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1. INNLEDNING 
 
Kommunestyret vedtok i sak 20/54 06.10.20 ny administrativ organisasjonsstruktur med 
virkning fra 01.01.2021 som vist på forsiden av dette dokumentet. 
 
 

2. ENHETENES RAMMEFORUTSETNINGER OG KOMMENTARER 
Tabellene med tall er oppdatert etter Kommunestyrets vedtak i kap 2 er det som er 
endret fra Kommunedirektørens forslag. Teksten fra Kommunedirektørens forslag er 
beholdt. 

2.1. FELLESUTGIFTER TIL FORDELING, IKT- OG BARNEVERNSKOSTNADER 

Gjennom året skal avsatte lønnsmidler og lignende fordeles ut på enhetene. ”Kaka” (omtalt 
flere steder) minus det som er fellesutgifter til fordeling, er lik det som i budsjettfremlegget er 
til disposisjon som rammer for enhetene.  
 
Oversikt Reg budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
 12 IKT-kostnader

Inntekt -1 300 -37 500 -37 500 -37 500 -37 500

Utgift 3 680 932 3 694 655 3 894 655 3 994 655 3 994 655

Netto 3 679 632 3 657 155 3 857 155 3 957 155 3 957 155

 16 Fellesutgifter til fordeling

Inntekt -196 742 -225 000 -225 000 -225 000 -225 000

Utgift 2 658 393 6 957 235 7 178 661 7 178 661 7 178 661

Netto 2 461 651 6 732 235 6 953 661 6 953 661 6 953 661

 42 Barnevern

Inntekt -4 400 0 0 0 0

Utgift 6 776 756 7 061 200 7 061 200 7 061 200 7 061 200

Netto 6 772 356 7 061 200 7 061 200 7 061 200 7 061 200  
 
 

2.2. POLITISK AKTIVITET 

Rammeområdet omfatter hovedsakelig politisk aktivitet; godtgjørelser til politikerne, tapt 
arbeidsfortjeneste, kurs, osv.  
 
Tabelloppstillingen nedenfor viser hvordan rammen for politisk aktivitet er blitt beregnet. 
Oversikt Reg budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
 70 Politisk aktivitet og valg

Inntekt -19 678 -17 617 -19 678 -17 617 -19 678

Utgift 1 675 735 1 678 409 1 712 009 1 663 409 1 697 009

Netto 1 656 057 1 660 792 1 692 331 1 645 792 1 677 331  



Side 4 av 46 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. TILSKUDDSORDNINGER 

 
1. Kort om rammeområdets aktiviteter og tjenester 
Rammeområdet omfatter blant annet følgende tilskuddsordninger: 

 Overføring til private barnehager 

 Kulturskolen øst i Agder  

 Kjøp av IKS, KS og andre kontingenter 

 Overføring til kirkelig fellesråd 

 Overføring til andre trossamfunn 

 Tilskudd til lag og foreninger 

 Tilskudd til politiske partier 

 Kretslokaler 

 Kulturvern 

 Mm 
 
 
2. Budsjettframlegg for rammeområdet i tabellarisk sammendrag 
Oversikt Reg budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
 14 Tilskuddsordninger

Inntekt -21 540 -22 540 -22 540 -22 540 -22 540

Utgift 12 403 964 14 934 092 14 197 347 13 751 847 13 751 847

Netto 12 382 424 14 911 552 14 174 807 13 729 307 13 729 307  
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2.4. KOMMUNEDIREKTØREN OG OVERORDNEDE STAB- OG STØTTE FUNKSJONER 

 
Figuren nedenfor beskriver dagens organisering av kommunedirektør og overordnede stab 
og støttefunksjoner. Oppgavene består i hovedsak av både ledelse, administrasjon og 
representasjon, men også saksbehandling, prosjektarbeid, tilsynsoppgaver og oppfølging av 
enhetene.  
 
Tjenestene som er beskrevet i de lyseblå rammene er ikke uttømmende og det kan 
forekomme justeringer. 

 
 
BUDSJETT 2022 

 

 
A: Investeringsdelen 
Det er ikke satt opp spesifikke investeringer for kommunedirektør og sentrale stab og 
støttefunksjoner.  
 
B: Driftsdel 
1. Nøkkeltall fra enheten - aktivitet og tjenester per 15.9.2021 

Økonomi:             kr - 1 329 624 i merforbruk 
Sykefravær:  1,1 % 
Faste årsverk:   5  

 
 
2. Budsjettframlegg (tabell) 
 
Oversikt Reg budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
 10 Kommunedirektør og stab

Inntekt -141 711 -216 175 -216 175 -216 175 -216 175

Utgift 7 351 010 8 083 112 8 086 467 8 035 275 8 034 020

Netto 7 209 299 7 866 937 7 870 292 7 819 100 7 817 845  
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3. Spesielle utfordringer ved budsjettfremlegget - i 2022 og planperioden 
Som for 2022 må det presiseres at det kommer til å bli svært utfordrende å løse oppgavene 
tilfredsstillende med den bemanning vi har.  
 
Driftstiltak  
 
Uspesifisert innsparingskrav 2022  
Per dags dato er det ingen plan for å møte dette kravet. Vi vil være avhengig av at det 
dukker opp innsparingsmuligheter i løpe av året for eksempel ledige stillinger som kan være 
vakant i en periode ol. Dette tiltaket øker risikoen for at vi ikke holder budsjettet. 
 
4. Målsettinger fra strategidokument 
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5. Avsluttende kommentar til budsjett for kommunedirektør og overordna stab- og 

støttefunksjoner 
 

Det ligger mange oppgaver med stort faglig spenn til kommunedirektøren og 
stab/støttetjenestene fordelt på få personer. Til tross for det får vi til mye godt arbeid, men 
det klart at vi er svært sårbare dersom noen skulle bli borte i en lengere periode. Alle ansatte 
har nøkkelfunksjoner som er vanskelig å erstatte av andre i organisasjonen.  
 
Som en del av innsparingskravet har vi sagt noe om å redusere sykefraværet i hele 
organisasjonen. For å kunne klare å innfri dette målet må vi ha tilstrekkelig med ressurser 
sentralt for å koordinere dette arbeidet, og for at vi skal få til å jobbe målrettet og sammen i 
hele organisasjonen. 
 
Det å beholde de ansatte vi har og unngå sykefravær er derfor en svært viktig prioritering. 
 
Strategi for 2022 sier at vi skal ha prioritere og ha fokus på nytenking, innovasjon og digitale 
løsninger. Det har vært og vil fortsatt være utfordrende å følge opp ulike fellesprosjekter som 
går via IKT Agder. Dette er snakk om prosjekter som vi i mange tilfeller ikke kan velge bort 
fordi vi bruker disse felles systemene og er avhengig av å henge med i utviklingen.  
 
Dette er krevende i perioder fordi arbeid med prosjekter kommer på toppen av vanlige 
driftsoppgaver. 
 
I etterkant av vedtatt budsjett vil det lages egen strategi for de enkelte enheter og for 
kommunedirektør og de overordna stab/støtte funksjonene. 
 
