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Forord 
 
Rådmannens forslag til handlingsplan for 2021-2024 og budsjett for 2021. 

For et år siden la jeg frem forslag til den første handlingsplanen og det første budsjettet for den nye 
kommunen. Det var synliggjort en stram økonomi. Vi foreslo et utviklings- og forbedringsprosjekt for å 
bringe økonomien i balanse. Så kom koronaen – og vi fikk mye annet å tenke på. 

Fra månedsskiftet februar- mars har vi vært i en pågående langvarig unntakstilstand. Koronapandemien 
har vi som kommune håndtert godt hittil. Vi har vist at vi har kompetente og omstillingsdyktige 
medarbeidere som står på for å håndtere pandemien samtidig som vi yter de ordinære tjenestene til 
våre innbyggere. Kommunens politikere og ansatte har samarbeidet godt med næringsliv og innbyggere. 
Det må kunne sies at Lindesnes kommune jevnt over har hatt en god sommer, med godt besøk og 
mange aktiviteter til tross for smittevernrestriksjoner. Økonomien for 2020 ser bedre ut enn vi kunne 
frykte. Lavere utgifter til lønn og pensjon, samt god hjelp fra Regjeringen gjør at vi ser ut til å komme oss 
gjennom korona-året (det første) med noenlunde balanse i økonomien. 

Allikevel er de underliggende trekkene i økonomien der fremdeles – vi har høyere utgifter og mindre 
inntekter sammenlignet med andre kommuner. Samtidig reduseres utgiftsbehovet vårt totalt sett de 
neste årene, og dermed blir rammetilskuddet og inntektene våre enda lavere. Hva kan vi gjøre for å 
bedre balansen? – dette er det store og viktige spørsmålet vi arbeider med. 

Selv om vi har måttet gå litt saktere frem under koronapandemien har vi allikevel klart å foreta 
kostnadsreduksjoner og forbedringer for halvparten (13 av 27 millioner) av målsettingen for 2020 – det 
er ganske bra, sett i lys av den situasjonen vi er i. Dessuten er dette gjennomført med tiltak som gir varig 
effekt for hele planperioden. Nå må vi fremover både håndtere pandemien, bygge videre på de 
erfaringene vi har gjort, opprettholde tempo på nødvendige investeringer og utvikling av samfunns- og 
infrastruktur, og vi må effektivisere med minst mulig tap av kvalitet og nivå på tjenestene.  

Sett i ettertid kan vi nå være meget tilfreds med at vi den 13. februar i år vedtok vår nye kommuneplan. 
Det ville vært mye vanskeligere å fullføre dette etter vi var satt i kriseberedskap. 

Kommuneplanen har tre satsingsområder: 

Bærekraftig og innovativ 
Deltagelse og samfunnsengasjement 
Trygghet og tilhørighet 
 
Tilknyttet satsingsområdene har vi 11 mål og en rekke strategier for å nå disse. Kommuneplanen bygger 
på FNs bærekraftsmål og den er godt samstemt med regionplan Agder 2030. Kommuneplanen ligger til 
grunn for arbeidet vi nå gjør for å omstille og effektivisere kommunen. Bærekraft er samsvarende med 
balanse i økonomien. Vi er ikke der ennå, men vi er på vei. Vi har gjort en god del. Selv om noe ble satt 
litt på vent i vår har vi utviklet oss på mange områder. Vi tar i bruk de systemene vi bestemte oss for 
gjennom prosjektet nye Lindesnes. Vi utvikler vår kompetanse og vi optimaliserer og videreutvikler 
bruken av systemene. 

Vi satser på å utvikle kommunens attraktivitet gjennom å bidra til infrastrukturbygging, samarbeid og 
samskaping og investering i prosjekter og tiltak som gir arbeidsplasser, innovasjon og synergier.  
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Vi utvikler attraktive by- og stedsmiljøer og gode oppvekstmiljøer som bidrar til trygghet, trivsel og 
glede.  

Senter for innovasjon i Mandal – SIM, er et eksempel på dette. Nytt helsehus, som blir et av de største 
offentlige prosjekter i vår region er et annet eksempel som viser hvordan vi må investere for å dekke de 
behovene vi ser komme i nær fremtid. 

I fellesnemnda for nye Lindesnes og i vår handlingsplan og budsjett 2020-23 la vi frem et prosjekt for å 
rehabilitere og bygge ut rådhuset. Gjennom korona-situasjonen og vårt omstillingsarbeid har vi kommet 
frem til at vi må nedskalere dette noe, og kun oppgradere eksisterende bygninger i rådhus-anlegget. Det 
innebærer at vi skrinlegger utvidelsene for å redusere kostnadene. 

Vi har som mål at kommunen skal ha en robust organisasjon og en sunn økonomi. Det er krevende å få 
til med det utgangspunktet vi hadde for 2020. Kostnadsreduserende tiltak vi gjennomfører i 2020 og 
videre i 2021 vil nødvendigvis svekke organisasjonens robusthet. Gjennom koronasituasjonen merker vi 
at det er små marginer for å kunne opprettholde forsvarlig drift i ulike deler av organisasjonen. 

