
Kommunedirektørens forslag til 
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Presentasjon for kommunestyret 09. november 2021
v/ kommunaldirektør Ole Petter Skjævestad og 
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Kommunedirektørens mål for 
budsjettprosessen
1. Vedtak om realistisk budsjett i balanse i K- styremøte den 

14. desember

2. Sikre at viktige grep og tiltak er forsvarlig 
konsekvensutredet før vedtak.



Muligheter

 Biozin og Morrow

 Styrking av Vegårsheis rolle som en attraktiv bo-
kommune

 Sterk befolkningsvekst og positiv utvikling

 Digitalisering og ny teknologi

 Vi har tatt kontroll på tjenestetildeling og forbruk i 
alle sektorer

 Ny organisering som legger til rette for samarbeid 
og koordinering av ressurser og tjenester

 Innsatstrappa og bærekraftige Helse- og 
omsorgstjenester



Organisering

Kommunedirektør

Enhet: 
Samfunn og Infrastruktur

Enhetsleder

Enhet: 
Helse og mestring

Enhetsleder

Enhet: 
Oppvekst

Enhetsleder

Økonomi
Økonomisjef

HR og organisasjonsutvikling
Organisasjonssjef



Utfordring – vår økonomiske situasjon

• Stadig reduksjon av inntekter fra staten - Utfordringen øker 
kraftig årene fremover

• Nedbemanning er fortsatt eneste løsning for å redusere 
kostnader mye og raskt.

• Etter kraftig nedbemanning de siste 2 år sliter vi i dag med 
å løse oppgavene våre på en tilfredsstillende måte. Dette 
oppleves å gjelde hele organisasjonen.

• Sårbarhet og kapasitetsutfordringer

• Tap av nøkkelpersonell



Oppdraget vårt som kommune

• Formålet med en kommune er å levere nødvendige 
tjenester til innbyggerne. Innbyggernes rett til tjenester er i 
svært stor grad regulert og definert gjennom lovverket, slik 
at det er lovpålagt for kommunen å tilby tjenester med et 
definert nivå, og av en gitt kvalitet.

• Det er kommunestyrets ansvar å definere kvalitet og nivå 
for tjenestene til innbyggerne gjennom prioritering og 
tildeling av økonomiske rammer for de ulike tjenestene, og 
administrasjonens rolle å omsette de økonomiske 
rammene til best mulig tjenester for innbyggerne.



Forutsetninger



Utvikling lønnsutgifter



Utvikling -forutsetninger for kommunens generelle 
inntekter og utgifter



Om grep og tiltak i forslaget



Status i organisasjonen

Etter den kraftige nedbemanningen og økonomiske 
innstrammingen vi har gjennomført de siste årene har vi nå 
erfaringer som tilsier at dette var nødvendig, men at 
nedskjæringene også har konsekvenser som det har vært 
mulig å leve med en stund, men ikke kan vedvare over tid. 

Dette handler i stor grad om mangel på kapasitet og 
sårbarhet for å løse oppgaver knyttet til det å være en 
kommune. Dette har ført til slitenhet og frustrasjon i 
organisasjonen og stor turnover av nøkkelpersonell.



Kommunedirektørens målsettinger for 
budsjettforslaget

 Opprettholde et forsvarlig tjenestenivå for innbyggere 
og ansatte

 Unngå å gjennomføre flere oppsigelser

 Være i stand til å beholde og rekruttere 
nøkkelpersonell

 Unngå finansiering av ordinær drift med bruk av 
disposisjonsfond



Satsinger

 Oppgradering av uteområdene for skole og 
barnehage

 Tiltak for sårbare barn

 Styrke det boligsosiale arbeidet gjennom 10 mill. 
låneopptak av startlån

 Ta i bruk El- biler som tjenestebiler (dette er også 
lønnsomt)

 Opprettholde finansiering av interkommunal 
plankoordinator for ny E-18



Satsinger- Enhet for Helse og Mestring 

 Behovet for administrativ støtte er blitt avgjørende 
viktig. Denne stillingen er sentral i daglig drift av 
enheten og den økes derfor til hel stilling. 

 Stillingsinnehaveren representerer kritisk kompetanse 
og kontinuitet i enheten.



Satsinger- Enhet oppvekst

Melder om kritisk mangel på støttefunksjoner etter 
omstillingen

Behov for økning av inspektørressurs



Satsninger- Enhet for Samfunn og Infrastruktur 

• Enheten klarer seg ikke uten administrativ støtte. 
Oppsigelse fra tidligere næringsrådgiver gjør det 
nødvendig å fordele faste funksjoner. 