Vegårshei, 8.11.2021 
 
Anne Helene E. Baarøy 
Konstituert organisasjonssjef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Side 8 av 46 

 

 

 

 

 

 

2.5. ENHET SAMFUNN OG INFRASTRUKTUR 

Deler av tidligere rådmannen stab, særlig tjenester knyttet til samfunn og utvikling, ble fra 
2021 slått sammen med tidligere enhet for teknisk drift og forvaltning. Figuren under viser 
organisasjonsstruktur for den nye enheten. 

  
Tjenestene som er beskrevet i de lyseblå rammene er ikke uttømmende og det kan 
forekomme justeringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

BUDSJETT 2022  
 

A: Investeringsdelen: 
Ombygging kommunehus 

Overføre ubrukte midler fra 2021 til 2022 

For løpende oppgraderingsbehov er det behov for kr 100.000,- per år. 

 

Diverse maskiner teknisk 

Overføre ubrukte midler fra 2021 til 2022 

Det jobbes nå (høsten 2021) med å få på plass el-bil-ladere til kommunale tjenestebiler 

(hjemmesykepleien, teknisk mv.) Tilskudd 130.000 og egenandel det samme. 

Miljø 
Areal 

Samfunnssikkerhet / beredskap 
Næring 

Kommunal planlegging 
Ivaretakelse av barn og unges 

interesser 
Byggesaker 

Kart og oppmåling 
Skog- og landbruk 

Eiendomsforvaltning 
Veg 

Vann 
Avløp 
Anbud 

Investeringsprosjekter 
Kommunale avgifter 

Vedlikehold 
Renhold bygg 

Brannberedskap 
Renovasjon 

Veilys- samarbeid 
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Ut over dette er behov for kr 100.000,- per år til fornying av maskiner og redskap, herunder 

flere robotgressklippere. 

 

Kommunale utleieboliger – oppgradering 

Overføre ubrukte midler fra 2021 til 2022. 

Nye behov: generell oppgradering / fornying, kr 100.000,- per år 

 

Omsorgs-/trygdeboliger – oppgradering 

Overføre ubrukte midler fra 2021 til 2022. 

Nye behov: generell oppgradering / fornying, kr 100.000,- per år 

Dersom er tar av ubrukte midler 2021 her til å dekke fjellsikring kommunal utleiebolig, trengs 

noe mere her i 2022, kanskje 150.000 i stedet for 100.000 (ny dør med automatisk 

døråpner). 

 

Veilys 

Overføre ubrukte midler fra 2021 til 2022. 

Det bør settes av kr 100.000 i 2022 til nye skap med målere slik at strømforbruket kan måles 

når vi går over til LED, dette for å ta ut gevinst ved bruk av LED (i dag betaler vi etter endel 

fiktive målere), samt til sammenslåing av endel abonnementer (kan spare litt på dette).  

Overgang til LED i 2023; kr 510.000,- 

 

Barnehagene 

Overføre ubrukte midler fra 2021 til 2022. 

Behov i 2022: 

- Tak som forbinder barnehagen og vognskuret (Myra) 
- Sikring av gamle gjerder 
- Støpe kant på uteområder (Ubergsmoen) 
- Bod til oppbevaring av utstyr (begge steder) 

Antatt kr 300.000,- 
 

Rehabilitering av vann og avløpsnett 

Overføre ubrukte midler fra 2021 til 2022. 

Behov: 

 Utskiftning av vann- og avløpsledning ved Ljøstadsaga barnehage; kr 300.000,- 

 Utskiftning av vann- og avløpsledning sør for Vaskarplassen kr 150.000,- 

 Nye pumper i Saga kloakkpumpestasjon (nødvendig pga. nytt boligfelt Tjennheia), kr 

100.000,- (kan kanskje tas i 2023) 

 

Rehabilitering VBO 

Overføre ubrukte midler fra 2021 til 2022. 

Dette gjelder bl.a. nytt nødstrømsaggregat som vi ikke har hatt kapasitet til å få plass enda. 

I tillegg er det behov for å skifte ut gamle til dels ødelagte lysarmaturer fra 1970-tallet i deler 

av bygningen, nye midler kr 100.000,- per år 

 
I tillegg til dette er det behov for endel fornying på kjøkkenet (to nye kombidampere, ny gulv-
montert stekepanne, ny kaffetrakter og ny koketopp (ikke gass), i alt kr 303.000,- 
 

Rehabilitering skolen 

Overføre ubrukte midler fra 2021 til 2022. 
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Vi ligger etter med endel oppgradering pga kapasitet, det er behov for diverse opprusting 

særlig på elektro og ventilasjon, men også på brannalarmanlegget i de gamle bygningene 

som er utdatert. 

Behov kr 250.000,- i 2022, deretter kr 100.000,- per år 

 

Bygging av flyktningebolig 
Kr 4.000.000,- 

 

Salg av kommunale boligtomter og boliger. 

Inntekt. Kr 1.000.000,- (2-3 tomter avhengig av størrelse/pris). Mange kjøper privat i 

Tjennheia nå.  

 

Planlegger å selge to kommunale boliger i 2022.  

 

Diverse brannsikring / utbedring av brannsikringstiltak på kommunehus 

Overføre ubrukte midler fra 2021 til 2022. 

Det er i 2020 lukket avvik etter branntilsyn på de gamle skolebygningene (brannklassifiserte 

dører mellom trapperom og korridorer mv). 

Det gjenstår å lukke avvik etter branntilsyn på kommunehuset, brannklassifiserte dører 

mellom korridorer og trapperom, brannalarmanlegg mv. Dette henger litt pga kapasitet. 

Det bør settes av litt til i 2022 for å dekke dette, kr 200.000,- 

 

Veiinvestering 

Overføre ubrukte midler fra 2021 til 2022. 

Nye behov: Generell oppgradering, stikkrenner, grøfter etc, kr 100.000,- 

 

Evt. opprusting av veier pga. nedklassifisering kan ikke tas på investering. 

 

Ny driftssentral og ny brannstasjon 

Overføre ubrukte midler fra 2021 til 2022. 

Gjenstår å bygge en garasje, som dels brannvesenet skal bruke til bl.a. firehjuling og båt, 

dels teknisk til lager av diverse utstyr. 

Ikke behov for nye midler. 

 

Oppgradering av SD-anlegg (datavaktmesteren) på skole, VBO og hallen 

Overføre ubrukte midler fra 2021 til 2022. 

En god del gjenstående arbeider som ikke har vært prioritert eller hatt kapasitet til å 

ferdigstille. Ikke behov for nye midler. 

 

Vann og kloakk Moland 

Avsluttes i 2021. 

Ikke behov for nye midler. 

I skrivende stund er 3 bolighus og kirken (stallene) tilkoblet kloakk, alle hadde vann fra før. 

 

Ubergsmoen Vannverk – sikring av vannforsyningen 

Det må settes av kr 1.500.000,- i 2022 for å få plass nødstrømsaggregat (dette må stå i et 

tilbygg). 

Det må tas stilling til når nytt vannverk skal bygges og i hvilket omfang, jfr Sweco-rapport 

 

Myra vannverk – nytt høydebasseng 
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Det må settes av kr 200.000,- til nødvendige tiltak etter Mattilsynets tilsyn. 

