dr. res. i % av driftsinnt. -0,8 % -0,2 % -0,6 % -0,1 %  
 

Denne oversikten over driftsbudsjettet viser altså at kommunen vil ha et negativt 

netto driftsresultat alle årene i planperioden. I 2023 utgjør det ca. 10,6 mill. kr, 

dvs. ca. -0,8 % i prosent av driftsinntektene.  

 

For å oppfylle kommuneplanens mål om å ha økonomisk handlefrihet har 

kommunestyret vedtatt at netto driftsresultat i % av driftsinntektene bør være 

minst 1 %. Vi ser at netto driftsresultat er lavere enn målsetningen på 1 % i hele 

planperioden. Dette til tross for at det er lagt inn forventning om betydelige 

innsparinger på driftsutgiftene. Utfra dette ser vi at kommunen fortsatt må ha 

fokus på nøktern drift og effektivisering, og kommunedirektøren vil advare mot å 

ytterligere øke kommunens løpende driftsutgifter eller foreta investeringer som 

gir økte driftsutgifter. 

 

 

 
 

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.  

 

B2023 B2024 B2025 B2026

Budsjett - 0,8 - 0,2 - 0,6 - 0,1

Mål 1,0 1,0 1,0 1,0
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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.  

 

 2023 2024 2025 2026

Netto driftsresultat -10 635 -2 861 -7 669 -2 005 

Premieavvik og amortisering -47 798 -11 323 -14 489 -12 172 

Avsetning og bruk av bundne fond 3 421 0 0 0

Totalt -55 012 -14 184 -22 158 -14 177 

Korrigert netto dr.res. i % av dr.innt. -4,1 % -1,0 % -1,6 % -1,0 %  
 

 

11.5 Disponering eller dekking av netto driftsresultat 

 

For økonomiplanperioden legges det opp til følgende: 

 

 2023 2024 2025 2026

Overføring til investering 2 575 2 575 2 575 2 575

Bruk av bundet fond, selvkost -3 421 

Avsetning til/bruk av disp.fond, selvkost -7 301 -6 512 -1 250 4 059

Avsetning til/bruk av generelt disp.fond, eksl. 

selvkost -2 488 2 576 -8 994 -8 639 

Bruk av disp.fond, barn og familie -1 500 

Totalt -10 635 -2 861 -7 669 -2 005  
 

Overføring til investering 

Kommunen har ikke anledning til å dekke utgifter til egenkapitalinnskudd i KLP 

ved låneopptak. Kommunedirektøren foreslår dermed å overføre kr. 2.575.000,- 

pr. år til å dekke disse utgiftene i investeringsregnskapet.  

 

Generelt disposisjonsfond 

Dette fondet er ment som en buffer for å dekke opp uforutsette forhold på drifts- 

eller investeringsbudsjettet. Hensyntatt de vedtak som er foreslått i 2. 

tertialrapport vil beholdningen på det generelle disposisjonsfondet være ca. 184,2 

mill. kr. ved utgangen av 2022. Som omtalt i 2. tertialrapport er det flere enheter 

som forventer overskridelser i forhold til årets budsjett. Dette betyr at vi 

sannsynligvis vil måtte bruke av fondet i forbindelse med regnskapsavslutningen 

for 2022. Dette er det ikke tatt hensyn til her. Det er heller ikke tatt hensyn til 

bruk av generelt disposisjonsfond til å dekke enhetenes merutgifter/tapte 

inntekter som følge av koronapandemien i 2022. Det forutsettes at dette blir 

dekket av overføring fra staten. 

 

Kommunedirektøren foreslår å bruke (netto) ca. 58,5 mill. kr. av fondet i 

planperioden. Av dette gjelder ca. 11 mill. kr. underskudd på selvkosttjenestene 

(vann, avløp og slam). Etter selvkostreglene kan dette dekkes inn av 

gebyrinntekter de neste 5 årene. 24,3 mill. kroner gjelder overføring til 
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bufferfondet knyttet til finansforvaltning for å oppfylle finansreglementets krav. 

Denne overføringen føres bare i balanseregnskapet, og er ikke inkludert i tabellen 

ovenfor. 23,2 mill. kroner av fondsbruken gjelder finansiering av driftsutgifter i 

planperioden.  

 

Bundet fond 

Selvkosttjenesten (vann, avløp, slam og feier) har tidligere år gått med 

overskudd, og dette skal tilbakeføres til innbyggerne. I planperioden budsjetterer 

vi med underskudd på vann og avløp. Deler av dette, ca. 3,4 mill.kr, kan dekkes 

av tidligere års overskudd som er avsatt på bundet fond.  

 

Oppsummering fond 

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. Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan 

benyttes til finansiering av drifts- eller investeringsutgifter, og sier derfor noe om 

kommunens økonomiske buffer. 

 

Kommunestyret har vedtatt at kommunens generelle disposisjonsfond og 

bufferfond knyttet til finansforvaltningen bør til sammen minst utgjøre 10 % av 

driftsinntektene. Grafen nedenfor viser beholdningen på fondene forutsatt 

avsetninger og bruk av fond som omtalt ovenfor. De første årene i planperioden 

er vi over målsetningen om 10 %, mens vi i 2026 er under. Dersom vi må bruke 

av det generelle disposisjonsfondet i forbindelse med årsavslutningen i 2022 kan 

det føre til at vi er under målsetningen i hele planperioden.  

 

Målsetningen om 10 % er satt for at kommunen skal opprettholde den 

økonomiske handlefriheten og at en skal tåle svingninger i økonomien. 

Kommunedirektøren vil derfor sterkt advare mot å bruke mer av fondene enn det 

som allerede er foreslått.  

 

 
 

 

  

B2023 B2024 B2025 B2026

Budsjett 11,3 % 10,8 % 10,1 % 9,7 %
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12 Investeringsbudsjett 

12.1 Investeringer i budsjett og økonomiplan 2023-2026 

Kommunedirektøren foreslår følgende investeringer i planperioden: 

 

 Investeringer Sum 2023 2024 2025 2026

1 Innløsning / grunnerverv 2 000          500           500           500           500           

2 Bro mellom Venneslamoen og Hunsøya 10 000         10 000      

3 Oppgradering veglysanlegg 2 100          300           600           600           600           

4 Trafikksikkerhetstiltak i hht TS-Plan 1 600          400           400           400           400           

5 Miljøgate Auravegen 5 925          2 800        3 125        

6 Vegutbedring Bjørkelivegen/Rakkestad 1 500          1 500        

7 Gang/sykkelveg Skarpengland. 5 000          5 000        

8 Bro Homsåna 2 500          2 500        

9 Gang- og sykkelveg - Stemhei 500             500           

10 Oppgradering bru 900             300           300           300           

11 Fortau Bjørnsonsveg. 500             500           

12 Fortau Hunsfossvegen. 500             500           

13 Idrettshall - Moseidmoen 53 100         19 000      34 100      

14 Idrettshaller - Skolevegen 81 000         500           5 000        75 500      

15
Sykehjem og dagsenter for demente, inkl. 

inv./utstyr 95 000         500           91 500      3 000        

16 Lokaler til leger 50 040         50 040      

17 Barnestua barnehage 20 000         20 000      

18
Måneglytt Dagsenter til Samkom, inkl. inv. og 

utstyr
12 500         12 500      

19 Nytt avlastningshjem, inkl. inventar og tustyr 49 000         24 000      25 000      

20
Boliger, pers. med samtidig rus- og psykiske 

lidelser + "Hardbruksboliger
16 600         3 000        13 600      

21 Bolig utviklingshemmede 57 600         500           57 100      

22 Ombygging servicetorget, Herredshuset 1 000          1 000        

23 E-lås, Venneslaheimen omsorgssenter 400             400           

24 Kinoseter 1 500          1 500        

25 ENØK-tiltak 8 100          5 100        1 000        1 000        1 000        

26 Solcelle på kommunale bygg 5 000          2 000        1 000        1 000        1 000        

27 Skarpengland skole, ventilasjonsaggregat 900             900           

28 Skiløyper og turstier 3 500          2 000        500           500           500           

29
Vigeland hovedgård, bade- og fiskeplass for 

rullestolbrukere
100             100           

30 Ny sandgarasje 1 000          1 000        

31 Oppsamling av grandulat - miljøtiltak. 420             140           140           140           

32 Uteområder - skoler og barnehager. 2 500          1 000        500           500           500           

33 Rassikring 2 000          500           500           500           500           

34 Bil til rehabiliteringstjenesten 600             600           

35 Bil, dagsenter for demente 800             800           

36 Bil, avlsatningshjemmet for barn og unge 770             770           

37 Utskifting av biler div. enheter 12 680         2 630        1 500        5 400        3 150        

38 Maskiner og utstyr, park og teknisk 11 735         3 160        3 825        2 000        2 750        

39 Div. vann- og avløpsinvesteringer 124 100       35 200      33 000      19 400      36 500      

40 Moseidvegen 1, VA 4 500          4 500        

41 Biooljefyr, Venneslaheimen omsorgssenter 400             400           

42 Egenkapitalttilskudd KLP 10 300         2 575        2 575        2 575        2 575        

43 Avdrag formidlingslån 75 048         15 262      17 512      20 012      22 262      

44 Utlån, formidlingslån 300 000       75 000      75 000      75 000      75 000      

1 035 218  246 407   282 377   209 497   296 937   
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1. Innløsning / grunnerverv 

Kommunedirektøren foreslår en generell bevilgning til grunnerverv på kr. 

500.000, -. pr. år i planperioden. Dette tiltaket omfatter midler til å erverve 

mindre grunnarealer i forbindelse med ulike tiltak og behov gjennom året.  

 

2. 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.  

 

Mulighetsstudiet ble behandlet politisk i første halvår 2021. Arkitektkonkurranse 

planlegges som en del av det videre arbeidet. Vil bidra til å redusere behovet for 

bilbruk og forutsettes tatt inn i porteføljen til den kommende byvekstavtalen. 

Bidrag fra utbygger blir en del av utbyggingsavtalen for Hunsøya-utbyggingen. 

Forventet tidspunkt for realisering er satt til 2025. En forutsetter at kommunens 

andel av finansieringen er 10 mill. kr. Kommunedirektøren forutsetter videre at 

prosjektet er fullfinansiert før arbeidet settes i gang. 

 

3. Oppgradering veglysanlegg 

Kommunedirektøren foreslår å legge inn 2,1 mill. kroner i planperioden til 

oppgradering av veglysanlegg.  Agder Energi har krevd at det etableres målere på 

de største strekkene. En stor del av midlene, særlig i starten av perioden, vil bli 

brukt til dette og etter dette tas det sikte på å bytte ut armaturer til mer 

energibesparende LED. 

 

4. Trafikksikkerhetstiltak ihht TS-Plan 

Revidert trafikksikkerhetsplan ble vedtatt juni 2022. I henhold til tiltaksplan i 

denne foreslår kommunedirektøren å legge inn 2,0 mill. kr. i planperioden. Kr. 

400.000, - av disse er overførte midler fra 2022. Dette er til å dekke prioriterte 

mindre tiltak på kommunale veger, evt. kommunens egenandel i prosjektene 

dersom vi får eksterne midler til tiltakene. Dersom kommunen får ATP-tilskudd 

e.l., vil disse midlene komme i tillegg til bevilget ramme. 

 

5. Miljøgate Auravegen 

Areal og transportprosjektet (ATP) har gitt tilskudd på kr 5 mill. til miljøgate i 

Auravegen. Kommunen må bruke momskompensasjonen, kr. 1,25 mill., til å 

finansiere prosjektet. Før det kan etableres miljøgate må bekkeledning i 

Auravegen økes i dimensjon på grunn av klimaendringer. Ledningen er økt i 

dimensjon ved Skolevegen og Sentrumsvegen, men langs Auravegen er 

dimensjon ikke økt ennå. Dette er lagt inn i avløpsbudsjettet i 2023 og 2024. I 

2022 var det budsjettert med 3,1 mill. kr. til miljøgaten. Av dette ble 2,8 mill. kr. 

overført til 2023 i 2. tertialrapport -22. I tillegg til dette er det lagt inn 3,125 mill. 

kr. i 2023. Hele prosjektet dekkes altså av tilskudd fra ATP og mottatt 

momskompensasjon. Kommunen må dekke evt. merutgifter utover dette.  

 

6. Vegutbedring Bjørkelivegen/Rakkestad 

Det er lagt inn 1,5 mill. til prosjektet i 2023. Økning skyldes mer til rassikring og 

murer, samt prisstigning. 

 

I prosjektet er det til sammen budsjettert med 8,7 mill. kroner i 2019-2023 til:  

• Breddeutvidelse av Bjørkelivegen (ifbm. vann- og avløpsprosjekt). 

• Opparbeidelse av fortau fra undergang og nordover. 
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• Opparbeidelse av veg mellom Rakkestad og Bjørkelivegen. 