• Dermed fordeles disse oppgavene til personer som 
har fått redusert sine faste funksjoner:
• Fordeling av kulturmidler

• Sekretariat for Ungdomsrådet og Rådet for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse

• Oppgaver overfor næringslivet og fiskeforvaltning

• Biblioteksjefstillingen tilbakeføres til opprinnelig 
stillingsprosent. 



Satsninger- Kommunedirektør og stab

Uholdbar mangel på kapasitet i kritiske nøkkelfunksjoner

 Reduksjonene i lønns- og økonomikonsulent-
funksjonene opprettholdes. 

 Arkivfunksjonen styrkes noe  

 HR-funksjonen tilbakeføres fra halv til hel stilling.



Satsinger

 I tillegg er det prioritert å opprettholde 50% 
flyktningekoordinator i hele 2022 som en konsekvens 
av  økte behov i 2021 og 2022 (var planlagt kun 6 
mnd.)

 Økning pedagogisk leder 50% stilling. Nødvendig for 
å ta inn flere barn + oppfylle pedagognorm.



Satsinger årsverk

Diverse justeringer støttefunksjoner 0,7 årsverk 

50% flyktningkoordinator 0,5 årsverk (kun 2022)

Biblioteksjef 0,2 årsverk

Pedagogisk leder barnehage 0,5 årsverk

Årsverk finansiert i forslaget 1,9 i 2022, deretter 1,4



Salderinger

• Streng prioritering og store og små kutt i alle enheter

• Betydelig reduksjon av vikarbudsjetter

• Realistisk budsjettering av skatteinngang

• Minimumsavdrag på lån

• Ytterligere krav om innsparing for hver enhet



Innsparingskrav til enhetene



Tiltaksoversikt

Klikk for å legge til tekst



Tiltaksoversikt



Tiltaksoversikt



Rammene for de ulike ansvarsområdene/enhetene



Tiltak vurdert- ikke benyttet

• Eiendomsskatt på næring

• Nedlegging av barnehagen på Ubergsmoen

• Utfordre lovkrav

• Nedklassifisering av veier uten oppgradering

• Ytterligere kutt i tilskudd til lag og foreninger

• Finansiere drift med dispfond



Om eiendomsskatt på næring – Ikke 
foreslått

Eiendomsskatt er et inntektspotensiale staten har gitt oss, og som kan 
forsvares å ta i bruk for å fortsatt kunne være i stand til å levere 
tilfredsstillende basistjenester til innbyggerne. 

Man vil ikke kunne si noe sikkert eller eksakt om hvordan dette vil slå ut 
for den enkelte næringseiendom før eventuell taksering er gjennomført 
og regelverk vedtatt, men de foreløpige anslagene tilsier at et 
næringsbygg på 650 m2 (tilsvarer Byggern) vil få en årlig eiendomsskatt 
på ca kr. 13.000,- Driftsbygninger tilknyttet landbrukseiendommer kan 
ikke beskattes. Det vil antakelig være eierne av kraftlinjer og 
ledningsnett som vil sørge for det vesentlige av inntekt til kommunen. I 
forslaget ligger til grunn at samlet inntektspotensiale vil kunne være ca. 
0,9 mill. 



Eiendomsskatt på næring

• Vil tidligst kunne innføres fra 2023

• Kommunedirektøren har imidlertid valgt å forholde seg til 
budsjettvedtaket fra i fjor, hvor forslaget om å innføre 
eiendomsskatt på næring ble forkastet. Det er også et 
argument mot å innføre eiendomsskatt på næring at 
næringslivet i kommunen vil bli belastet med økt 
arbeidsgiveravgift i årene fremover.



Nedklassifisering av kommunale veier

Kommunedirektøren forholder seg til at kommunestyret 
vedtok nedklassifisering av kommunale veier som et 
innsparingstiltak i budsjettvedtaket for 2021.

Det vises til K- sak 21/474 som skal behandles senere i kveld



Tilskudd og støtteordninger



Utvikling – gjeld 2019 -2024



Om endelig statsbudsjett

• Den nye mindretallsregjeringen la frem 
tilleggsproposisjonen 08. nov

• Har i valgkampen gitt løfter om å styrke 
kommuneøkonomien

• Vi har sett helt bort fra dette ved utarbeidelse av forslaget

• Nytt statsbudsjett vedtas av stortinget før jul



Tiltak som bør prioriteres dersom nytt 
statsbudsjett gir rom for det



Fremdriftsplan for behandling av budsjett og 
økonomiplan:

• Kommunedirektørens forslag presenteres for 
kommunestyret 09. november 2021.

• Spørsmål til kommunedirektøren senest 15.11.21
• Sendes til organisasjonssjefen som videreformidler

• Samlet svar på spørsmål senest 19.11.21

• Behandling/ uttalelse div råd og utvalg

• Formannskapet  23.11.21

• Kommunestyret 14.12.21



Fra nå av er det politikk !!