I tillegg må det settes av kr 1.000.000,- til nye membranfilter i 2022 
I tillegg må vi ta med budsjett for å kjøpe tomta der vannverket står 
Her må vi forhandle med Knut Værland før vi vet noen pris (gjelder frikjøp av tomt samt 
ulempeerstatning pga. bestemmer i kommuneplanen for sikring av vannkilde). 
Foreløpig antatt kr 200.000,- 
 

Før eller senere må det bygges nytt høydebasseng, kr 9.000.000,-  
 

Nytt kloakkrenseanlegg Myra 

Overføre ubrukte midler fra 2021 til 2022. 

Sluttoppgjør er ikke ferdig enda, antar at det kan bli behov for nye midler nå. 

 

Vegårsheihallen 

Overføre ubrukte midler fra 2021 til 2022. 

Ikke behov for nye midler. 

 
Idrettsanlegg 

- Behov for nye mål (jfr. innspill fra rektor) 
- Behov for tiltak for å hindre «flukt» av plast/gummi-granulat 

Det må settes av et beløp, kr 100.000,- i 2022. 
 
Masseutskiftning og asfaltering foran kommunehuset / asfaltering kommunale veier 
I hovedsak ferdig i 2021, overføre ubrukte midler fra 2021 til 2022 (hvis det er noe igjen). 
 
Bygging av rundkjøring på Skoleveien ved SFO 
Ferdig i 2021. 
 
Ferdigstillelse av Vaskarplassen 
Er i hovedsak ferdig. Sommeren 2021 ble det montert stupebrett. Gjenstår et rekkverk og 
muligens en rullestolrampe 
Kr 110.000,- i 2022 for rampe og rekkverk, stupebrett er betalt i 2021. 
 
Ny kartlegging/oppmåling 
Ny kartlegging av Vegårshei kommune og diverse utstyr; kr 450.000,- i 2022 
 
 
B: Driftsdelen 
1. Nøkkeltall fra enheten - aktivitet og tjenester per 15.9.2021 

Økonomi:             - kr. 2.556.407,- merforbruk 
Sykefravær:  5,2% 
Faste årsverk:   18  

 
 
Enheten har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av: 
- kommunens bygningsmasse, herunder bo- og omsorgssenteret, skolen, barnehagene, 

kommunehuset, idrettshallen, helsehuset, Klokkartunet, trygde- og omsorgsboliger, 
utleieboliger, brannstasjonen / lokaler for teknisk drift mv. 

- renhold av kommunale bygg 
- vaskeriet på VBO 
- kommunale veier, grøntanlegg, enkelte friluftsområder og enkelte idrettsanlegg 
- vann- og avløpsanlegg 
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- brann- og feiervesen (interkommunalt samarbeid i regi av Østre Agder brannvesen) 
- Vegårshei kommune har det økonomiske ansvaret for å ha én utrykningsleder på vakt til 

enhver tid som i tillegg fyller rollen som kommunens tekniske vakt. 
- renovasjon (interkommunalt samarbeid i regi av RTA AS) 
- investeringsprosjekter 

 
2. Budsjettframlegg (tabell) 
Oversikt Reg budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
 60 Enhet samfunn og infrastruktur

Inntekt -15 687 437 -14 729 734 -16 087 275 -17 552 777 -17 967 837

Utgift 26 352 861 26 840 487 26 563 163 26 325 280 26 344 367

Netto 10 665 424 12 110 753 10 475 888 8 772 503 8 376 530  
 
3. Spesielle utfordringer ved budsjettframlegget i 2022 og planperioden 2022-2025 
Som for 2021 må det presiseres at det kommer til å bli svært utfordrende å løse oppgavene 
tilfredsstillende med mindre bemanning. Det er heller ikke budsjettet med å kunne håndtere 
situasjoner knyttet til snøforhold utover en «normal» eller «moderat» vinter. 
 
Uspesifisert innsparingskrav 2022  
Enheten har ingen plan for å møte det uspesifiserte innsparingskravet. Vi vil være avhengig 
av at det dukker opp innsparingsmuligheter i løpe av året for eksempel ledige stillinger som 
kan være vakant i en periode ol. Dette tiltaket øker risikoen for at vi ikke holder budsjettet. 
 
Det som er forslått som driftstiltak på teknisk drift og forvaltning er 

 Vurdere ytterligere reduksjon av renholdstjenesten fra 2022, en tjeneste som allerede er 
redusert med ½ årsverk fra 01.09.2020 i hht prosjekt bærekraft. 

 Nedklassifisere ca. 30-35 km kommunale veier til private veier fra høsten 2021 og 
samtidig redusere stillingen som fagarbeider vei, dette i hht prosjekt bærekraft. 
Dette antas å gir 1/3 virkning i 2021 og full virkning fra og med 2022. 

    
 
4. Målsetting fra strategidokument  
 

Transport og infrastruktur 

Mål 2022 Veien til mål 

Kommunen har god 
og tilstrekkelig fysisk 
og digital infrastruktur 
som dekker dagens 
behov og 
imøtekommer 
befolkningsvekst og 
ønsket utvikling. 
 

 Utbygging av fibernett i Ormshammer- området  
 

Kommunen har et 
optimalisert 
kollektivtilbud. 
 

 Samarbeide med fylkeskommune og transportører om 
et godt og behovsstyrt tilbud, med et spesielt fokus på 
barn og unge i skolesituasjonen. 

 Arbeide for forlengelse av trafikksikker løsning for myke 
trafikanter langs FV 414 – Myresvingen 

 

 
5. Avsluttende kommentar 
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Av strategidokumentet til kommunen fremgår det at en skal ha en økonomisk situasjon som 
er tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelser og at en skal forvalte kommunal 
eiendom og eiendeler i et langsiktig perspektiv. Med de rammer som tildeles sliter en med å 
nå disse målsettingene, spesielt dersom uforutsette hendelser inntreffer. Pga. stram økonomi 
er det et svært stramt budsjett på utgiftssiden i år (håp om lite snø og lite andre uforutsette 
hendelser), og et optimistisk budsjett på inntektssiden som forutsetter et høyt belegg på 
utleieboliger og omsorgs-/trygdeboliger. På tross av de stramme rammene vi får tildelt, 
leverer vi god kvalitet i enhet samfunn og infrastruktur.  
 
Vegårshei, 3.11.21 
 
Tore Smeland 
Enhetsleder samfunn og infrastruktur 
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2.6. ENHET OPPVEKST 

Enhetene Vegårshei barnehage og Vegårshei skule ble slått sammen til den nye enheten 
Oppvekst, fra 1.1.2021. Figuren under viser ny organisasjonsstruktur for den nye enheten. 

 
Funksjoner fra rådmannens stab som overføres til den nye enheten er blant annet: 

 Skoleeierrollen 

 Barnehageeierrollen 

 Barnehagemyndighet funksjonen 

 Tjenester knyttet til spesiell hjelp til barn med særskilte behov 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BUDSJETT 2022 

 
A: Investeringsdelen: 
Vi har laget en fireårsplan for investering som følger økonomiplanen. I denne planen vises 
sammenheng mellom prioriteringer innenfor inventar, utstyr og rehabilitering med tilhørende 
prisoverslag/tilbud fra tilbyder. Barn skal oppleve en trygg hverdag i barnehage, SFO og 
skole. Det krever at vi har tilstrekkelig og forsvarlig utstyr, på våre lekeområder inne og ute. 
Enheten har derfor meldt inn et investeringsbehov for 2022 til inventar og utstyr pålydende 
kr. 400.000,-. Beløpet er basert på behov for å ferdigstille og oppgradere uteområdene våre. 
Fra 2023 er behovet etter oppgradering i 2022 anslått til å være 200 000 i året for enheten. 
  