 

7. Gang/sykkelveg Skarpengland 

Gang og sykkelveg fra RV9 på sørsiden av Skarpenglandsvannet til Skarpengland 

skole. Gir kortere og tryggere skoleveg for elever som bor sør for Skarpengland 

sentrum. Reguleringsarbeidet pågår nå. Kostnader til grunnerverv må dekkes av 

budsjetterte midler til grunnerverv eller fremmes som egen sak. Utbygging tenkt 

gjennomført i 2024 og det er satt av 5 mill. kr. til dette. 

 

8. Bru, Homsåna 

Det er gjennomført flomanalyse av Homsåna som viser at tverrsnittet på brua i 

Hunemyr må økes. Dagens tverrsnitt øker faren for oversvømmelse av 

bebyggelse oppstrøms. Dette gir stor hensynssone for flom. Dagens bru har 

skader og det er behov for omfattende rehabilitering. Kommunedirektøren 

foreslår å rive den gamle brua, og bygge ny bru der tverrsnittet økes fra ca. 4 

meter til ca. 10 meter. På grunn av en vanskeligere økonomisk situasjon foreslår 

kommunedirektøren og flytte dette prosjektet ut i tid, og det er satt av 2,5 mill. 

til dette tiltaket i 2026. I gjeldende plan var tiltaket satt opp i 2024.  

 

9. Gang- og sykkelveg – Stemhei 

Kommunedirektøren foreslår å legge inn kr. 500.000,- til prosjektet i 2025. Dette 

er i tråd med gjeldende økonomiplan. 

 

10. Oppgradering bruer 

Flere av bruene på kommunale veier er av eldre dato og trenger oppgradering, og 

kommunedirektøren forslår å legge inn kr. 300.000, - i hvert av årene i perioden 

2023 - 2025. Etter ekstern hovedkontroll våren 2023 vil det bli tatt stilling til 

hvilke broer som skal prioriteres. 

 

11. Fortau - Bjørnsonsveg 

Dette er et av tiltakene som er lagt inn i prosjektet «Den kortreiste bygda» der en 

har lagt opp til finansiering gjennom byvekstavtalen mellom region og stat. Så 

langt i prosessen er det lagt opp til en lokal egenandel på 20 %. 

Kommunedirektørens forslag til kommunal veg og kommunal egenandel utgjør 

0,5 mill. kr. av en samlet investering på 3 mill. kr. Egenandelen er lagt inn i 

2026. 

 

12. Fortau – Hunsfossvegen 

Dette er et av tiltakene som er lagt inn i prosjektet «Den kortreiste bygda» der en 

har lagt opp til finansiering gjennom byvekstavtalen mellom region og stat. Så 

langt i prosessen er det lagt opp til en lokal egenandel på 20 %. Dette er en 

kommunal veg og kommunal egenandel utgjør 0,5 mill. kr. av en samlet 

investering på 2,5 mill. kr. Egenandelen er lagt inn i 2026. 

 

13. Idrettshall Moseidmoen 

Det er vedtatt å bygge en baskehall og sosialt rom for å dekke skolens behov. 

Det vurderes å bygge lager for skolemusikken i dagens gymsal. Endret 

reguleringsplan med innkjøring fra Ravnåsvegen og plassering inntil 

kompetanseavdelingen er under arbeid og først når denne er endelig, kan 

prosjektering starte. Vi antar prosjektering i 2023 forhåpentligvis med bygging i 

årene 2024 og 2025. Det avsettes alt 53,1 mill. kr. Dette inkluderer forventede 

kostnader til kommunal infrastruktur, parkering og utomhus. En eventuell 

skytebane i underetasjen til hallen er ikke tatt med i dette beløpet. Det forventes 

6 mill. kr. i spillemidler til hallen. I 2. tertialrapport 2022 ble det overført 27 mill. 

av budsjettet fra 2022. Disse er inkludert i ovennevnte beløp.  
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Nytt forslag til reguleringsplan forventes lagt ut på høring i løpet av høsten 2022 

med endelig vedtak over nyttår. 

 

14. Idrettshaller – Skolevegen 

Kommunestyret vedtok i sak 87/21 å bygge baskethall på Moseidmoen og 

erstatte dagens Venneslahall med en dobbelthall med aktivitetsflate tilsvarende to 

flerbrukshaller. Reguleringsplan for Skolevegen er under arbeid og først når 

denne er endelig, kan prosjektering av bygget starte. Kommunedirektøren 

anbefaler at det gjennomføres et mulighetsstudie våren 2023 som vurderer ulike 

løsninger og evt. muligheter for å plassere skatehall, parkering og skytebane i 

tillegg til dobbelthallen, samt evt. etablering av familiegarderober i tilknytting til 

og på samme plan som svømmehallen. Dette vil danne bakgrunn for en politisk 

sak. Vedtak her vil kunne få følger for reguleringsplanen. En anbefaler at bygging 

avventes til idrettshallen på Moseidmoen er ferdigstilt for best mulig hallkapasitet. 

Det antas prosjektering i 2025 og gjennomføring av byggeprosjektet fra 2026 

med ferdigstillelse i 2027. I gjeldende økonomiplan var det lagt inn en samlet 

ramme på 143 mill. kr. I kalkulasjonene som er lagt til grunn nå er dette beløpet 

justert til 148 mill. kr. Det forventes 16,5 mill.kr. i spillemidler til hallene. Disse 

blir budsjettert i 2027. Kommunedirektøren må understreke den usikkerheten 

som ligger i prosjektet med hensyn til prisstigningen på byggeprosjekter vi har 

sett i løpet av inneværende år. Konsekvensene av dette må vurderes nøye i 

mulighetsstudiet som er foreslått gjennomført i 2023. 

 

15. Sykehjem og dagsenter for demente, inkl. inv./utstyr 

I gjeldende økonomiplanen er det lagt inn 49 mill. kroner til prosjektet fordelt på 

2022 og 2023. Kommunedirektøren foreslår å utsette prosjektet ett år i forhold til 

vedtatt økonomiplan som følge av at regjeringen foreslår å ikke bevilge midler til 

nye tilsagn om tilskudd til sykehjem og omsorgsboliger i 2023. 

 

I budsjettet ble det pekt på stor usikkerhet til hvilken løsning som bør velges, og 

det ble derfor lagt fram sak for kommunestyret i mai, sak 32/22. I denne saken 

ble følgende løsning vedtatt: 

Utbyggingen deles i to trinn, med bygging av 16 plasser og dagsenter i første 

trinn. Parkeringsplassene plasseres på tomten frem til andre byggetrinn starter. 

Parkeringsplassene etableres på barnehagetomten i forbindelse med byggetrinn 2 

(det forutsettes at dette skjer etter at avtaleperioden med Oasen har gått ut i 

2027). Masseutskiftningen på tomten skjer i egen regi og samordnes med 

nærliggende prosjekter. Dette alternativet krever at reguleringsplanen må endres 

før bygging. Reguleringsprosessen antas å ta ett år. Utbyggingen er 

kostnadsberegnet til 91,5 mill. kr. i første byggetrinn, slik at investeringsrammen 

må økes med 42,5 mill. kr. Husbankens tilskudd utgjør 31,9 mill. kr. for 16 

plasser og anslås til 3,9 mill. kr. for dagsenter, en økning i henhold til 

økonomiplanen på 11,7 mill. kr. Nettoøkningen er dermed på 30,8 mill. kr. 

 

Kommunedirektøren legger opp til at det avsettes midler til prosjektering i 2023 

med kr. 0,5 mill. og at prosjektet realiseres i 2024. I 2025 er det lagt inn midler 

til inventar og utstyr. I 2. tertialrapport 2022 ble det overført 10 mill. kroner fra 

2022. Disse er inkludert i beløpene i ovennevnte forslag. 

 

Utbyggingen skal gi nødvendig fleksibilitet til å øke antall plasser til 40 og 

samtidig ha tilstrekkelig parkeringskapasitet. 

 

16. Lokaler til leger 

I tilknytning til behandlingen av budsjett for 2021 ble det vedtatt at kommunen 

skulle kjøpe to etasjer i planlagt nybygg i Sentrumsvegen 41. Kommunestyret 

godkjente videre i sak 29/21 oppdatert kostnadsestimat på 57,6 mill. kr. Dette 

inkluderer råbygg/tomt samt innredning av lokaler for Vennesla legesenter. I 
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budsjett for 2021 er det avsatt 7,4 mill. kr. Resterende beløp settes av i 2022. 

Det er overført 50,040 mill. kr. fra 2. tertial 2022 til budsjett 2023. Det er 

foreløpig ikke tatt stilling til hva kommunen skal bruke den andre etasjen til. Det 

er heller ikke lagt inn midler til dette i økonomiplanperioden. 

 

17. Barnestua barnehage 

I gjeldende økonomiplanen er det lagt inn 19 mill. kroner til nytt bygg til 

Barnestua barnehage. 

 

Gamlebygget er nå revet. Vi har nettopp fått inn fire anbud på prosjektet og 

summen på disse var betydelig over budsjettet. Anbudene tilsier at vi må 

forvente utgifter på rundt 35,3 mill. kroner. Vi har tidligere informert om at 

prisstigningen i markedet har medført en større økonomisk risiko enn normalt. 

Som følge av den kraftige økningen i forhold til budsjettet har 

kommunedirektøren fremsatt følgende forslag ifbm. Behandling av 2. 

tertialrapport 2022: 

 

Kommunestyret beslutter å avlyse konkurransen knyttet til nytt bygg til 

Barnestua barnehage med bakgrunn i manglende budsjettmidler og estimert 

kontraktsverdi angitt i konkurransegrunnlaget. Kommunedirektøren vil i løpet av 

våren 2023 legge frem en sak med anbefalt løsning for barnehagen. I tillegg 

foreslås det at evt. ubrukte midler ved årets slutt overføres til neste år. 

 

Kommunedirektøren har avsatt 20 mill. kr. til prosjektet i 2023 for å finne en 

løsning for barnehagen. Av dette er 6 mill. kr. overførte midler fra 2022 

(2.tertialrapport -22). 

 

18. Måneglytt Dagsenter til Samkom, inkl. inv. og utstyr 

Det er budsjettert med kr. 300.000, - til forprosjekt i 2022, og kr. 11,5 mill. til 

ombygging og tilpasning av lokalene i 2023. I tillegg er det lagt inn 1 mill. kroner 

til inventar og utstyr. Vi har som mål at prosjekteringsarbeidet ferdigstilles i løpet 

av året, og at selve gjennomføringen vil skje i 2023. Vi forventer at budsjettet er 

tilstrekkelig.  

 

19.Nytt avlastningshjem, inkl. inv. og utstyr 

Kommunestyret vedtok i sak 41/21 å lokalisere nytt avlastningshjem til 

Moseidvegen 1 (tomta der Vennesla Menighetshus står i dag). Videre vedtok 

kommunestyret i sak 20/22 å godkjenne forprosjektet og lyse ut prosjektet med 

5 rom og 1 leilighet. To leiligheter lyses ut som egen opsjon. Arkitekten har 

beregnet at prosjektet vil koste ca. 48 mill. kroner (brutto). Som følge av dette 

foreslår kommunedirektøren å legge inn 49 mill. kroner i budsjettet fordelt på 

2024 og 2025. Dette inkluderer 1 mill. til inventar og utstyr. Det er forutsatt ca. 

11,7 mill. kroner i investeringstilskudd fra Husbanken til prosjektet.  

 

Kommunedirektøren foreslår å utsette prosjektet ett år i forhold til vedtatt 

økonomiplan som følge av at regjeringen foreslår å ikke bevilge midler til nye 

tilsagn om tilskudd til sykehjem og omsorgsboliger i 2023. 

 

20. Boliger, pers. med samtidige rus- og psykiske lidelser 

Det er en utfordring å finne en egnet tomt til , og prosjektet har derfor ikke 

startet opp i tråd med gjeldende økonomiplan hvor det var tenkt å bygge to 

hardbruksboliger i 2022. Det er lagt inn 3 mill. kroner til prosjektet i 2023. Disse 

ble overført fra 2022 i 2. tertialrapport. Videre er det lagt inn 13,6 mill. kr. til to 

stk. tomannsboliger i 2026. 
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21. Bolig utviklingshemmede  

I vedtatt boligpolitisk handlingsplan er det vedtatt at det i løpet av perioden 

2024-2027 skal planlegges og bygges 12 leiligheter for personer med 

utviklingshemming. 6 av disse leilighetene er for unge voksne og 6 kommer som 

erstatning for leiligheter som er modne for utskifting. Kommunedirektøren 

foreslår i den forbindelse at det legges inn kr. 0,5 mill. til forprosjekt i 2025 og kr. 

57,1 mill. til bygging i 2026. 

 

22. Ombygging, Herredshuset 

Kommunedirektøren foreslår å legge inn kr. 1 mill. til dette prosjektet i 2023. 

Bakgrunnen for dette er behov for flere kontorarbeidsplasser. 

Kommunedirektøren forutsetter at det velges løsninger som er så enkle som 

mulig og at kostnadsrammen forhåpentligvis kan reduseres noe. Dette vil en 

komme tilbake til i forbindelse med 1. tertialrapport 2023. 