I investeringsbudsjettet er det meldt inn behov til enhet for samfunn og infrastruktur, i 
forbindelse med rehabilitering på kr. 550.000,- for 2022. og deretter 200 000 i året ut 
perioden.  
 
B: Driftsdelen 
3. Nøkkeltall fra enheten aktivitet og tjenester per 15.9.2021 

Økonomi:    Kr. -975 061(merforbruk) 
Sykefravær:   9,2% 
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Faste årsverk:   50  
 

Andre tall fra enheten 
Barnetall kommunal bhg. per 15.12: 39 
Flerkulturelle barn bhg: 12 
Elevtall per 1.11.2021: 292  
Flerkulturelle barn i skole: 45 

 
 
4. Budsjettframlegg (tabell) 
Oversikt Reg budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
 20 Enhet oppvekst

Inntekt -4 668 549 -4 376 055 -4 376 055 -4 376 055 -4 376 055

Utgift 44 484 155 46 881 718 45 857 684 45 304 341 45 298 820

Netto 39 815 606 42 505 663 41 481 629 40 928 286 40 922 765  
 
3. Spesielle utfordringer ved budsjettframlegget i 2022 og planperioden 2022-2025 
I teksten under vil jeg belyse de viktigste utfordringene med budsjettfremlegget slik det 
foreligger etter kommunedirektørens prioriteringer. Vi har forsøkt å ta inn minst mulig i 
enhetens budsjettforslag, med utgangspunkt i at vi skal etterstrebe å drifte med rammen fra 
2021. Vi har likevel sett oss nødt til å ta inn noen driftstiltak, som ble tatt ut i fjor i prosjekt 
bærekraft. De største justeringene handler om pedagognorm i barnehagen, utgifter til PPT, 
tospråklig fagassistent og utgifter til ressurskrevende brukere. Dette må på plass, dersom vi 
skal drifte forsvarlig og opprettholde kvaliteten. Mot slutten av kapitlet kommenterer jeg de 
tiltakene som det ikke er funnet plass til i kommunedirektørens forslag, men som enheten 
likevel vurderer som svært viktig for driften fremover.  
 
Pedagogisk leder 
Vi har gjennomført en reduksjon i årsverk (prosjekt bærekraft) med utgangspunkt i at 
barnetallet har gått ned. i den prosessen vi har bak oss, ble det opplyst om at barnetall vil 
svinge og at vi ved behov vil måtte øke opp antall pedagoger igjen. For å oppfylle lovkrav 
mht. pedagognorm og forsvarlig drift må vi øke antall pedagogisk ledere allerede fra januar 
2022. Barnetallet øker med 3 små barn fra desember til januar og det kommer flere nye barn 
utover våren. Vi har behov for ytterligere en 50% stilling, i tillegg til det vi har i dag. Vi må 
sørge for å ha tilstrekkelig med bemanning i den kommunale barnehagen, dersom 
kommunen skal styre opptaket i større grad jfr. vedtak i kommunestyre i fjor da det ble 
vedtatt at fordelingen av barn skal være 50% i kommunal barnehage og 50% i private 
barnehager. 
 
Ressurskrevende brukere 
Vi har barn med spesielle behov/sårbare barn som har vedtak på sammensatte tjenester, på 
tvers i kommunen og på tvers av kommunegrenser. Vi har justert rammen slik at vi klarer å 
dekke de utgiftene vi kjenner til per dags dato. Vi ser et økende behov for sammensatte 
tjenester, dette er meldt inn som et eget driftstiltak. 
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Driftstiltak (ikke lagt inn i perioden): 
Kommentarer fra lederteam vedrørende tiltakene som ikke er tatt med i kommunedirektørens 
budsjettforslag. 
 
Tiltak 1: Tospråklig fagopplæring 
Vegårshei skule har hatt og har fortsatt et stort behov for å beholde tospråklig fagassistent. 
Dette for at skolen skal kunne gi en trygg og god oppfølging av tospråklige elever ved skolen. 
Vi mener at dette skal løses med en 100% stilling. De siste årene har skolen måtte klare seg 
med 60%, det er ikke tilstrekkelig. Vi har styrket denne tjenesten blant annet ved 
lønnstilskudd inneværende år og ser at dette er et behov som vil vedvare i flere år fremover. 
Vi bruker denne kompetansen også inn i barnehagen, som en naturlig del av 
språkopplæringen/språkgrupper der.  
 
Økonomisk besparelse kr.328.462,- (for 2022, deretter ca. kr. 500.000,-).  
Våren 2022 ligger tospråklig fagassistent inne med 60% stilling, med en lønnsutgift 
pålydende kr. 176.328,- Dermed ville kostnaden for 2022 blitt 40% med 7 måneders virkning 
ca. kr 120.000,- og 100% stilling i 5 måneder ca. kr. 200.000,- I økonomiplanperioden sparer 
man kr. 500.000,- årlig.  
 
Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket:  
De årene barna går i barnehage og skole er avgjørende for læringen som skjer her-og-nå, 
men også for resten av utdanningsløpet. Vi har erfart at det grunnlaget vi legger er 
avgjørende for om disse barna tenger støtte for å utvikle et godt opplæringsspråk. Forskning 
viser at systematisk språkstimulering i barnehagen og skole ser ut til å effektivt kunne bedre 
språkforståelsen, hos barn med relativt svake språkferdigheter. Effekten av språktreningen 
varer over tid, noe som kan være en økende besparelse videre i utdanningsløpet. Vi 
planlegger i utgangspunktet 60% arabisk og 40% tigrinja. Vi trenger støtte til elevene på 
begge språk. 
 
 
Tiltak 2: tidlig innsats, lese- og skriveopplæring 
Vi trenger 50% stilling som kan trene intensivt med mindre grupper av barn. 
Dette går ikke under spesiell hjelp, men er tilpasset opplæring.  
Dette er en konsekvens av erfaringer gjort de siste to årene, med en økning i vedtak knyttet 
til lese- og skriveopplæring. 
 
Økonomisk besparelsen: kr. 378.291,- 
 
Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket:  
Dette er tiltak som kommer inn under tidlig innsats, §1-4 i opplæringsloven. Fra 1.august ble 
det lovpålagt å gi intensiv trening i lesing skriving eller regning dersom eleven står som står i 
fare for å bli hengende etter. Innenfor dagens rammer er det ikke mulig å fylle dette kravet. 
 
I utgangspunktet var det tenkt at mye av den intensive opplæringen etter §1-4 skulle følges 
opp på Fokus, som er bemannet med spesialpedagoger med høy kompetanse, men siden 
skolen har et høyt antall elever med vedtak om spesialundervisning er det dessverre ikke 
kapasitet til å gi intensiv trening etter §1-4 på Fokus. Dette løses for tiden med at lærere i 
post fyller oppgaven med å drive intensiv opplæring fra første til 4.trinn, samt lesekurs på 
mellomtrinnet. Skolen erfarer at dette tilbudet ikke er tilstrekkelig for å møte elevenes behov 
og ser at dette medfører flere henvisninger til PPT. Denne utviklingen er stikk i strid med 
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kommunens målsetting om å gå fra IOP til TPO. Å investere i tidlig innsats kan snu en 
negativ utvikling, og redusere kostnader knyttet til spesialundervisning i fremtiden. 
Tiltak 3: alternativ opplæringsarena 
Vi trenger en arena utenfor skolen, der sårbare barn kan fungere bedre/oppleve mestring. 
Vi opplever at PPT i økende grad viser til behov for alternative opplæringsarenaer i 
sakkyndig vurdering. 
 
Økonomisk besparelsen: kr. 263.115,- 
 
Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket: 
Gjennom alternative opplæringsarenaer vil elever som sliter kunne oppleve en mestring som 
gjør hverdagen lettere, og som igjen gjør det lettere for å motivere seg for de dagene som 
man er på skolen. Vi ser ved Vegårshei skule at man har elever som sliter med å tilpasse det 
som man kan kalle en vanlig skolehverdag, og for denne gruppen av elever vil alternativ 
opplæringsarena være et «pustehull», der man har muligheten for å oppleve mestring og 
læring.  
Skolen ser en økende tendens i at PPT gjennom sakkyndige vurderinger anbefaler 
alternative opplæringsarenaer for elever som er sårbare eller har andre utfordringer i 
forbindelse med skolegangen. Ved å ikke kunne gi dette tilbudet, vil det bety at vi ved 
Vegårshei skule går imot PPT sine anbefalinger i sakkyndigvurdering. Dette vil kunne sees 
på som et avvik. 
 
Videreutdanning  
I kompetanseplan for oppvekst har vi for perioden fra 2021-2023, planlagt at en til to lærere 
tar videreutdanning med vikarordning og en lærer velger stipendordning, for å oppfylle KFK-
ordningen (kompetanse for kvalitet). Vi må sette inn vikar for å oppfylle norm om lærertetthet, 
derfor då vi kostnader for hver lærer som tar videreutdanning. Vi har hatt mange lærere på 
videreutdanning de siste årene og ser nå behovet for å justere dette ned, for å redusere 
belastningen på resten av personalgruppen.  
 
Læremidler og lisenser 
Vi har justert budsjettet slik at vi skal klare å dekke utgiftene vi har til undervisningsmateriell 
(post i budsjettet) i 2022. Det skal blant annet dekke både lærebøker, lisenser, digitale 
hjelpemidler, diverse forbruksmateriell og frie skolesaker.  
 
Barnehagemyndighet (Ikke eget tiltak i denne omgang, løses med de ressursene vi har) 
Myndighetsrollen for barnehagene er lagt til kommunen, og den omfatter blant annet 
ansvaret for godkjenning av barnehager, samlet og likeverdig håndtering av 
tilskuddsordninger, tilsyn, veiledning samt foreta risikovurderinger. Kommunen skal 
likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som 
barnehagemyndighet. Den utøvende myndighetsrollen skal legges over barnehageeier-
nivået for både private og kommunale barnehager. I ny organisering fra 1.1.21 ble denne 
myndigheten lagt til enhetsleder for oppvekst. Kommunen skal organisere oppgavene den 
har som barnehagemyndighet, adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier når dette 
er egnet for å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet, jfr. 
barnehageloven § 11. I første omgang vil vi benytte 20% stilling til disse oppgaven, ettersom 
det er det vi kan få til med den bemanningen vi allerede har.  
 
Uspesifisert innsparingskrav 2022  
I skrivene stund har lederteam oppvekst ingen plan for å møte dette kravet. Vi vil være 
avhengig av at det dukker opp innsparingsmuligheter i løpe av året for eksempel ledige 

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/%C2%A711
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stillinger som kan være vakant i en periode ol. Dette tiltaket øker risikoen for at vi ikke holder 
budsjettet. 
 
 
4. Målsetting fra strategidokument  
Jeg vil ta for meg én av målsettingene våre i teksten som følger:  
 

Oppvekst og utdanning 

Mål 2022 Veien til mål 
Det er likeverdig og 
høy kvalitet i alle 
barnehager, på skole 
og SFO med plass til 
alle barn i kommunen  

 

Ha tilstrekkelig ressurser, kompetanse og tydelige voksne for å 
kunne gi alle barn og unge god oppfølging, kvalifisert hjelp og 
tilpasset opplæring. 

 
Vegårshei har jobbet godt med utviklingsarbeid og har hatt gjennomgående god kvalitet i 
sine tjenester over lang tid. Høsten 2018 fikk vi pedagognorm og bemanningsnorm i 
barnehagen, året etter kom norm for lærertetthet. Vi er likevel ikke helt i mål i Vegårshei 
kommune, da normkravene blir fulgt, men med utgangspunkt i minimumsbemanning, noe 
som medfører at vi hver morgen og ettermiddag er bemannet under norm i barnehagene 
våre. I et overordnet perspektiv vil det å foreta prioriteringer som å legge til rette for tidlig 
innsats, være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi kan regne med at det sparer samfunnet for 
utgifter på størrelsesorden kr.1,8 millioner per barn, dersom vi prioriterer tidlig innsats. 
Tiltakene vi ikke har fått anledning til å legge inn for perioden, går ut over tjenestekvaliteten 
og kan føre med seg store konsekvenser for de sårbare barna. Dersom vi skal innfri våre mål 
knyttet til kvalitet, må grunnbemanningen barnehage og skole sikres i henhold til norm 
gjennom hele dagen, gjennom hele økonomiplanperioden.  
 
 
5. Avsluttende kommentar  
Kommunedirektøren prioriterer å inkludere flere av de tiltakene oppvekst har presentert som 
viktigst og det er vi svært takknemlig for. Vi får til mye god støtte og opplæring med den 
rammen vi har fått tildelt. Vi vil fortsette å jobbe godt med sykefravær, vi øker kun antall 
årsverk pga arbeid med sårbare barn/ressurskrevende brukere, vi skal ikke sette i gang nye 
store kompetansehevende tiltak eller store prosjekt, vi forsøker å få enda bedre kontroll på 
budsjettet og jobber for å sikre en robusthet i den økonomiske ramma. Det er foreløpig 
sårbart, ettersom vi ikke har noen buffer med tanke på sårbare barn og uforutsette 
hendelser.  
 
 
Vegårshei, 3.11.21 
 
Hildegunn Myre Dale 
Enhetsleder oppvekst 
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2.7. ENHET HELSE OG MESTRING 

Enhetene Nav og Oppfølging og Helse og Omsorg ble fra 2021 til enheten Helse og 
Mestring. Figuren under viser organisasjonsstruktur for den nye enheten. Tjenestene som er 
beskrevet i de lyseblå rammene er foreløpig ikke uttømmende og det kan forekomme 
justeringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDSJETT 2022  
 

A: Investeringsdelen: 
Vi skal lage en fireårsplan for investering som skal følge økonomiplanen. Dette vil nytt 
lederteam gjøre i 2022. 
 
Investeringsbehov ved kjøkkenet på VBO pr. 2022 er ca. kr. 350.000, - i hovedsak handler 
det om utstyr i kjøkkenet. 
 