 

23. E-lås, Venneslaheimen omsorgssenter 

På skjermet enhet for demente og forsterket enhet har det vært tilfeller hvor  

brukere går inn på andre beboerrom. Dette har ført til uønskede hendelser ved 

avdelingen og det har medført merarbeid for de ansatte, spesielt på nattestid. 

 

Kommunedirektøren foreslår at det brukes 0,4 mill. til å installere E-lås på disse 

rommene, totalt 30 rom, som medfører at det kun er beboerne selv og personale 

som har tilgang. 

 

Dette tiltaket kan redusere det økende presset vi opplever at nattevaktene 

uttrykker, samt vil bidra til å forbedre kvaliteten på tjenesten. 

 

24. Kinoseter 

Kommunedirektøren foreslår å legge inn kr. 1.500.000,- til ny kinoseter i 2023. 

 

Dagens seter i kinosalen i Kulturhuset er fra 1982 (40 år). I tillegg er det en fare 

med dagens seter at publikum kan klemme seg som følge av at stolene løsner i 

festene. Ifølge enheten er dette et helt nødvendig HMS-tiltak. Nye seter vil også 

gjøre salen mer innbydende og attraktiv med tanke på utleie til både konferanser 

og konserter.  

 

25.ENØK-tiltak 

De siste årene har vi investert betydelige midler i ENØK-tiltak som har gitt lavere 

utgifter til energi.  

 

Byggforvaltning har kartlagt flere lønnsomme enøktiltak på formålsbyggene som 

f.eks. led belysning og varmepumper. Kommunedirektøren foreslår at det settes 

av 5,1 mill. i 2023 og 1 mill. årlig i økonomiplanperioden til 

energiøkonomiserende tiltak på kommunale bygg. Innsparing som følge av 

investeringene er lagt inn i enhetens driftsbudsjett.    

 

26. Solcelle på kommunale bygg 

De eksisterende solcelleanleggene på Smååsane barnehage og Hægeland 

omsorgssenter gir god effekt. Solcelleanlegg på Vennesla skole forventes å 

installeres i løpet av oktober 2022. Flere formålsbygg har potensial for solceller.  

 

Kommunedirektøren foreslår å legge inn 2 mill. kr. i 2023 til å etablere 2 nye 

solcelleanlegg på formålsbygg og 1 mill. årlig i økonomiplanperioden til utvidelser 

av eksisterende anlegg samt nye anlegg. Innsparing som følge av investeringene 

er lagt inn i enhetens driftsbudsjett.    
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27. Skarpengland skole, ventilasjonsaggregat 

Ventilasjonsaggregat er fra skolen var ny og det må forventes at dette må skiftes 

om få år. Aggregatet forsyner store deler av skolen med luft. Et nytt anlegg 

forventes å gi lavere energiforbruk. Som følge av at en utskifting vil kreve 

bygningsmessige inngrep forventer vi at nytt ventilasjonsaggregat vil være 

forholdsvis dyrt. Kommunedirektøren foreslår å legge inn 0,9 mill. kroner til 

prosjektet i 2024. 

 

28.Skiløyper og turstier 

Kommunedirektøren foreslår å legge inn 2 mill. i 2023 og deretter kr. 500.000, - 

pr. år i planperioden til utbedring av skiløyper og turløyper. 1,5 mill. av 

budsjettert beløp i 2023 er overførte midler fra 2022 (2. tertialrapport). Det 

forutsettes at alle grunneieravtaler er på plass før utbedringen fortsetter. 

 

29. Bade- og fiskeplass for rullestolbrukere, Vigeland hovedgård 

I 2019 ble det gjennomført et forprosjekt på hvordan det kan tilrettelegges for 

bade- og fiskeplass for rullestolbrukere ved Vigeland hovedgård. 

Kommunedirektøren forutsetter at prosjektet realiseres i samarbeid med andre 

aktører, og det er lagt inn kr. 100.000, - i kommunal egenandel i 2023. Dette er 

overført midler fra 2022 (2. tertialrapport). 

 

30. Ny sandgarasje 

I gjeldende økonomiplan var tanken å bygge sandgarasje i forbindelse med 

Skarpengland renseanlegg, og bruk av overskuddsvarme derfra. 

Kapasitetsutvidelsen av Skarpengland renseanlegg er utsatt noe i tid, og derfor 

foreslår kommunedirektøren å omprioritere midlene til en sandgarasje i nedre 

Vennesla. I Vennesla sentrum varmes strøsand opp i sandsilo. Denne bruker mye 

strøm og det foreslås å sette opp plasthall til lagring av tørr sand som ikke 

behøver oppvarming. Kommunedirektøren foreslår å sette av 1 million til formålet 

i 2023.  

 

31. Oppsamling av granulat – miljøtiltak 

Miljøtiltak for å tilfredsstille gjeldende miljøkrav er det lagt inn en bevilgning på 

kr. 140.000, - pr. år i 2023-2025 til oppsamling av gummigranulat på 

kunstgressbanene i kommunen. Av beløpet i 2023 er kr. 100.000,- overført fra 

2022 i 2. tertialrapport.  

 

32.Uteområder – skoler og barnehager  

Flere av skolegårdene og uteområdene til barnehagene trenger en oppgradering 

med bl.a. utskifting av lekeapparater. Dette bl.a. for å sikre trygge uteomgivelser 

for våre barn. Kommunedirektøren foreslår å legge inn kr. 1.000.000, - til dette i 

2023 og kr. 500.000, - pr. år i resten av perioden. Kommunedirektøren gis 

fullmakt til å prioritere hvilke tiltak som skal gjennomføres.  

 

33.Rassikring 

Kommunedirektøren foreslår å legge inn kr. 500.000, - pr. år i 2023-2026 til 

rassikring på kommunale områder. Rassikring på private områder må føres i 

driftsbudsjettet. Sikring av parkeringsplass syd for Barnestua barnehage er 

prioritert neste år. 

 

34. Bil til rehabiliteringstjenesten 

Som følge av stort press på det kommunale hjelpemiddellageret er det behov for 

at rehabiliteringstjenesten får en egen bil de kan disponere. Bilen skal benyttes til 

å ta med hjelpemidler fra lageret og hjem til bruker i forbindelse med installasjon 

og opplæring. En del mindre hjelpemidler kan fysio- og ergoterapeutene ta med 
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seg i bil type Caddy. Da sparer vi teknikerressurser som har betydelig flere 

oppgaver sammenlignet med få år siden. Nå kommer nærmest alle hjelpemidler 

flatpakket og de må skru dem sammen på lageret i tillegg til at NAV 

hjelpemiddelsentral skyver flere og flere reparasjoner ut på kommunene. 

Kommunedirektøren foreslår å legge inn kr. 600.000 til innkjøp av denne bilen i 

2023. 

 

35. Bil, dagsenter for demente 

Når dagsenter for demente står klart er det viktig at en har mulighet til å hente 

brukere hjemme og at de har mulighet til å ta med brukerne på tur. Samtidig er 

det viktig å sikre et sambruk slik at denne bussen også kan brukes av andre. 

Kommunedirektøren foreslår at det legges inn en bevilgning på kr. 800.000,- i 

2025. 

 

36. Bil, avlastningshjemmet for barn og unge 

Etter en intern gjennomgang har det kommet frem at det er et behov for en egen 

bil til dette formålet, og at det er vanskelig med sambruk med f.eks. dagsenter 

for demente. Avlastningshjemmet og dagsenteret for demente vil ha behov for bil 

i samme tidsrom. Avlastningshjemmet skal være i drift hver dag hele uken og 

helg. Det vil være barn som skal kjøres og hentes i samme tidsrom som 

dagsenteret har behov for bil. Vi spiller derfor behovet inn på nytt. 

Kommunedirektøren foreslår at det legges inn en bevilgning på kr. 770.000,- i 

2025.  

 

37.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. Med bakgrunn i dette har vi tidligere 

lagt opp til en utskiftingstakt på 6 år, men på grunn av den økonomiske 

situasjonen foreslås det å utsette utskiftingen til 7 år i gjeldende økonomiplan. 

 

Det blir likevel foretatt en vurdering av hver bil før utskifting og det kan dermed 

bli forskyvninger i planen. Dette har medført at noen av utskiftingene som var 

tenkt tidligere år har blitt utsatt.  

 

I tråd med klimaplanen skal alle nye biler være nullutslippsbiler. 

 

Kommunedirektøren foreslår å legge inn kr. 12.680.000,- i planperioden til 

utskifting av kommunens biler.  

 

2023: 

Utskiftning av en personbiler, en varebil, to 7-seter til Hjørnet og Moonlight, samt 

en 9-seter til Måneglytt. Bilen til Måneglytt er en såkalt 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 ved kjøp. Av de budsjetterte 

utskiftingene var 3 biler budsjettert i 2022, men utsatt i påvente av at det skal 

komme elektriske biler på markedet som tilfredsstiller behovet vårt. 

Det lagt inn kr. 2.630.000,- i budsjettet for 2023 og kr. 335.000,- i 

salgsinntekter. 

 

2024: 

Utskiftning av tre personbiler og en 7-seter til Enhet for Livsmestring. 

Samlet er det budsjettert med kr. 1.500.000,- i budsjettet for 2024, og kr. 

210.000,- i salgsinntekter. 
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2025: 

Utskifting av en personbil og 11 varebiler til Hjemmetjenesten, Hægelandsheimen 

og Livsmestring. 

Det er lagt inn kr. 5.400.000,- i budsjettet for 2025, og kr. 420.000,- i 

salgsinntekter.   

 

2026: 
Utskifting av en personbil og 6 varebiler til Hjemmetjenesten og Livsmestring. 

Det er lagt inn kr. 3.150.000,- i budsjettet for 2026, og kr. 245.000,- i 

salgsinntekter.   

 

38.Biler, maskiner og utstyr, park og teknisk 

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 kommunedirektørens forslag til 

innkjøp det enkelte år. Dette er i hovedsak i tråd med gjeldende økonomiplan, og 

postene for tidligere park og teknisk er slått sammen.  

 

Kommunedirektøren foreslår å legge inn til sammen ca. 11,7 mill. kr. til dette i 

planperioden. I beløpene er det også inkludert nødvendig utstyr til bilene og 

maskinene. 

 

2023: kr. 3 100 000 til å kjøpe en feiemaskin (2013), kantklipper (2009) til veg, 

og en varebil (2003). 

  

2024: kr. 3 800 000 for å bytte inn en stor traktor (2011 samt ny plenklipper til 

kirkegården og en lastebil (2013). 

 

2025: kr. 2 000 000 til feieutstyr til veg, og to varebiler (2003-2005). 

 

2026: kr: 2 700 000 til utskifting av lastebil (2013) og noe mindre utstyr. 

 

Så langt det er mulig tas det sikte på å velge mest mulig klimavennlige løsninger. 

 

39.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 

kommunedirektøren foreslå samlede investeringer på ca. 124,1 mill. kroner. 

Dette fordeles med kr. 35.200.000,- i 2023, kr. 33 000.000,- i 202, kr. 

19.400.000, - i 2025, og kr. 36 500.000, - i 2026.  

 

Tabellene nedenfor viser hvilke prioriteringer som foreslås. Det er ikke lagt inn 

midler til sammenkobling med Kristiansand på Saga. Ved pålegg fra Mattilsynet 

må dette prioriteres tidligere enn planlagt. I tillegg kan en evt. nye store 

næringsprosjekter påvirke prioriteringene. 
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40.Moseidvegen 1, VA 

Barnestua barnehage og nytt avlastningshjem må ha tilfredsstillende overvanns-

håndtering, samt brannvann. Kommunedirektøren foreslår at det legges nye vann 

og avløpsledninger i området slik at disse prosjektene kan realiseres. Det 

avsettes 4,5 mill. til formålet i 2023. 

 

41.Biooljefyr, Venneslaheimen omsorgssenter 

Som følge av utfasing av mineralolje foreslår kommunedirektøren å legge inn kr. 

400.000,- i 2023 til biooljefyr for nyere del på Venneslaheimen omsorgssenter. 