 
B: Driftsdelen 
5. Nøkkeltall fra enheten - aktivitet og tjenester pr. 15.09.2021 

 
Økonomi:  Kr. 2 392 923, mindreforbruk 
Sykefravær:  9,9%      
Faste årsverk: 66 
  
 
 

Vederlagsberegning 
Fagsystemer 

Tjenestetildeling 
E- helse og velferdsteknolog 

Hjemmesykepleie 
Omsorgsboliger 
Trygghetshybler 

Dagsenter 
Praktisk bistand 

Renhold institusjon 

Sykehjemsdrift 
Kjøkken og mat 

Vaskeri 

Helsehuset 
Klokkartunet 

Fysio- og ergoterapi 
Psykisk helse  

Rus 
Boveiledertjeneste 

Husbankens virkemidler 
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6. Budsjettframlegg (tabell) 
Oversikt Reg budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
 50 Enhet helse og mestring

Inntekt -10 390 081 -10 917 303 -10 917 303 -10 917 303 -10 917 303

Utgift 79 390 942 78 091 685 77 283 786 77 123 177 77 114 240

Netto 69 000 861 67 174 382 66 366 483 66 205 874 66 196 937  
 
3. Spesielle utfordringer ved budsjettframlegget i 2022 og planperioden 2022-2025 
I teksten under vil jeg belyse de viktigste utfordringene med budsjettfremlegget slik det 
foreligger etter kommunedirektørens justeringer.  
 
Nytt lederteam 
Ny enhetsleder startet 16. august 2021. 
Den største utfordringen i løpet av denne tiden har vært å få oversikt over den økonomiske- 
og bemanningssituasjonen. 
Dette kompliserer både den detaljerte budsjettutformingen og den videre planleggingen for 
2022-2025. Hovedoppgaven i 2022 blir å evaluere tjenestene og den økonomiske 
situasjonen i kommunen. 
At den nye seksjonsledergruppen ikke var på plass, gjorde også planleggingen vanskeligere. 
Kvalitetssikring i 2022 skal vi gjennomføre med tydelig struktur og rapportering. 
 
Økonomisk styring 
Kommunen jobber med økonomisk styring med velfungerende programmer. Imidlertid må 
programmene vedlikeholdes kontinuerlig, noe som ikke var mulig på grunn av 
underbemanning. Kvaliteten i 2022 skal sikres gjennom kontinuerlig datavedlikehold. 
 
Nedsatt vikarbudsjett 2022 
Budsjettet for vikarer er redusert. Det forutsettes at nye seksjonsledere følger opp med 
streng budsjettdisiplin. 
 
Uspesifisert innsparingskrav 2022 
I skrivene stund har enheten ingen plan for å møte dette kravet. Vi vil være avhengig av at 
der dukker opp innsparingsmuligheter i løpe av året for eksempel ledige stillinger som kan 
være vakant i en periode. Dette tiltaket øker risikoen for at vi ikke holder budsjettet. 
 
 
Driftstiltak (ikke lagt inn i perioden) 
Kommentar fra leder vedrørende tiltak som ikke er tatt med i kommunedirektørens budsjett 
forslag. 
 
Tiltak 1: Kommunepsykolog 
Psykologer er fra 2020 lovfestet som en nødvendig profesjon inn i kommunal tjeneste. I møte 
med Helse- og omsorgslederforum hadde vi en samtale om psykolog situasjonen i østre 
agder. Åmli, Gjerstad og vegårshei diskuterer muligheten for å ansette en felles psykolog. 
 
Økonomisk besparelse 
Økonomisk besparelse kr. 50 000,- for 2022,  
Kr. 200.000 pr. år videre i perioden. 
 
Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket: 
Hvis vi ikke ansetter en psykolog, bryter vi loven. 
Våre ansatte i enheten helse og mestring og oppvekst får ikke nødvendig veiledning og 
støtte. 
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Kommunepsykologen er en viktig aktør i arbeide med å utvikle forebyggende tjenester for 
barn og ungdom og skal være en del av den tverrfaglige innsatsen. 
 
Tiltak 2: Koordinator 
Vegårshei kommune har over lang tid forsøkt å få arbeidet med ressurskrevende brukere til å 
fungere, uten å ansette koordinator.  Funksjonen er på toppen og i tillegg til vanlige 
arbeidsoppgaver og blir dermed ikke prioritert. Pr. i dag har vi et økende behov for tverrfaglig 
koordinerende tjenester og må forbedre vår tverrfaglig innsats, derfor må vi ansette lovfestet 
koordinator i 40% stilling. 
 
Økonomisk besparelse 
Økonomisk besparelse kr. 307 043,- for 2022 
 
Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket: 
Det vil være at vi ikke kan ivareta de kompliserte sakene. Hvis kommunen ikke samler 
koordineringen av tjenestene med svært ressurskrevende brukere, på et sted, vil mange 
tjenester være opptatt med det samme problemstillingen samtidig.  
Uten en koordinator vil ansvarsforholdet der brukere mottar tjenester fra flere eller mange 
instanser være uavklart, og vi har sett at det kan oppstå farlige situasjoner fordi denne 
uklarheten omkring ansvar fører til usikkerhet rundt ansvaret for å agere i akutte situasjoner. 
En annen konsekvens vil bli ekstra arbeidsbelastning på våre ansatte og det kan føre til økt 
sykefravær. 
Vi mener tiltaket vil sikre at kommunen arbeider mer effektivt. 
 
Tiltak 3: Flyktningkonsulent 50 % i hele 2022 
Behov for en Flyktningkonsulent i 50% stilling i hele 2022 økning på grunn av 
familiegjenforening. 
 
Økonomisk besparelse 
Økonomisk besparelse kr. 171 952,- for 2022 
 
Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket: 
Pga. familiegjenforening vil det fortsatt, måtte ytes bistand til nyankomne flyktninger. Det er 
det nye, sammenslåtte NAV- kontoret som vil ha ansvar for flyktningetjenesten. Dersom vi 
ikke budsjetterer med tilstrekkelig ressurs til å følge opp flyktninger fra Vegårshei, vil vi 
temmelig sikkert motta krav om dette. 
 
4. Målsetting fra strategidokument  
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5. Avsluttende kommentar  
Med denne budsjettrammen ønsker vi å nå følgende mål: 
 
Struktur og organisering 
Endringer i strukturen i enhet helse og mestring, som allerede er utarbeidet, vil bli 
implementert etter at de er drøftet med de ansatte. 
Disse endringene påvirker i hovedsak ledelsen og organisasjonsstrukturen. Målet er å skape 
bedre kommunikasjon hverandre og gi ansatte mulighet til å delta aktivt i videreutviklingen av 
tjenestene. Klart definerte ansvar og en møtestruktur skal bidra til dette. 
 
Redusere sykefraværnivået 
Ved å implementere ny ledelsesstruktur og tilhørende vedlikehold og støtte til våre 
medarbeidere ønsker vi å redusere sykefraværnivået. 
 
Økonomisk robusthet 
Tett overvåking og vedlikehold av de økonomiske dataene skal sikre økonomisk robusthet. 
Dette bør også Jevnlig rapporter fra seksjonslederne bidra til. De enkelte disponeringene av 
budsjettet skal evalueres og justeres i 2022. 
 
Kompetansehevende tiltak 
Vi jobber allerede med kompetanseplanen for helse og mestring enheten. 
Vi skal ferdigstille denne planen i 2022 og formulere et mål. 
Etter det vil målrettet opplæring og mulighet for videreutdanning være i fokus. 
 
 
 
Vegårshei, 04.11.2021  
 
Thorben Frøitland 
Enhetsleder helse og mestring 
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3. AVGIFTS OG EGENBETALINGSSATSER FOR 2022 
 

3.1. RENOVASJON– OG SLAMGEBYR 2022 
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Se også www.rta.no  

http://www.rta.no/
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3.2. GEBYRREGULATIV FOR PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING MV 
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3.3.  GEBYRER VANN, AVLØP OG FEIING - SELVKOSTBEREGNINGER 
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Tikoblingsavgift vann settes til kr. 17 424,- eksl. mva i 2022, tilsvarende beløpet i 2021 
 
Tikoblingsavgift kloakk settes til kr.17 424,- eksl mva i  2022, tilsvarende beløpet i 2021 
 
Abonnementsgebyr vann – næring settes til 2 ganger abonnenementsgebyr for vann – 
husholdning – kr.  6542,- inkl mva 
 
Abonnementsgebyr avløp – næring settes til 1,49 ganger abonnenementsgebyr for avløp 
– husholdning – kr. 9152,- inkl mva 
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4. BUDSJETTINNSPILL 
 
Kommunedirektøren foreslår å innfri fellesrådetets innspill på å drift og investeringer. 
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Kommunedirektøren foreslår å imøtekomme kontrollutvalgets innstilling om budsjett for 2022. 
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5. INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSLØSNINGER 
 
Vegårshei kommune deltar i flere interkommunale samarbeid. Dette er både formelle 
samarbeid etter Kommunelovens kapitlene 17-20 og mer uformelle fagnettverk. Kommunen 
er også eget forvaltningsorgan samt at kommunen er representert i organisasjoner og 
foreninger. Mer uttømmende informasjon om dette finnes på kommunens hjemmeside. 
Under nevnes likevel noen av disse samarbeidende. 
 
KOMMUNENS DELTAKELSE I INTERKOMMUNALT SAMARBEID  

 Arendal legevakt 

 Østre Agder brannvesen 

 110 Agder (alarmsentralen) 

 Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder (IAA) 

 Pedagogisk Psykologisk Rådgivningstjeneste (PPT) 

 Kulturskolen Øst i Agder 

 Felles veterinærvakt 

 Barnevernstjenesten Øst i Agder 

 Østre Agder Krisesenter 

 Jordmortjeneste 

 Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) 

 Felles samhandlingskoordinator og felles e-helsekoordinator 

 Felles veilysmedarbeider 

 IKT Agder 

 Interkommunalt plansamarbeid for ny E18 Tvedestrand – Bamble (IKP) 

 
 
ØSTREGIONEN 
PPT 
Vegårshei har i flere år hatt felles PPT tjeneste med Risør og Tvedestrand. Gjerstad ble 
tilknyttet samarbeidet i 2015.  
 
Kulturskolen øst i Agder 
Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei deltar i ulike aktiviteter i regi av Kulturskolen øst i 
Agder. 
 
Barnevern 
Vegårshei kommune ble fra 1.1.16 innlemmet i interkommunal barnevernstjeneste med 
kommunene i østregionen. Gjerstad er vertskommune for samarbeidet, som ble installert i 
nye lokaler på Brokelandsheia. 
 
SAMARBEID I REGI AV ØSTRE AGDER REGIONRÅD 
Vegårshei kommune er også deltaker i Østre Agder regionråd, som er et samarbeidsforum 
for kommunene Arendal, Froland, Grimstad, Åmli, Tvedestrand, Risør, Gjerstad og 
Vegårshei. Dette fellesskapet skal bidra til å samordne regionens og kommunenes interesser 
overfor fylket, staten og andre organer på region-, fylkes- og/ eller riksplan. Samarbeidet skal 
jobbe for å styrke regionens infrastruktur og systematisk arbeide for at regionen velges som 
lokaliseringssted for offentlige og private virksomheter. 
 
I 2017 iverksatte styret for Østre Agder en evaluering av samarbeidet. Denne prosessen 
omfattet egenevaluering, ekstern evaluering i regi av Agderforskning og evalueringsmøter i 
kommunestyrer og bystyrer. På grunnlag av evalueringen la styret frem forslag til nye 
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vedtekter og nye finansieringsmodeller for det interkommunale samarbeidet. Det vises for 
øvrig til samarbeidets styringsdokumenter. 
 
Under følger noen samarbeidsordninger som nå koordineres gjennom Østre Agder 
regionråd:  
 
IKT-Agder 
DDØ (Den Digitale Østregionene) og IKT Agder ble slått sammen til IKT Agder fra 01.01.18. I 
tillegg til de 8 kommunene i Østre Agder deltar også Fylkeskommunen og Vennesla 
kommune i dette samarbeidet. Noe av hensikten med denne sammenslåingen er blant annet 
å kunne høste ytterligere gevinster på profesjonalisering av drift og utvikling.  
 
Østre Agder brannvesen 
Vegårshei kommune har siden 2007 inngått i Øste Agder brannvesen.  Erfaringer har vist at 
dette utelukkende har vært et positivt tiltak. Momenter som blir trukket frem er følgende: 

 Mer stabil og profesjonell ledelse (heltid) 

 Større fagmiljø og kompetanse (fagfolk på heltid)   

 Bedre kompetanse på instruktørene (faste instruktører – (”instruktørving”) 

 Enklere og side-forskyve ressurser (behøver ikke å tenke økonomi i enkelt tilfeller) 
 
Krisesenter for kvinner, barn og menn  
Krisesenter for kvinner og barn i Arendal ble i 2011 endret fra stiftelse til å bli et 
vertskommunesamarbeid. Krisesenteret ble i tillegg utvidet til også å gjelde for menn. 
Vegårshei har ikke ressurser til å ivareta oppgavene med å ha et eget krisesenter med de 
krav som stilles, og har derfor gått inn i samarbeid med flere andre kommuner, hvor Arendal 
er vertskommune.  

 

Samhandlingsreformen St.meld. 47 (08 – 09) 
Reformen trådte i kraft fra 2012 og innebærer at kommunen har fått utvidet ansvar for 
innbyggernes helse. Interkommunalt samarbeid med Østre Agder kommunene er etablert, og 
er svært viktig, for å kunne imøtekomme flere av de krav som stilles i forbindelse med 
reformen.  
 
Veilyssamarbeid 
Fra januar 2014 er det etablert en samarbeidsgruppe for veilysdrift i Østre Agder med en 

representant fra hver kommune. Samarbeidsgruppen har ett felles årsverk (driftsleder) til 

disposisjon. Ut over dette stiller den enkelte kommune nødvendig personell til disposisjon for 

løsning av egne oppgaver. 

Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) 

Kommunal øyeblikkelig er et alternativ til innleggelse i sykehus for innbyggere i Østre Agder 

og Nissedal. Pasientene skal få et like godt eller bedre tilbud gjennom KØH sammenlignet 

med innleggelse i sykehus. Tilbudet er ikke en erstatning for korttidsopphold, rehabilitering 

eller avlastning. Sengeplassene er på Myratunet i Arendal (8) og Feviktun i Grimstad (2).  