Biooljefyren skal fungere som backup ved strømbrudd. Det er tidligere bevilget 

Tiltak, avløp 2023 2024 2025 2026

Bekkeledning Auravegen 5 200            

Holtet - Bekkeledning, ledningsnett 9 700            

Rehab diverse ledningsnett 500               1 060            

Rehab pumpestasjoner 1 200            1 200            1 200            1 200            

Sentral drift, fjernovervåking pumpestasjoner 300               300               300               

Saga Terrasse, rehab. ledningsnett, overvann 750               

Snømyr-Piningen, ledningsnett 500               1 860            1 140            

Skarpengland skole, flytte ledning 300               

Skarpengland RA, kapasitetsøkning 1 000            6 000            

Sentrumsvegen, rehab. og overvann 1 000            

Moseidjord , overvann 500               2 000            2 000            

Moseidmoen, ledningsnett 3 750            1 500            2 600            4 350            

Røyknes, ledningsnett 2 820            780               

Bjørkelivegen/Rakkestad, ledningsnett 450               
Totalt 22 020      19 590      8 300        5 550        

Tiltak, vann 2023 2024 2025 2026

Holtet - ledningsnett 1 000            

Hovedvannledningsnett Nordli-Lomtjønn 3 500            

Høydebasseng Storoksla 9 500            

Linvannsvegen - ledningsnett 7 000            

Snømyr-Piningen - ledningsnett 500               1 860            1 140            

Sammenkobling, Skisland 1 000            

Sammenkobling, Bærvann-Homstean 3 000            

Produksjonsanlegg vann, Drivenesøya, ovf.ledning 5 500            

Produksjonsanlegg vann, Drivenesøya, driftsikkerhet 2 500            

Rehab diverse ledningsnett 500               1 060            

Sentral drift, fjernovervåking, -avlesning mv 400               400               400               600               

Sentralanlegget, kommunikasjon/kontroll 600               

Sentralanlegget, energitiltak 600               

Trykkforsterkere 400               400               

Sentrumsvegen - ledningsnett 1 000            

Saga Terrasse - ledningsnett 750               

Veråsvegen - ledningsnett 1 000            4 400            

Moseidjord - ledningsnett 500               2 000            2 000            

Moseidmoen - ledningsnett 4 250            1 500            2 600            4 350            

Bringebærdalen - ledningsnett 1 980            

Bjørkelivegen/Rakkestad - ledningsnett 450               

Totalt 13 180      13 410      11 100      30 950      
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midler til biooljefyr på eldre del. Denne forventes å være i drift i løpet av 

vinteren. 

 

42. 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 2023. Kommunedirektøren vil foreslå at det legges inn 

tilsvarende beløp pr. år i planperioden. Dette er i tråd med gjeldende 

økonomiplan. 

 

43. Avdrag formidlingslån 

I henhold til regnskapsforskriftene er avdrag på formidlingslån ført i 

investeringsregnskapet. Rentene føres i driftsregnskapet. Avdragsutgiftene er 

beregnet til 15.262.000,- kr. i 2023. På grunn av økt låneopptak vil beløpet øke 

jevnt til ca. 22,3 mill. kr. i 2026. Utgiftene skal dekkes av ordinære og 

ekstraordinære avdragsinntekter.  

44. Utlån, formidlingslån 

Kommunen gir startlån til kjøp og bygging av boliger i kommunen. I forslaget er 

det lagt opp til å ta opp 75 mill. kroner i lån pr. år i planperioden. Dette er i tråd 

med gjeldende økonomiplan. Målsetningen med dette er å hjelpe vanskeligstilte 

barnefamilier å kjøpe seg en egen bolig. Kommunedirektøren vil understreke at 

størrelsen på låneopptakene hele tiden må vurderes i forhold til etterspørselen.  

 

 

 

 
 
Det bygges mange steder i Vennesla. Her er kommunens prosjekt med rehabilitering av vann- og 
avløpsnett ved Holtet. 
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12.2 Finansiering av investeringene 

 

De samlede utgiftene i investeringsbudsjettet foreslås finansiert på følgende 

måte: 

 

Finansiering Sum 2023 2024 2025 2026

Avdrag, formidlingslån 75 048         15 262 17 512 20 012 22 262

Lån, Startlån 300 000       75 000 75 000 75 000 75 000

ATP-tilskudd / Byvekstavtale 5 000          5 000

Spillemidler 6 000          6 000

Investeringstilskudd 66 600         500 35 800 11 700 18 600

Avdrag og refusjoner 2 720          680 680 680 680

Salg av anleggsmidler 1 210          335 210 420 245

Momskompensasjon 67 767         8 308 23 819 11 854 23 786

Justeringsavtale mva 808             202 202 202 202

Overført fra driftsbudsj. 10 300         2 575 2 575 2 575 2 575

Ubrukte lånemidler, tidligere år 45 450         45 450

Lån, vann og avløp 130 100       36 700 34 500 20 900 38 000

Lån, ordinært 324 215       61 395 87 079 60 154 115 587

Totalt 1 035 218    246 407 282 377 209 497 296 937  
 

I økonomiplanperioden er det samlet foreslått investeringer på ca. 1 mrd. kroner, 

herav ca. 375 mill. kroner til utlån og avdrag på disse.  

 

Av investeringene i 2023 er ca. 98 mill. kr. foreslått finansiert ved nye 

låneopptak. I tillegg kommer bruk av tidligere opptatt lån, samt opptak av 

startlån til videreutlån. Holder vi startlån utenfor er 63 % av investeringene i 

2023 finansiert med låneopptak.  

 

36,7 mill. kroner av låneopptaket i 2023 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 455,3 mill. kroner. I tillegg 

kommer bruk av tidligere opptatt lån, samt opptak av startlån. 

 

I perioden 2023 til 2026 er det budsjettert med avdrag fra Moseidmoen 

industribygg AS på til sammen ca. 2,7 mill. kr. Dette er i tråd med inngått avtale. 

 

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. 

 

Kommunedirektøren foreslår å bruke 10,3 mill. kroner fra generelt 

disposisjonsfond (overføring fra driftsbudsjettet) 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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13 Budsjettrammer – seksjoner og enheter  

Tabellene nedenfor viser rammeendringer innenfor hver resultatenhet. Vi tar 

utgangspunkt i opprinnelig budsjett for 2022, 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, bla. 

som følge av den administrative omorganiseringen.  

 

13.1 Politisk styring og kontrollorganer 

Omfatter all politisk virksomhet i kommunen samt revisjonen. 

 

Øk.ramme i planperioden 2023 2024 2025 2026

Planramme 2022 7 302 7 302 7 302 7 302

Prisøkning - kontrollutvalg/rev. 71 71 71 71

Valgutgifter 700 700

Folkevalgtopplæring 150

Tekniske rammeendringer 51 51 51 51

Ny planramme 8 124 7 574 8 124 7 424
 

 

Rammen er korrigert i forhold til at det er valg annet hvert år. Det er videre lagt 

inn kr. 150.000,- til folkevalgtopplæring. Det forutsettes at denne holdes på 

nyåret i 2024. 

 

Utgifter til revisjon og kontrollutvalg er økt i samsvar med forslag fra 

kontrollutvalget. Det er ikke lagt inn noen innsparings eller effektiviseringskrav 

under dette ansvarsområdet. 

 

 

13.2 Kommunedirektøren 

Omfatter kommunedirektør, kommunikasjonsrådgiver samt politisk sekretariat. 

 
Øk.ramme i planperioden 2023 2024 2025 2026

Planramme 2022 2 980 2 980 2 980 2 980

Effektiviseringskrav -17 -51 -85 -119

Tekniske rammeendringer 1 300 1 300 1 300 1 300

Ny planramme 4 263 4 229 4 195 4 161   
 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen i 

2023 og 2024 og 1,0 % i 2025 og 2026. For 2023 utgjør dette kr. 17.000,- 

økende til kr. 119.000,- i 2026. 

 

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, 
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HMS, tjenesteutvikling og innovasjon. En del fellesutgifter som gjelder hele 

kommunen er budsjettert på denne seksjonen. 

 
Øk.ramme i planperioden 2023 2024 2025 2026

Planramme 2022 45 859 45 859 45 859 45 859

Lederopplæring 100

Vennesla Bedriftsidrettslag 50

Internt lederrekrutteringprogram 250 250

Ny hjemmeside 400

Oppslag Visma 165 150 95 55

Overgang til mobilnett -179 -179 -179 -179

Nettbrett til politikere 35 70 70 70

IKT Agder, lisenser og prosjketer 1 775 2 240 2 340 2 340

Effektiviseringskrav -224 -672 -1 120 -1 568

Tekniske rammeendringer -572 -572 -572 -572

Ny planramme 47 659 47 146 46 493 46 005  
 

Etter omorganiseringen er det behov for å styrke lederopplæringen. 

Kommunedirektøren foreslår å øke denne posten med kr. 100 000,-  

Det ligger fra før kr 200 000,- som også skal dekke den årlige budsjettsamlingen. 

 

Kommunens bedriftsidrettslag har 50-årsjubileum i 2023. Bedriftsidrettslaget gjør 

en god jobb, med flere aktivitetstilbud til våre ansatte. Kommunedirektøren 

foreslår at det bevilges kr. 50 000,- til laget i forbindelse med jubileet. 

 

Som i ett ledd i å kunne rekruttere fremtidig arbeidskraft ønsker vi å sette i gang 

et nytt internt lederrekrutteringsprogram. Programmet tar sikte på å finne frem til 

talenter i egen organisasjon. Programmet har vært gjennomført 2 ganger 

tidligere, med gode resultater. Kandidatene gjennomgår et program som 

inneholder ulike sider av det å være ledere. Kandidatene må søke ledige stillinger 

på linje med eksterne. Det legges inn kr. 500.000,- fordelt over 2 år.  

 

Kommunens hjemmeside skal skiftes ut i 2023. Dette skal gjøres i samarbeid 

med IKT Agder. Det foreslås å bevilge kr. 400.000 til dette arbeidet.  

 

I forbindelse med overgang til nytt økominisystem er det behov for å beholde en 

del lisenser på gammelt system. Dette for å kunne finne historiske data.  

 

Telenor legger ned kobbernettet. Vi har derfor gått over til mobilnettet for hele 

kommunen. Dette har ført til en innsparing på kr. 179 000 per år. 

 

Kommunestyrerepresentantene får nettbrett i begynnelsen av hver periode. 

 

Vi er i en fase hvor stadig flere av våre it-systemer driftes av IKT Agder. 

Summen i tabellen inneholder både økninger i lisenser, oppgraderinger og 

utskifting av digitale systemer. 

 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen i 

2023 og 1,0 % pr. år fra 2024 . For 2023 utgjør dette kr. 224.000,- økende til kr. 

1.568.000,- i 2026. 

 

 

13.4 Økonomiseksjonen 

Seksjonen har ansvar for bl.a. økonomistyring og overordnet økonomisk kontroll, 

arbeid med budsjett og økonomiplan, finansforvaltning, regnskap, fakturering, 
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innfordring og innkjøp. I tillegg har seksjonen ansvar for regnskapsføring for 

kirkelig fellesråd og menighetsråd i både Vennesla og Iveland.   

 
Øk.ramme i planperioden 2023 2024 2025 2026

Planramme 2022 9 626 9 626 9 626 9 626

Effektiviseringskrav -45 -134 -223 -312

Tekniske rammeendringer -763 -763 -763 -763

Ny planramme 8 818 8 729 8 640 8 551  
 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen i 

2023 og 1,0 % pr. år fra 2024 . For 2023 utgjør dette kr. 45.000,- økende til kr. 

312.000,- i 2026. 

  

 

13.5 Seksjon for oppvekst og inkludering 

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 levekår og flyktningetjenesten. 

 
Øk.ramme i planperioden 2023 2024 2025 2026

Planramme 2022 104 189 104 189 104 189 104 189

Driftstilskudd Mulighetens Hus -600 -600 -600

Evaluering Mulighetenes hus 100

Gratis barnehage fra 3. barn 58 93 93 93

RVTS-prosjekt 775

Sommerprosjektet Moonlight 200 200 200 200

Endret skolestruktur -3 850 -3 850 -3 850 -3 850

Økt ramme skolene 5 000

Leie lokaler til Vennesla skole i kirka 38

Skoleskyss Moseidmoen og Vennesla 1 290 290 290 290

Leirskole 1 050 1 050 1 050 1 050

Nytt prøvegjennomføringssystem -38 -38 -38 -38

Tilpasning til ny opplæringslov 16 16 16 16

12 t gratis SFO og IFO 1. Trinn 2 509 2 509 2 509 2 509

Flyktningekoordinator -450 -450 -450 -450

Utg. flyktninger 843 8 650 4 473 9 129

Spesialped. Oasen skole 500 1 000 1 000 1 000

Effektiviseringkrav - seksjonen -125 -376 -627 -878

Effektiviseringskrav - skolene -993 -2 978 -4 963 -6 948

Tekniske rammeendringer 12 430 12 430 12 430 12 430

Ny planramme 123 542 122 135 115 722 118 142   
 

I kommunestyrets budsjettvedtak høsten 2018 ble det lagt inn et tilskudd til 

Mulighetens Hus på kr. 600.000,- i 2019 og 2020. Dette skulle evalueres før en 

vurderte et permanent tilskudd. En slik evaluering er dessverre ikke gjennomført 

ennå. For de to siste årene skyldes dette bl.a. at en har brukt store ressurser på 

å håndtere pandemien samt endret skolestruktur. Kommunedirektøren foreslår at 

det gjennomføres en evaluering i god tid før budsjettbehandlingen høsten 2023. 

Evalueringen har en kostnadsramme på kr 100.000,-. 

 

Regjeringen forslår i sitt forslag til statsbudsjett at det innvilges gratis plass i 

barnehage fra og med det 3. barnet. Kommunen kompenseres med dette i 

ramme med kr. 58.000 fra august 2022, med helårsvirkning ifra 2023. 
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Vindbjart Fotballklubb, driver IFO, og har fått innvilget like vilkår for 1. klassinger 

på IFO som på det kommunale SFO-tilbudet, så lenge ordningen med 12 t gratis 

for 1. trinnselever gjelder.  

 

Satsingen Handlekraftige voksne – trygge barn fortsetter i uforminsket styrke. 

Det er lagt inn midler til å gjennomføre prosjektet «Handlekraftige voksne, trygge 

barn» i samarbeid med RVTS. Dette som en oppfølging av handlingsplanen mot 

vold og overgrep i nære relasjoner. Dette er omtalt nærmere under kap. 6.2 og 

6.3 i dette dokumentet. 

 

Sommerprosjekt i regi av Moonlight  -ble igangsatt sommeren 2022 som et 

forebyggende tiltak i en tid med uro i ungdomsmiljøet. Det bygget videre på 

allerede eksisterende sommerjobbprosjekt.  

Summen av alle gode krefter av frivillige, næringsliv og kommune bidro med 

mobile trivselsvakter hver kveld gjennom sommeren, Moonlight var åpen/delvis 

åpen gjennom hele sommeren.  

Dette forebyggende tiltaket for å skape aktivitet og tilstedeværende voksne 

gjennom sommeren i Vennesla videreføres. 

 

I forbindelse med utbygging av Vennesla skole vil det kommende skoleår arbeides 

med å ferdigstille uteområdet. I påvente av at dette arbeidet gjøres ferdig, har 

Vennesla skole inngått en leieavtale med Vennesla kirkelige fellesråd om leie av 

aktivitetsrom i Vennesla kirke.  

 

Som en følge av endret skolestruktur er det regnet en årlig besparelse på kr. 

6.600.000,-. Helårsvirkningen av denne er lagt inn fra og med 2023.  

 

Skolene i Vennesla har de siste par årene hatt store utfordringer med å holde 

budsjettrammene. Årsakene til dette er mange. Stadig flere enkeltelever krever 

forsterkede tiltak. Dette er en utvikling vi ser i flere kommuner. Samtidig har 

skolene i Vennesla vært gjennom en krevende tid med endret struktur, store 

utbygginger og vi har gjennom to år hatt en pandemi som har vært krevende å 

håndtere. Kommunedirektøren foreslås at det i 2023 gis en ekstrabevilgning til 

skolene på 5 mill. kr. Samtidig må det arbeides hardt for å gjenvinne god 

økonomisk kontroll på sektoren. Dette kan dreie seg om hvordan det samlede 

skoletilbudet er organisert samt en evaluering av ny ressursfordelingsmodell som 

ble gjennomført fra skoleåret 2020/2021. I dette arbeidet er det viktig at en også 

høster erfaringer fra andre kommuner.  

Alle kommuner har en plikt til å tilby leirskoleopphold eller annen skoletur med 

overnatting som en del av grunnskoleopplæringen. Turen må ha en varighet på 

minst tre overnattinger, flere av aktivitetene på turen skal være opplæring. 

Tilbudet skal være gratis og alle elever skal ha mulighet til å delta på lik linje, 

uavhengig av økonomisk bakgrunn. Elever og foreldre skal ikke behøve å samle 

inn penger til slike turer ved eksempelvis kakesalg og dugnader. Skolen kan ikke 

kreve betaling for kost og losji av elevene. Dette skal dekkes av kommunen. 

Vennesla kommune har ikke oppfylt plikten til å gjennomføre leirskole, men vil fra 

skoleåret 2023-24 reise på leirskole.  At kommunen ikke har gjennomført 

leirskole tidligere, innebærer at det er noen nåværende klassetrinn i grunnskolen 

som ikke har fått dette i løpet av sitt skoleforløp. De klassene som ikke har fått 

delta på leirskole, skal få gjøre det innen de går ut av ungdomskolen.  

Som en konsekvens av ny skolestruktur har flere elever fått definert farlig 

skolevei, slik at de får innvilget skoleskyss. Dette medfører økte utgifter skoleåret 

2022-2023. I løpet av dette skoleåret blir en del av den farlige skolevegen 
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opparbeidet til trygg skoleveg (Erkleivvegen), slik at antall elever som får 

innvilget skoleskyss, vil være betydelig redusert fra høsten 2023.  

 

Ansvaret for arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger ligger hos NAV.  

I den forbindelse bortfaller stillingen som flyktningekoordinator ved seksjon for 

Oppvekst og inkludering. 

 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen i 

2023 og 1,0 % pr. år fra 2024. For 2023 utgjør dette kr. 125.000,- økende til kr. 

878.000,- i 2026. 

 

Tilsvarende effektiviseringskrav for skolene utgjør kr. 993.000,- i 2023 

(halvårsvirkning) økende til kr. 6.948.000,- i 2026. Dette vil bli fordelt ut på den 

enkelte skole i henhold til den til enhver tid gjeldende ressursfordelingsmodell. 

 

 

13.6 Seksjon for samfunnsutvikling og miljø 

Seksjonen har hovedansvar for strategisk samfunnsutvikling, kommuneplanens 

langsiktige del, områdereguleringsplaner og andre overordnede planer, 

næringsutvikling, beredskap og bærekraftig utvikling – miljø. I forbindelse med 

vedtatt administrativ omorganisering ble deler av enhet for park og idrett overført 

til seksjon for samfunn og miljø. Endringen trådte i kraft fra 01.01.2022 og 

budsjettet er administrativt blitt justert mellom enheter og seksjoner etter dette. 

 
Øk.ramme i planperioden 2023 2024 2025 2026

Planramme 2022 27 616 27 616 27 616 27 616

Ny stilling - Samskaping. 450 450 450 450

Økt ramme - beredskaps 500 500 500 500

Økt utgift - KBR 1 396 1 396 1 396 1 396

Leie parkering "branntomta" 24 24 24 24

Leieinntekter Oasen -225 -225 -225 -225

Kvikkleirekartlegging 500 0 0 0

Tilskudd kirkelig fellesråd 207 207 207 207

Effektiviseringskrav - Kirken -28 -84 -140 -196

Effektiviseringskrav -62 -185 -308 -431

Tekniske rammeendringer -211 -211 -211 -211

Ny planramme 30 167 29 488 29 309 29 130  
 

I tråd med kommunestyrets satsing på samskaping, og ny administrativ 

organisering er det opprettet en ny stilling som samskapingskoordinator. 

Samskapingskoordinatoren er på plass fra september 2022 og er lagt til seksjon 

for samfunn og miljø. Helårsvirkningen er lagt inn fra og med 2023. Denne 

stillingen er en viktig forutsetning for at ambisjonene skal kunne realiseres. 

 

Kommunen skal ha en god beredskap til å møte uønskede hendelser og være 

forberedt til å møte selv den ukjente hendelsen. Kommunens helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS) må understøttes av systematiske risikovurderinger på 

tjenesteområdene. Robuste beredskapsressurser må bygges for å møte det som 

sannsynlig kan skje og det må utvikles planer og tiltakskort selv for scenario som 

det er lite sannsynlig at skal skje. Relevante kommunale planer må oppdateres 

med all kjent risiko for på den måten å håndtere både klimautviklingen og 

uønskede hendelser. Fortsatt høyt fokus på beredskapsområdet vil være viktig i 

årene fremover, noe både koronapandemien og sikkerhetssituasjonen i Europa 

har vist oss.  
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Kommunedirektøren har videreført kommunens årlige tilskudd til Vennesla 

næringsforening på kr. 100.000. Kommunedirektøren opplever at samarbeidet 

mellom næringsforeningen og kommunen fungerer bra. Foreningen er en viktig 

og konstruktiv bidragsyter i arbeidet med å utvikle bygda.  

 

Kommunedirektøren foreslår økt tilskudd til Kristiansand brann og redning IKS 

(KBR) på 1.396.000 kr i 2023 på bakgrunn blant annet av deres eierandeler i 

Agder 110-sentralen, økte pensjonskostnader og renteutgifter. Dette er i henhold 

til budsjettinnspill fra selskapet. 

 

Kommunen har en årlig inntekt på kr. 225.000 fra utleie av tomt til Oasen skole 

Vennesla.  

 

Kommunen har årlige utgifter på kr. 24.000 for leie av arealer til parkering i 

området ved lyskrysset ved Vennesla skole.  

 

Det er i 2022 kartlagt mulige faresoner for kvikkleireskred i kommunen. Arbeidet 

foreslås videreført i 2023. Neste trinn i kvikkleireutredningen vil være å utføre 

grunnundersøkelser for å fastslå eventuelle funn av kvikkleire i de kartlagte 

områdene. Undersøkelsene vil prioriteres i områder der det skal utføres 

byggetiltak i regi av kommunen. 

Kommunedirektøren har lagt inn kr. 500.000 til videre arbeid i 2023. 

 

Tilskudd til fellesrådet (Den Norske Kirke) er økt med årlig deflator. Samtidig er 

det lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % pr. år i 2023 og 1 % fra og 

med 2024. Driftsrammen til fellesrådet er økt med kr. 207.000 pr. år som følge 

av ny kirke. Det vises ellers til vedlagte budsjettinnspill fra Fellesrådet. 

 

Det ligger fortsatt inne nødvendige ressurser til gjennomføring av plan- og 

utredningsarbeid i perioden.  

 

Det har i løpet av 2022 vært arbeidet med en gjennomgang av Sandripheia 

Fritidspark. Dette for å sikre en framtidig god og bærekraftig drift av anlegget der 

det er gjennomført store og viktige investeringer de siste årene. Vennesla 

kommunes er 3/12 mens Kristiansand kommunes andel er 9/12. For å 

opprettholde en god og stabil drift av anlegget er det konkludert med at 

driftsbudsjettet må styrkes med i underkant av 2 mill. kr. Vennesla kommunes 

andel av dette vil med dagens eierfordeling være ca. kr. 500.000,-. Denne 

økningen vil imidlertid i stor grad dekkes av økte inntekter fra driftsoppgaver 

Vennesla kommune yter allerede i dag. Nettovirkningen for kommunen vil derfor 

ikke kreve noen rammeøkning.  

 

Det kan videre nevens at vedtekter og selskapsform for Sandripheia Fritidspark  

må gjennomgås i løpet av 2023. Dette på bakgrunn av bestemmelser i ny 

kommunelov. I den forbindelse har Kristiansand kommune varslet at en må 

vurdere kommunenes eierandel på ny. Kommunedirektøren er enig i at det er 

naturlig. I den forbindelse er det vesentlig å se på bruken av anlegget og det vil i 

løpet av vinteren bli gjennomført registreringer av hvor de besøkende kommer 

fra. Herunder vil også skolenes bruk av anlegget bli registrert. Forslag til nye 

vedtekter/samarbeidsform vil bli lagt fram som egen sak i løpet av 1. halvår 

2023. 

 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen i 

2023 og 1,0 % pr. år fra 2024. For 2023 utgjør dette kr. 62.000,- økende til kr. 

431.000,- i 2026. 
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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 2023 2024 2025 2026

Planramme 2022 37 574 37 574 37 574 37 574

Effektiviseringskrav -78 -234 -390 -546

Økt lederstøtte - felles helse og oms 2 000 2 000 2 000 2 000

Overført demensmidler til VOMS -250 -250 -250 -250

E-helseløsning, 1/3 av kostn.vekst 50 50 50 50

ALIS-midler - red. komm. egenandel -420 -420 -420 -420

ALIS - veiledning av leger 329 329 329 329

Kristiansand nattlegevakt - økning 1 100 1 100 1 100 1 100

Bemanning legesenter - underetasje -624 -624 -624

Norsk helsenett - betalingsplikt 900 900 900 900

Felles alarmmottak - ny prismodell 300 300 300 300

Ny rådgiverstilling 475 475 475 475

Midlertidig kjøp av institusjonsplass -1 800 -1 800

Tekniske rammeendringer 1 288 1 288 1 288 1 288

Ny planramme 43 268 42 488 40 532 40 376  
 

Alle enhetene inne helse og omsorg har meldt inn behov for økt lederstøtte som 

følge av at antall ansatte per leder er svært høyt, og øker for hvert år. 

Kommunedirektøren har forståelse for behovet og ønsker delvis å imøtekomme 

innspillene. Det legges inn 2 millioner til en felles pott for enhetene, som i en 

prosess sammen med org. seksjonen vil komme frem til konkret fordeling av 

midlene. 

Seksjonen har hatt en pott til opptrapping av dagaktiviteter for yngre demente. 

Kr. 250.000 overføres til Venneslaheimen omsorgssenter da de skal overta driften 

av dagtilbudet på Holtet, og har ansatt prosjektleder som frem til det står klart 

kan bidra til å koordinere individuelle løsninger. 

 

Nattlegevakten i Kristiansand har hatt betydelig overforbruk i flere år som nå gjør 

at de har økt pris per innbygger for kommunene som kjøper tjenesten av 

Kristiansand legevakt. Venneslas andel utgjør en økning i pris på 1,1 mill. 