 
E-helse 
Østre Agder har siden høsten 2013 hatt velferdsteknologi som et felles prioritetsområde med 

en ehelsekoordinator til å samordne innsatsen der Risør er vertskommune. Gjennom 

prosjektet «Innføring velferdsteknologi Agder 2020» er kommunene i Agderfylkene med 

Østre Agder blitt ledende i arbeidet med sikte på å ta i bruk velferdsteknologi i Norge. De 
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velferdsteknologiske løsningene skal leveres av Telenor Norge og Telenor Objects, og er 

den største felles anskaffelsen av trygghets- og varslingsteknologi i Norge. Fagmiljøene i 

Grimstad kommune spiller en nøkkelrolle i utviklingsarbeidet i landsdelen og regionalt. 

 

Legevakt 

Arendal kommunale legevakt er et interkommunalt legevaktsamarbeid mellom ti kommuner; 

Arendal, Froland, Fyresdal, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Tvedestrand, Vegårshei, Risør og 

Åmli. Legevakten har telefonformidling for Evje og Hornes, Bygland, Valle og Bykle.  

 
Østre Agder oppvekstforum 
Kommunedirektørene i Østre Agder har lagt opp til et utvidet samarbeid innen skole- og 

barnehage sektoren, dette er nå godt etablert. Østre Agders innsats på feltet dekkes av 

kontingenten og at det søkes om eksterne midler til konkrete prosjekter. For tiden pågår 

DEKOM (desentralisert kompetanse utvikling for skole), REKOM (regionalisert kompetanse 

utvikling for barnehagene) og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende 

praksis.  Disse satsningene har alle tre knyttet til seg eksterne utdanningsmiljøer som 

Universitet i Agder.  

 

Samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling 
Gjennom deltagelse i det nasjonale programmet utviklingsprogram for byregioner (BYR) har 

Østre Agder siden januar 2016 mottatt midler fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet for å kunne gjennomføre prosjekter og utvikle samarbeidet 

innenfor næring- og samfunnsutvikling i regionen. En felles prosjektleder har ivaretatt 

oppgavene i Østre Agder i samarbeid med Østre Agder næringsnettverkt som består av 

kommunenes næringssjefer og næringsmedarbeidere. 

 

Østre Agder fagnettverk for samfunnssikkerhet og beredskap 

Dette nettverket er har til nå vært et mer uformelt nettverk, som i sin startet med de fem 

østkommunene. Nettverket har etter hvert vokst og består nå av alle Østre Agder 

kommunene, Østre Agder brannvesen, Grimstad brannvesen, Fylkeskommune og 

Fylkesmann inviteres med i hvert møte. I det nettverket har blitt større og mer og mer 

formalisert ønsket kommunedirektørene å få dette inn i samme form som de øvrige 

samarbeidsforumene. 
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6. EIERSTYRING 
 
Det er ofte fokus på kommunene som eiere, og forvaltere, av samfunnets verdier. Derfor er 
det viktig å ha kunnskap og oversikt over kommunens eierskap og forvaltningsansvar. 
Samtidig samarbeider kommunene i dag om å løse et bredt spekter av oppgaver. Omfanget 
av ulike samarbeidsløsninger er blitt så omfattende, at det er oppstått et behov for en samlet 
oversikt både for både administrasjon og politikere. 
 
Den første eierskapsmeldingen for Vegårshei kommune ble utarbeidet av et politisk utvalg og 
vedtatt av kommunestyret i mai 2008. Meldingen ble siden rullert i 2010.  
 
Meldingen ble revidert i 2016, og den har skiftet navn til “Eierskap og samarbeidsløsninger i 
Vegårshei kommune”, og framstår nå som et mer rendyrket oppslagsverk for dette temaet. 
Meldingen ble behandlet i kommunestyret 11.10.2016. Neste hovedrevisjon av meldingen 
følger den kommunale planstrategien, med årlige administrative oppdateringer om 
nødvendig. 
 
Kommunens realverdier kan grovt deles inn i 3 kategorier: 
1. Eierskap i bedrifter/virksomheter 
2. Bygninger, eiendommer, anlegg og tomter 
3. Infrastruktur innen vann og avløp 
 
Meldingen omhandler i hovedsak første punkt, samt en oversikt over de 
samarbeidsarenaene kommunen deltar på. Til meldingen er det også lagt ved notater om 
kommuneskogen, kommunal veigrunn samt øvrig kommunal eiendom. 
 
Det vises til meldingen i sin helhet, som blant annet ligger på kommunens hjemmeside. 
 
Under følger en kort oppsummering på hva Vegårshei kommune er medeier og har 
eierinteresser i. 
 
KOMMUNENS EIERINTERESSER I AKSJESELSKAP 

 KLP – Kommunal landspensjonskasse 

 Jobbklar AS 

 Lisand Industrier AS 

 Aust-Agder Næringsselskap AS 

 Vegårshei ski- og aktivitetssenter AS 

 Risør- og Tvedestrandsregionens avfallsselskap AS (RTA AS) 

 Agder Energi AS 

 USUS AS 
 
KOMMUNENS DELTAKELSE I INTERKOMMUNALE SELSKAP (IKS) 

 Aust-Agder Revisjon IKS 

 Aust-Agder Museum og Arkiv IKS 

 Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
KOMMUNENS DELTAKELSE I STIFTELSER 

 Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond 

 Vegårshei Bygdetun 
 
KOMMUNENS DELTAKELSE I SAMVIRKEFORETAK (SA) 
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 AT Skog SA 

 Biblioteksentralen SA 
 
KOMMUNENS DELTAKELSE I INTERKOMMUNALT SAMARBEID  

 Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA) 

 Interkommunal forsikringsordning 

 Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensning (IUA) 

 Driftsassistansen i Aust-Agder (DA) 

 Opplæringskontoret for offentlig sektor i Agder 

 Friluftsrådet Sør 

 Oppreisningsordningen for barnevernsbarn 

 Regionalt næringsfond for Østregionen 

 Kommunesamarbeidet Østre Agder 
 
KOMMUNENS DELTAKELSE I ORGANISASJONER/FORENINGER 

 Kommunenes Sentralforbund (KS) 

 Vegårshei skogeierlag 

 Vegår Grunneierlag 

 Vegårshei frivilligsentral 
 
EGET FORVALTNINGSORGAN I KOMMUNEN 

 Vegårshei kirkelige fellesråd 
 
KOMMUNENS SAMARBEID MED BANK 

 Østre Agder Sparebank 
 
KOMMUNENS DELTAKELSE I ANDRE SAMARBEIDSLØSNINGER 

 Reiselivssamarbeid (web-basert) 

 Samarbeid om landbruksnæringen 

 Sørlandsrådet 

 K 14 

 Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS) 
 
BYGG – EIENDOM – ANLEGG OG TOMTER 

 Kommuneskogene 

 Annet kommunalt eid areal, samt veier 

 Kommunal bygningsmasse 

 Kjøretøy/maskiner 
 
FAGLIGE NETTVERK  
Det finnes mange formelle og uformelle administrative nettverk mellom to eller flere 
kommuner innen alle fagfelt. Disse omtales ikke nærmere her, men nettverkene er svært 
viktige for utførelsen av gode faglige tjenester. Nettverkene bidrar til at ansatte i små enheter 
får samarbeidet om felles utfordringer i en større faglig sammenheng. 