 

For å sikre rekruttering av fastleger ble det i 2021 bl.a. lagt inn en økning av 

driftstilskuddet til legene som utgjorde ca. 3,3 mill. kr. Det ble i den forbindelse 

vedtatt at framtidig økning av statlig tilskudd til ordningen skulle «utlikne» denne 

utgiften. I forslag til statsbudsjett for 2023 ligger det inne en økning av statens 

bidrag som for Vennesla kommune utgjør ca. 2 mill. kr. Dette tilføres kommunen 

gjennom rammetilskuddet.  

 

Vennesla legesenter AS har fremmet et skriftlig krav om økt støtte til drift av 

legesenteret som følge av flere leger og økte driftsutgifter. I tillegg har  

Vennesla og Iveland legevakt AS (som driftes som et datterselskapet til Vennesla 

legesenter AS) sagt opp samarbeidsavtalen om drift på vegne av kommunen. 

Viser til informasjon gitt i formannskapsmøte 25.10.22 , og referatsak 2/22. 

 

Oppsigelsestiden utløper 1.7.2023. Begrunnelsen for oppsigelsen er at de i år og i 

fjor har gått i underskudd, og kan ikke lenger stå ansvarlig for å dekke dette. De 

har i tillegg et tydelig behov for å styrke helgebemanningen slik at det alltid er to 

sykepleiere på jobb. 
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Kommunedirektøren anbefaler å avvente endelig avgjørelse om økt tilskudd og 

ramme til vi har fått gjennomført nærmere forhandlinger mellom partene. Vi vil 

komme tilbake med en egen politisk sak på nyåret med anbefalinger. 

 

Inntil nytt legesenter står ferdig i 2024 må to fastleger drive sin praksis i 

underetasjen på Helsehuset. Dette medfører økt behov for hjelpepersonell. Det er 

lagt inn i rammen en midlertidig kostnad på kr. 624.000,- i 2023. Denne 

forventes å falle bort når alle legene blir samlet i samme etasje. 

 

Vi har fått en dobling i antall leger i spesialisering, såkalt ALIS-leger. Disse har 

krav på en egen veileder (spesialist i allmennmedisin) gjennom hele 

utdanningsløpet. Kommunen må dekke utgifter til veilederne i tråd med statens 

satser og kommunens avtale med ALIS-legene. Dette utgjør en økt årlig kostnad 

på kr 329.000,-.  

 

Kommunen kjøper en privat institusjonsplass innen demensomsorgen frem til nye 

omsorgsplasser er på plass. Når bygget står klart er planen å tilby plass i egen 

kommune, og da vil kostnaden på 1.8 mill. trekkes vekk. 

 

Staten har pålagt alle kommuner å betale for kostnadene knyttet til Norsk 

helsenett og kjernejournal. Til dette har kommunen fått økt rammetilskuddet med 

kr 900.000,-. Ansvaret og rammetilskuddet legges til seksjon helse og omsorg. 

 

Alle kommunene på Agder kjøper tjenester til håndtering av trygghetsalarmer i 

felles alarmmottak i Kristiansand. De har i 2022 utformet en ny prismodell som 

forventes å utgjør kr. 300.000 i årlige økte kostnader for Vennesla. Rammen økes 

derfor tilsvarende. 

 

Høsten 2022 fikk seksjonen økt rammen for ny rådgiverstilling med 

halvårsvirkning. Rammen økes med kr. 475.000,- for helårsvirkning fra 2023. 

 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen i 

2023 og 1,0 % pr. år fra 2024. For 2023 utgjør dette kr. 78.000,- økende til kr. 

546.000,- i 2026. 

 

 

13.8 Administrative fellestjenester 

Omfatter bla. personaladministrasjon, lønn, arkiv, de fleste av kommunens 

merkantile tjenester, bemanningskontor for helse- og omsorg og overordnet 

ansvar for lærlinger. I tillegg har enheten ansvar for lønnskjøring for kirkelig 

fellesråd i både Vennesla og Iveland.   

   
Øk.ramme i planperioden 2023 2024 2025 2026

Planramme 2022 8 470 8 470 8 470 8 470

Rådgiver 550 850 850 850

Digital mottaksløsning - Herredshus 59 43 43 43

Effektiviseringskrav -79 -237 -395 -553

Tekniske rammeendringer 6 461 6 461 6 461 6 461

Ny planramme 15 461 15 587 15 429 15 271  
 

I forbindelse med at innbyggertorg etableres i kulturhuset og skrankepersonalet i 

tidligere servicetorg overføres dit, vil det være behov for digital mottaks- og 

kommunikasjonsløsning.  
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For å kunne ivareta rekruttering til fremtidens helse- og omsorgstjenester er det 

nødvendig å styrke enheten med en rådgiverstilling. 

 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen i 

2023 og 1,0 % pr. år fra 2024 . For 2023 utgjør dette kr. 79.000,- økende til kr. 

553.000,- i 2026. 

 

 

13.9 Skolene inkl. Eikeland oppvekstsenter  

Det er fra høsten 2022 følgende grunnskoler i Vennesla. Det er Kvarstein skole, 

Moseidmoen skole, Vennesla skole, Vennesla ungdomsskole, Skarpengland skole 

og Eikeland Oppvekstsenter. 

 
Øk.ramme i planperioden 2023 2024 2025 2026

Planramme 2022 184 608 184 608 184 608 184 608

Økt bemanning bhg. på Eikeland 349 349 349 349

Effektivisering bhg. på Eikeland -34 -101 -168 -235

Redusert makspris barnehagen 126 126 126 126

Tekniske rammeendringer 1 777 1 777 1 777 1 777

Ny planramme 186 826 186 759 186 692 186 625  
 

Barnehagen er en viktig del av Eikeland Oppvekstsenter, og er derfor nevnt under 

denne overskriften. Regjerningens foreslår i sitt forslag til statsbudsjett 2023 å 

redusere maksprisen i barnehagen fra 1. januar 2023.  

 

Kommunedirektøren er bekymret for den økonomiske utviklingen i skolene. Dette 

er noe en har sett de siste årene. Vi ser at situasjonen er betydelig forverret i 

2022. Årsakene er sammensatte, det handler blant annet om tilpasset opplæring 

og tiltak som følge av arbeidet med et trygt og godt skolemiljø. En må derfor 

foreta en grundig gjennomgang av økonomien i skolene for å få bærekraftige 

budsjetter og regnskap. Det vises for øvrig til kommentarer under kap. 13.5. 

Seksjon for oppvekst og inkludering der det er lagt inn en midlertidig 

rammeøkning i 2023 på 5 mill. kr. 

 

 

13.10 Voksenopplæringa 

Omfatter undervisningsopplegg for voksne innenfor grunnskole, videregående og 

norskopplæring for fremmedspråklige. 

 
Øk.ramme i planperioden 2023 2024 2025 2026

Planramme 2022 5 669 5 669 5 669 5 669

Effektiviseringskrav -111 -334 -557 -780

Tekniske rammeendringer 222 222 222 222

Ny planramme 5 780 5 557 5 334 5 111  
 

Vennesla voksenopplæring har fra skoleåret 2022-23 fått et betydelig økt antall 

elever. Årsaken til dette er i hovedsak krigen i Ukraina.  

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen i 

2023 og 1,0 % pr. år fra 2024. For 2023 utgjør dette kr. 111.000,- økende til kr. 

780.000,- i 2026. 
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13.11 Solsletta barnehage 

Barnehage med 86 ordinære plasser fordelt på fire avdelinger.  

 

Øk.ramme i planperioden 2023 2024 2025 2026

Planramme 2022 13 685 13 685 13 685 13 685

Effektiviseringskrav -77 -231 -385 -539

Redusert foreldrebetaling 259 259 259 259

Tekniske rammeendringer 817 817 817 817

Ny planramme 14 684 14 530 14 376 14 222   
 

Regjerningens foreslår i sitt forslag til statsbudsjett 2023 å redusere maksprisen i 

barnehagen fra 1. januar 2023.  

 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen i 

2023 og 1,0 % pr. år fra 2024. For 2023 utgjør dette kr. 77.000,- økende til kr. 

539.000,- i 2026. 

 

 

13.12 Klokkerstua barnehage 

Barnehage med 93 plasser fordelt på 8 avdelinger (inkl. en friluftsgruppe) 

 
Øk.ramme i planperioden 2023 2024 2025 2026

Planramme 2022 12 950 12 950 12 950 12 950

Effektiviseringskrav -66 -198 -330 -462

Redusert foreldrebetaling 331 331 331 331

Tekniske rammeendringer 596 596 596 596

Ny planramme 13 811 13 679 13 547 13 415    
 

Regjerningens foreslår i sitt forslag til statsbudsjett 2023 å redusere maksprisen i 

barnehagen fra 1. januar 2023. 

  

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen i 

2023 og 1,0 % pr. år fra 2024. For 2023 utgjør dette kr. 66.000,- økende til kr. 

462.000,- i 2026. 

 

 

13.13 Smååsane barnehage 

Barnehage med 90 plasser fordelt på fem avdelinger (inkl. en friluftsgruppe). 

 
Øk.ramme i planperioden 2023 2024 2025 2026

Planramme 2022 12 421 12 421 12 421 12 421

Effektiviseringskrav -61 -183 -305 -427

Redusert foreldrebetaling 391 391 391 391

Tekniske rammeendringer 27 27 27 27

Ny planramme 12 778 12 656 12 534 12 412  
 

Regjerningens foreslår i sitt forslag til statsbudsjett 2023 å redusere maksprisen i 

barnehagen fra 1. januar 2023.  
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Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen i 

2023 og 1,0 % pr. år fra 2024. For 2023 utgjør dette kr. 61.000,- økende til kr. 

427.000,- i 2026. 

 

 

13.14 Barnestua barnehage 

Barnehage med 63 plasser fordelt på tre avdelinger. 

 
Øk.ramme i planperioden 2023 2024 2025 2026

Planramme 2022 8 165 8 165 8 165 8 165

Effektiviseringskrav -44 -131 -218 -305

Redusert foreldrebetaling 228 228 228 228

Tekniske rammeendringer 560 560 560 560

Ny planramme 8 909 8 822 8 735 8 648  
 

Regjerningens foreslår i sitt forslag til statsbudsjett 2023 å redusere maksprisen i 

barnehagen fra 1. januar 2023.  

 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen i 

2023 og 1,0 % pr. år fra 2024. For 2023 utgjør dette kr. 44.000,- økende til kr. 

305.000,- i 2026. 

 

 

13.15 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 

utviklingshemming og psykiatri for barn og unge under 18 år. Vennesla er 

vertskommune for barnevernstjenester og PPT sammen med Evje og Hornnes 

kommune, Iveland kommune og Åseral kommune. Fra og med 2019 er også 

ungdomstilbudet Moonlight lagt til enheten. 

 
Øk.ramme i planperioden 2023 2024 2025 2026

Planramme 2022 84 984 84 984 84 984 84 984

Effektiviseringskrav -475 -1 424 -2 373 -3 322

Barnekoordinator 220 220 220 220

Tolkeutgifter 300 300 300 300

Økte husleiekostnader 280 280 280 280

Tekniske rammeendringer 3 137 3 137 3 137 3 137

Ny planramme 88 446 87 497 86 548 85 599  

Barnevernsreformen, eller oppvekstreformen som den også er omtalt som, er 

førende for mye av enhetens arbeid. Intensjonen med reformen er etter 

kommunaldirektørens mening positiv. Den skal gi mer ansvar til kommunene på 

barnevernsområdet, og styrke kommunens forebyggende arbeid og tidlig innsats i 

hele oppvekstsektoren.  

Kommunen får tilskudd for å dekke økte utgifter for gjennomføring av samvær, 

og får overført kr 98.000 i frie inntekter som er ført inn i tekniske 

rammeendringer.   
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Stortinget har vedtatt nye bestemmelser om samarbeid, samordning og 

barnekoordinator i 14 velferdstjenestelover som trer i kraft 1. august 2022. 

Lovendringene er uavhengig av alder og gjelder alle med behov for 

velferdstjenester, med unntak av barnekoordinator som gjelder for de under 18 

år.  Bakgrunnen for endringene er å få til bedre samarbeid og samordning av 

tjenester til barn og unge. Kommunen får rammetilskudd på dette pålydende kr. 

220.000. Dette er tilført enhetens ramme. 

Den nye Tolkeloven fører til økte tolkeutgifter. I Kommunedirektørens forslag til 

budsjett for 2023, er det satt av en sum på kr. 300.00,- består av både 

rammeoverføring(kr. 59.000,-) og kommunens egne midler. Til sammen utgjør 

dette kr. 300.000, -. 

I samsvar med gjeldende avtale øker husleien til Hunsfos Næringspark. På 

bakgrunn av dette tilføres enheten kr. 280.000,- i økt ramme. 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen i 

2023 og 1,0 % pr. år fra 2024. For 2023 utgjør dette kr. 475.000,- økende til kr. 

3.322.000,- i 2026. 

 

 

13.16 NAV Midt-Agder 

I NAV-kontoret inngår sosialtjenester, flyktningetjenesten, trygdekontoret og 

arbeidsmarkedstjenester. Vennesla vertskommune for NAV Midt-Agder som 

foruten Vennesla omfatter kommunene Iveland, Åseral, Bygland, Valle og Bykle. 

 
Øk.ramme i planperioden 2023 2024 2025 2026

Planramme 2022 41 945 41 945 41 945 41 945

Effektiviseringskrav -208 -624 -1 040 -1 456

Flyktningarbeid 22 080 17 580 16 580 10 580

Økning ramme sos.hjelp 1 000 1 000 1 000 1 000

Administrativ ressurs, verts.sam 250 250 250 250

Økt stilling gjeldsrådgiver 300 300 300 300

Økt husleie 150 150 150 150

Tekniske rammeendringer 1 026 1 026 1 026 1 026

Ny planramme 66 543 61 627 60 211 53 795  
 

NAV er en kompleks enhet med krevende drift. Enheten har per i dag ikke avsatte 

administrative ressurser, samtidig som det er kompleksitet knyttet til 

flyktningebudsjett / ekstratilskudd, driftsbudsjett for 6 kommuner i samarbeidet, 

driftsbudsjett i partnerskapet mellom stat og kommune osv. Det foreslås 

opprettelse av en ressurs tilsvarende en deltidsstilling. Det er videre enighet blant 

kommunene i vertskommunesamarbeidet om at en i løpet av 1. halvår 2023 skal 

evaluere samarbeidsavtalen. I den forbindelse har kommunedirektøren vært 

tydelig på at bidraget fra samarbeidskommunene til administrative tjenester bør 

økes. 

I en tid med økte kostnader for husholdningene opplever en stor etterspørsel 

etter økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning. En har svært gode erfaringer med 

tjenesten og kommunedirektøren foreslår en økning fra 1,4 til 2 årsverk. 

Samarbeidskommunene i NAV Midt-Agder har sluttet seg til dette. Vennesla 

kommunes andel av dette tiltaket beløper seg til kr. 300.000,-. 

Det er realistisk at kostnader til strøm og bolig (spesielt strøm) kommer til å bli 

svært store i 2023. Selv om NAV klarer å holde budsjettet knyttet til øvrig 
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sosialhjelp, er det realistisk at vi får merkostnader til strøm tilsvarende kr. 1 

million det kommende året om strømprisene holder seg som nå. 

Hunsfoss Næringspark øker husleie, og Vennesla kommune sin andel i dette vil 

innebære en økning pålydende kr. 150.000, -. 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen i 

2023 og 1,0 % pr. år fra 2024. For 2023 utgjør dette kr. 208.000,- økende til kr. 

1.456.000,- i 2026. 

 

 

13.17 Enhet for kultur og innbyggertorg 

Omfatter bl.a. drift av kulturhuset, bibliotektjenester, museumstjenester, 

Kulturskolen og allment kulturarbeid. I forbindelse med ny administrativ 

organisering har enheten blitt tilført ansvaret for nytt innbyggertorg. Endringen 

trådte i kraft fra 01.01.2022 og budsjettet har blitt administrativt justert mellom 

enhetene etter dette. 

 
Øk.ramme i planperioden 2023 2024 2025 2026

Planramme 2022 10 963 10 963 10 963 10 963

Bevilgning - Julegada 500 250 250 250

Effektiviseringskrav -68 -204 -340 -476

Tekniske rammeendringer 228 228 228 228

Ny planramme 11 623 11 237 11 101 10 965  
 

I forbindelse med ny administrativ organisering og etablering av innbyggertorg i 

Kulturhuset har det vært nødvendig å øke med 20 % stilling. Kommunedirektøren 

foreslår i forbindelse med 2. tertialrapport 2022 å øke budsjettet med kr. 

122.000,- for å dekke dette. 

 

I budsjett for 2023 ligger det inne en kommunal bevilgning til «Julegada» på kr. 

500.000,-. Kommunedirektøren foreslår at bevilgningen trappes ned til kr. 

250.000,- fra og med 2024. Når kommunen engasjerte seg i dette prosjektet har 

det hele tiden vært en forutsetning at kommunens tilskudd skal trappes ned. 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 arrangementet. 

 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen i 

2023 og 1,0 % pr. år fra 2024. For 2023 utgjør dette kr. 68.000,- økende til kr. 

476.000,- i 2026. 

 

 

13.18 Enhet for plan og utbygging 

Omfatter arbeid med detaljreguleringsplaner, bebyggelsesplaner, fradeling av 

eiendom, byggesaksbehandling, kart- og oppmåling samt forvaltningsoppgaver 

innenfor landbruk. 

 
Øk.ramme i planperioden 2023 2024 2025 2026

Planramme 2022 5 802 5 802 5 802 5 802

Effektiviseringskrav -59 -177 -295 -413

Tekniske rammeendringer 405 404 404 404

Ny planramme 6 148 6 029 5 911 5 793  
 



Årsbudsjett 2023 – økonomiplan 2023-2026 Kommunedirektørens forslag 121 
 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen i 

2023 og 1,0 % pr. år fra 2024. For 2023 utgjør dette kr. 59.000,- økende til kr. 

413.000,- i 2026. 

 

13.19 Enhet for park og teknisk 

Enhet for park og teknisk har ansvar for å forvalte og videreutvikle de 

kommunale vann- og avløpsanleggene, de kommunale vegene, utendørs 

idrettsanlegg og parker.  Enheten forvalter saker innen de ulike ansvarsområdene 

og består av en stabil stab med mye erfaring. 

 

Enhet for park og idrett og enhet for teknisk forvaltning ble slått sammen med 

virkning fra 01.01.2022. Den nye enheten for park og teknisk har fått samlet 

ledelse. På sikt er målet bedre utnyttelse av ressursene, både de menneskelige, 

utstyrsmessig. Samtidig får vi en mer entydig ledelse av dette viktige området, i 

stedet for at noe ligger under park og noe under teknisk. Ansvar for drift av 

svømmehallen er overført til enhet for byggforvaltning. budsjettet har blitt 

administrativt justert mellom enheter og seksjoner etter dette. 

 
Øk.ramme i planperioden 2023 2024 2025 2026

Planramme 2022 24 232 24 232 24 232 24 232

Drift - parkområde Venneslaheimen 20 20 20 20

Drift - Vennesla skole 250 250 250 250

Drift - gang/sykkelvei Skarpengland 75 75

Drift - gang/sykkelvei Stemhei 30

Drift - Rakkestad-Bjørkelivegen 25 25 25 25

Drift - padelbaner Homme 10 10 10 10

Drift - dagsturhytte 30 30 30 30

Drift - sherpatrapp 10 10 10 10

Drift - overtatte veier i 2022 569 569 569 569

Økt festeavgift -50 -50 -50 -50

Effektiviseringskrav -264 -791 -1 318 -1 845

Tekniske rammeendringer -542 -542 -542 -542

Ny planramme 24 290 23 763 23 311 22 814  
 

Kommunens driftsutgifter og gebyrinntekter til vann, - avløp og slam er 

budsjettert på enhet for teknisk forvaltning. Disse tjenestene skal dekkes etter 

selvkostprinsippet, og er derfor holdt utenfor i tabellen ovenfor. Foreslåtte 

gebyrøkninger omtalt i kap. 11.2.4.  

 

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 i 

2023 og 1,0 % pr. år fra 2024. For 2023 utgjør dette kr. 264.000,- økende til kr. 

1.845.000,- i 2026.  

 

Det foreslås videre en økning av festeavgiften på kr. 500,- til kr. 3.800,- for en 

fasteperiode på 10 år. Dette utgjør ca. kr. 50.000 i årlige merinntekter.  

 

Bygg og miljøutvalget behandlet i møte 17.03.22 sak 16/22 - søknad om 

forlengelse av dispensasjon for midlertidig modulbygg (Bruvegen 1). Utvalget 

vedtok å forlenget dispensasjonen med to år. Det er lagt inn midler i budsjettet til 

å flytte modulbygget i påvente av permanent løsning. Kommunedirektøren vil 

igangsette et forprosjekt/prosjektering av permanent løsning for lokaler til enhet 

for park og teknisk i 2023. 
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Kommunedirektøren har tidligere foreslått å avvikle ordningen med brøyting av 

private veger med et innsparingspotensial på ca. 1 mill. kr. Dette er en tjeneste 

som ikke er lovpålagt. Dagens ordning er svært gunstig for oppsitterne. De fleste 

kommuner brøyter ikke private veger, og de som gjør det har en betydelig 

brøyteavgift som dekker kommunens kostnader. Kommunedirektøren har valgt å 

ikke fremme dette forslaget på ny. 

 

 

13.20 Enhet for byggforvaltning 

Omfatter bl.a. drift, vedlikehold og renhold av kommunens bygninger, forsikring, 

ENØK-tiltak samt byggeledelse ved kommunens utbyggingsprosjekter. Som et 

resultat av vedtatt administrativ omorganisering er driften av svømmehallen blitt 

overført fra enhet for park og idrett. Endringen trådte i kraft fra 01.01.2022 og 

budsjettet er blitt administrativt justert mellom enheten etter dette. 

 
Øk.ramme i planperioden 2023 2024 2025 2026

Planramme 2022 54 273 54 273 54 273 54 273

Vennesla skole - driftsutg. moduler -687 -687 -687 -687

Sykehjm/dagsenter - økt drift. 1 100 1 100

Lokaler til leger - økt drift. 50 125 125 125

Moseidmoen skole - økt drift 161 161 161 161

Vennesla skole - økt drift 730 730 730 730

Idrettshall - Moseidmoen 900

Avlastingshjem 520 1 040

Måneglytt håndverk - økt drift 600 600 600

Renhold lokaler til skolen i kirka 21

ENØK-tiltak - innsparing -95 -620 -735 -850

Solcelle - kommunale bygg -150 -240 -330

Vedlikehold ny kirke 40 40 40 40

Barnestua barnehage - leie av modul -236 -981 -981 -981

Barnestua barnehage - økt drift 542 542 542

Mulighetsstudie - Herredshuset 100

Forprosjekt - Hægelandsheimen 200

Innsparing bygg - ny skolestruktur -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

Øvrebø kirke 1 700

Økte strømutgifter 5 000 4 000 3 000 2 000

Effektiviseringskrav -277 -830 -1 383 -1 936

Tekniske rammeendringer 1 725 1 495 1 725 1 725

Ny planramme 61 205 57 198 57 290 56 952  
 

Enhetens driftsramme er økt som følge av investeringstiltak som er gjennomført 

og som er forutsatt gjennomført i løpet av planperioden. Tilsvarende er enhetens 

ramme redusert som følge av at noen av modulbrakkene ved Vennesla skole er 

blitt levert tilbake, samt reduserte utgifter til FDV.  

 

Det er lagt inn innsparingseffekt av ENØK-tiltak. Det vises for øvrig til det som er 

sagt ang. ENØK-tiltak under investeringskapitlet. 

 

Kommunestyret behandlet i møte 30.09.21 sak vedr. byggenes tilstand. Det ble 

da pekt på at det er store framtidige vedlikeholdsutfordringer ved Vennesla 

Herredshus. Samlet beløper dette seg til anslagsvis 6-7 mill. kr. Samtidig skjer 

det stadig endringer når det gjelder hva som er framtidsrettede kontorlokaliteter. 

Gjennom pandemien har det bl.a. skjedd store endringer i arbeidsformer. 

Kommunedirektøren har tro på at framtidas behov for kontorfasiliteter vil bli mer 

arealeffektiv enn i dag. En er i tvil om dagens herredshus er hensiktsmessig når 

en tar dette med i vurderingen. Kommunedirektøren foreslår på bakgrunn av 
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dette at det bevilges kr. 100.000,- i 2023 til et mulighetsstudie der en ser på 

kommunens arealbehov i framtida og vurderer om dagens herredshus er godt 

egnet til å dekke dette eller om det finnes andre alternativer. 

 

I tillegg til den generelle priskompensasjonen er det lagt inn en 

ekstrakompensasjon for økte strømpriser. Kommunedirektøren vil understreket at 

dette anslaget er svært usikkert. 

 

Av større vedlikeholdsprosjekter har en for 2023 prioritert en bevilgning på 1,7 

mill. kr. til Øvrebø kirke. 

 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen i 

2023 og 1,0 % pr. år fra 2024. For 2023 utgjør dette kr. 277.000,- økende til kr. 

1.936.000,- i 2026.  

 

 

13.21 Hovedkjøkkenet 

Omfatter produksjon og drift av institusjonskjøkken ved Venneslaheimen 

omsorgssenter og Hægelandsheimen omsorgssenter, samt middagsombringing og 

drift av Venneslastua kafe, aktivitet og fotterapi. 

 

Øk.ramme i planperioden 2023 2024 2025 2026

Planramme 2022 9 776 9 776 9 776 9 776

Effektiviseringskrav -77 -231 -385 -539

Tekniske rammeendringer 464 464 464 464

Ny planramme 10 163 10 009 9 855 9 701  
 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen i 

2023 og 1,0 % pr. år fra 2024. For 2023 utgjør dette kr. 77.000,- og øker til kr. 

539.000,- i 2026.  

 

 

13.22 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 2023 2024 2025 2026

Planramme 2022 126 678 126 678 126 678 126 678

Effektiviseringskrav -646 -1 938 -3 230 -4 522

Prosjekt -adm. organisering av BPA 200 200

Drift av nytt avlastingshjem 3 725 7 400

Styrket dagtilbud  habilitering 448 448 448 448

Redusert behov for kjøp av inst.plass -2 450 -2 450 -2 450 -2 450

Opptrapping av hab. tjenestene 900 1 800 2 700 2 700

Rådgivende enhet for rusaker 270 270 270 270

Økning utg. vedtak støttekontaker 165 165 165 165

Bil avlastningshjemmet, økt drift 30

Tekniske rammeendringer 2 917 3 977 3 977 3 977

Ny planramme 128 482 128 950 132 283 134 696  
 

Antall brukere knyttet til BPA-ordning har vokst betydelig. Dette skaper press på 

både administrasjon og ledelse i alle enhetene som har ansvar for dette tilbudet. 

Kommunedirektøren legger inn kr. 200.000,- til et forprosjekt ledet av enhet for 

livsmestring for å få frem et helhetlig forslag til en bedre administrativ løsning.  

 

Planlagt nytt avlastningshjems + leilighet må utsettes som følge av bortfall av 

statlig investeringstilskudd i 2023. Dermed blir også forventet oppstart og drift 

utsatt med ett år, med forventet oppstart fra 2. halvår 2024. Det er videre lagt 

inn en styrking av dagtilbudet innen habilitering fra og med 2. halvår 2022. 

Årsaken til dette er økning i antall brukere over 18 år som kommer fra skole og 

over til dagsenter. 

 

Som følge av økt vekst innen habiliteringsfeltet for 18 + ble det fra 2022 vedtatt 

å en årlig opptrapping i fireårsperioden på kr. 900.000,- årlig. Opptrappingen 

varer frem til 2025, og utgjør kr. 2.700.000,- frem til 2026. 

 

Fra 1.7.22 fikk alle kommuner en ny lovpålagt tjeneste om å ha en egen enhet 

for oppfølging av spesielle rus-saker. Statlig tilskudd som fulgte med oppgaven 

var kr. 270.000,-. Ansvaret og midlene overføres til enheten fra 2023. 

 

Antall støttekontakttimer/vedtak har økt. Enheten styrkes med 165.000,- for å 

dekke denne merkostnaden. 

 

Kommunedirektøren foreslår et effektiviseringskrav på 0,5 % i 2023 og 1 % i 

kommende år. For 2023 utgjør dette kr. 646.000,- økende til kr. 4.522.000,- i 

2026. 

 

 

13.23 Venneslaheimen omsorgssenter 

Omfatter drift av sykehjemsplasser, korttidsavdeling, øyeblikkelig hjelp 

døgntilbud samt vaskeri for beboerne og kommunalt arbeidstøy. 

 
Øk.ramme i planperioden 2023 2024 2025 2026

Planramme 2022 70 811 70 811 70 811 70 811

TØRN- prosjekt 575 125

Sykehjem og dagsenter demente 14 990 14 990

Styrking av tjenestene -2 000 -2 000

Tekniske rammeendringer 5 049 5 049 4 399 4 399

Ny planramme 76 435 75 985 88 200 88 200  
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I forbindelse med omorganiseringen av merkantile ressurser er det overført en 

10% stilling til adm. fellestjenester. 

 

I forbindelse med planlegging og bygging av nytt sykehjem og dagsenter ble det 

ansatt en prosjektleder i 2022 for å forberede utbygging og planlegge drift. Kr. 

440.000,- (50 %) ligger inne i gjeldende budsjett, det resterende lønnsutgifter 

dekkes med overføring av midler fra seksjon på kr. 250.000,- og midlertidig økt 

budsjett på kr. 210.000,- frem til ordinær drift.  

 

Venneslaheimen ble i 2022 med i et nasjonalt læringsnettverk, kalt TØRN. Målet 

er å sikre «rett kompetanse, til rett tid, på rett sted». Dette er et krevende 

omstillingsarbeid som krever bred involvering. Til prosjektledelse og 

endringsarbeid er det satt av 575.000,- i 2023 og 125.000,- i 2024.  

 

Byggestart for utbygging av sykehjem/bofelleskap og dagsenter for mennesker 

med demens må utsettes ett år pga. bortfall av statlig investeringsstøtte i 2023. 

Driftskostnadene som ligger inne er beregnet å dekke 16 leiligheter og dagsenter 

for 15 personer. Det vises ellers til kommentarene under investeringsdelen av 

dokumentet. Pga. utsatt byggestart er enheten tidligere tilført en midlertidig 

økning til drift på 2 mill. Disse trekkes vekk når nytt bygg er i drift. 

 

Det er ikke lagt inn effektiviseringskrav på denne enheten i kommende 

fireårsperiode. 

 

 

13.24 Hægelandsheimen omsorgssenter 

Omfatter institusjonsdrift ved Hægelandsheimen, omsorgsboliger samt 

hjemmesykepleie for Øvrebø og Hægeland. 

 
Øk.ramme i planperioden 2023 2024 2025 2026

Planramme 2022 27 437 27 437 27 437 27 437

Redusere hjemmehjelp -30 -69 -69 -69

Natttjeneste i hj.sykepleien (2022) 500 500 500 500

Generell styrking av tjenestene 1 500 1 500 1 500 1 500

Utelys og repr. kjøleanlegg 125

Tekniske rammeendringer 876 876 876 876

Ny planramme 30 408 30 244 30 244 30 244  
 

Som effektiviseringstiltak foreslår kommunedirektøren å redusere hyppigheten av 

hjemmehjelp, på lik linje med Kristiansand kommune. For de som i dag har 

hjemmehjelp 2. hver uke, foreslås dette reduserer til 3. hver uke i begge 

hjemmetjenestene. For hjemmetjenesten Hægeland/Øvrebø utgjør dette ca. 

70.000,- på årsbasis ut fra dagens hjemmehjelpsvedtak. 

 

Som følge av demografisk endring og økning i antall eldre øker også behovet for 

tjenester ved Hægelandsheimen omsorgssenter og hjemmetjeneste. 

Kommunedirektøren foreslår en generell styrking av enhetens budsjett med 1,5 

mill. kr. i 2023 samt 0,5 mill. tilknyttet nattevakt i hjemmesykepleien 

(helårsvirkningen av en budsjettendring i 2022). 

 

Det er behov for belysning ifb. med ny sykkelsti utenfor Hægelandsheimen, og 

det må skiftes ut en kjølemaskin/vifte tilknyttet kjøkkenet som har svært 

skjemmende støy for beboerne som sitter ute på verandaen. 

 

Det er ikke lagt inn andre effektiviseringskrav på denne enheten i kommende 

fireårsperiode. 
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13.25 Enhet for hjemmetjeneste 

Omfatter hjemmesykepleie i nedre del av kommune samt dagsenter ved 

Venneslatunet og omsorgslønn 

 

Øk.ramme i planperioden 2023 2024 2025 2026

Planramme 2022 62 362 62 362 62 362 62 362

Opptrapping av tjenestene 2 000 4 000 6 000 8 000

Økning i 1 tertial, store enkeltvedtak 3 000 3 000 3 000 3 000

Buss - dagsenter/avlastingshj. 50 50

Redusert hyppighet hjemmehjelp -300 -665 -665 -665

Tekniske rammeendringer 1 907 1 907 1 907 1 907

Ny planramme 68 969 70 604 72 654 74 654  
 

Som følge av demografisk endring og økning i antall eldre øker også behovet for 

tjenester. Kommunedirektøren foreslår en opptrapping av tjenestene med kr. 

2.000.000,- fra 2023, som deretter økes med to millioner årlig til kr.8.000.000,- i 

2026.  

 

I 1. tertialrapport 2022 ble det gitt en ekstrabevilgning på 3 mill. kr. på grunn av 

store enkeltvedtak i tjenesten. Dette er videreført i hele perioden. 

 

I forbindelse med nytt dagsenter for mennesker med demens på Holtet er det i 

investeringsbudsjettet lagt inn ny bil. Det legges derfor inn 50.000,- til årlig 

driftskostnad. 

 

Som effektiviseringstiltak foreslår kommunedirektøren å redusere hyppigheten av 

hjemmehjelp for de som i dag har hjemmehjelp 2. hver uke til 3. hver uke. Dette 

utgjør på årsbasis ett årsverk i innsparing. Helårsvirkningen av dette er kr. 

665.000,-. Det er ikke lagt inn andre effektiviseringskrav i enheten. 

 

 

13.26 Koordinerende og helsefremmende enhet 

Enheten omfatter saksbehandling og tildeling av alle tjenester etter helse- og 

omsorgstjenesteloven, samt fysioterapi, ergoterapi, 

hverdagsrehabilitering, rehabilitering og hjelpemiddelformidling. Enheten har 

også hukommelsesteam og kreftkoordinator og boligtildeling. 

 
Øk.ramme i planperioden 2023 2024 2025 2026

Planramme 2022 20 620 20 620 20 620 20 620

Effektiviseringskrav -84 -252 -420 -588

Ergoterapaut 500 748 748 748

Økt saksbeh. for barn - 20 % 154 154 154 154

Økning hukommelsesteamet 293 293 293

Drift bil rehabiliteringstjenesten 30 30 30

Tekniske rammeendringer 226 226 226 226

Ny planramme 21 416 21 819 21 651 21 483  

Vennesla kommune har lav dekning på ergoterapi-kompetanse. Etterspørsel etter 

denne kompetansen er stor, og vil fortsette å øke i takt med flere eldre 

innbyggere som trenger tilrettelagte hjelpemidler og tilrettelegging i boligen. 

Stillingen vil ha et særlig ansvar for installering av velferdsteknologi. En styrking 

av denne tjenesten vil redusere behovet for andre helse- og omsorgstjenester. 

Kommunedirektøren foreslår at enheten øker med ett årsverk som ergoterapeut.  
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I 2022 overtok enheten ansvar for saksbehandling fra enhet for barn og familie 

(0-18 år). Det fulgte kun med en 40 % stillingsressurs. I tillegg kom det en ny 

lovpålagt plikt i 2022 for kommunen å tilby barnefaglig koordinator, allerede før 

barnet er født, til familier med barn som har særskilte behov. Antall søknader om 

BPA og omsorgsstønad har i den forbindelse økt. Dette er omfattende saker som 

tar lang tid å saksbehandle. Saksbehandlerstillingen for barn foreslås økt med 20 

%.  

Antall innbyggere med demens forventes å dobles fra i dag, og øke med 240 

personer frem mot 2040.Trenden viser også en økning av henvisninger for 

brukere i aldersgruppen 40- 65 år. Dagens hukommelsesteam består av to 

ansatte i 20 % stilling hver. I tråd med helse og omsorgsplanen legges det inn en 

styrking av hukommelsesteamet med 40 % stilling fra 2024.  

For mer effektiv drift anbefaler kommunedirektøren at det leases egen tjenestebil 

for rehab-teamet som i dag må bruke egen privatbil. Ved ny leasingavtale 

beregnes årlige driftskostnader til 30.000,- 

Det er lagt inn et effektiviseringskrav tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen i 

2023 og 1,0 % pr. år fra 2024. For 2023 utgjør dette kr. 84.000,- økende til kr. 

588.000,- i 2026. 
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14 Vedlegg 

14.1 Budsjett 2023 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. Tabellen 

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. 

 

Søker Tiltak Søknadsbeløp

Øvrebø idrettslag NM rulleskiskyting Kr. 100.000,-

Vennesla kommunale 

bedriftsidrettslag

Økt driftstilskudd og midler 

til 50 års markering

Økn. fra kr. 30.000,- til 50.000,- i årlig støtte. 

Kr. 100.000,- til jubileum. Komm.dir. foreslår 

kr. 50.000,- til dette.

Vest-Agder museet
Økt dr.tilskudd med 4,7 %, 

dvs. kr. 75.000,-.

I komm.dir.forslag ligger det inne en prisvekst 

på kr. 48.000,-.

Ettervern Vennesla

Etablering av 

ungdomsverksted for 

ungdom i risikosonen

Det er ikke søkt om et bestemt beløp, men 

prisforslag er listet opp.

Ettervern Vennesla

Friluftsaktiviteter for 

mennesker med 

rusutfordringer

Kr. 20.000,- til oppstart av tilbud

Agder idrettskrets Idrettsgalla Sør 2022 Kr. 10.000,-.

Foreningen Fotballbaner for 

jenter og gutter i Kobanê, 

Raqqua og Qamishlo

Bidrag til fotballbaner for 

barn i Syria
Ikke spesifisert

 
 

 
 

 
   