Vi ser at de beskrevne demografiutfordringene allerede medfører økt behov for velferdstjenester. Skal vi 
håndtere dette må vi bli mer konkrete og sette enda mer trykk på optimalisering gjennom bruk av 
teknologi, effektiv logistikk og best mulig hjelpemidler og utstyr. 

For å få til en bedre balanse må vi velge noen områder som gir mest kostnadsreduksjon til minst tap av 
kvalitet. Vi må utover i planperioden se nærmere på vår egen matproduksjon, legevaktordning og 
interne transporter for å nevne noe. 

Kultur er viktig – i oppgangstider så vel som i mer utfordrende perioder. Kultur er som et slags lim i 
samfunnet – som binder det hele sammen. Kultur er ofte kommunikasjon. Kommunikasjon skjer mye i 
møte mellom mennesker. Det er ikke uten grunn at vi la innbyggertorvene sammen med bibliotekene 
som er samlokalisert med kulturhusene våre. Vi ønsker å utvikle disse møteplassene videre. Det skal 
være møteplasser der innbyggerne kan kjenne det er godt å være, der vi inkluderer, og inspirerer. 

Utryddelse av fattigdom og sult, og sikring av god helse og fremme livskvalitet for alle er også sentralt i 
bærekraftsmålene. Vi må både ta vare på og bistå de som trenger det mest og vi må forebygge 
livsstilssykdommer, rusmisbruk og utenforskap for å nevne noe. Folkehelse, friskliv, frivillighet, 
forebygging, barn og unges deltagelse er viktige sentrale og tverrgående arbeidsområder for 
kommunen. 

Klimautfordringene er sentrale i FNs bærekraftsmål. Klima og miljø er sentralt i regionplan Agder og 
kommuneplanen. Vi må bli konkrete og håndfaste i våre tiltak. Vi har ikke god tid her – men vi har 
startet. I perioden må vi utarbeide et klimabudsjett, med klare mål og tiltak. 

Inkludering og livsmestring har kommet inn som fag i skolen. Vi vet alle hvor viktig mestringsfølelsen er. 
Mestring kan være et samlende tema for å inspirere til handlinger, tiltak og prioriteringer for å bevege 
oss i den retningen kommuneplanen angir. 

Det er ikke hundre prosent sikkert at trivsel gjør oss mer effektive, men mestring gir trivsel og glede og 
da blir livet så mye bedre.  

Samhold gir styrke – visjonen er Bedre sammen!  

Kyrre Jordbakke, rådmann 
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Nåsituasjonen og utviklingstrekk 
 

 

Demografi 

 

Befolkningsprognose 

 

 
Prognose type: Middels nasjonal vekst 
Prognose periode :  10 

Demografiutgifter 
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FNs bærekraftsmål 
 
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030. En bærekraftig utvikling handler ifølge FN om å ta vare på behovene til 
mennesker som i dag lever, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. 
Målene reflekterer tre dimensjon: bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. 

 

Når vi har utarbeidet handlingsplanen for Lindesnes kommune har vi samtidig knyttet kommuneplanens 
målsettinger opp mot bærekrafts målene. Vi håper på den måten å skape en tilknytning mellom målene 
og vår egen virksomhetsstyring.  

 

Klima og bærekraft 

 
Det skjer endringer i miljø og klima i et raskt tempo. Utfordringene er globale, men løsningene finnes 
lokalt. Vi knytter nå målene i kommuneplanen opp mot FNs bærekraftsmål - verdens felles arbeidsplan 
for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. 

 
Kommuneplanen peker på flere fokusområder innenfor klima, miljø og bærekraft. Konkret nevnes 
utfordringer knyttet til uønsket spredning av planter, dyr og mikroorganismer, samt mikroplast som 
samles opp i næringskjeden. Drikkevannskvalitet, sur nedbør, artsmangfold, matvaresikkerhet og 
spredning av sykdom er også omtalt som sentrale utfordringsområder i kommunal planlegging. 
Fremover vil kommunens evne til å samarbeide med både næringsliv, frivillig sektor og øvrige 
myndigheter/kommuner bli avgjørende for vår resultatoppnåelse. 

Utslipp av klimagasser er med på å øke temperaturen på jordkloden og er en av de store utfordringene i 
verden. Følgende figur viser utslipp av klimagasser for Lindesnes kommune i perioden 2009 - 2018: 
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Oversikten viser en økning i utslippene fram mot 2018 totalt sett. Sjøfart, veitrafikk, landbruk og 
industri, olje og gass er store kilder til utslipp. Hvis vi ser på utviklingen over tid har sjøfart økt betydelig 
de senere årene, mens utslipp fra veitrafikk viser motsatt trend. Tallene er ikke oppdatert lenger enn til 
2018, men viser at dersom overordnede målsetninger skal nås så må det gjøres betydelig innsats. 
Reduserte utslipp fra sjøfarten, herunder elektrifisering av havgående fartøy vil være avgjørende for å 
nå klimamålene i Lindesnes kommune. 

På den positive siden har Lindesnes kommune mye skog i god vekst som samlet binder omtrent dobbelt 
så mye CO2 som kommunens totale utslipp. Dette betyr selvsagt ikke at vi kan se bort fra utslippssiden, 
men sier oss at det er viktig å opprettholde god vekst i skogen og bidra til at trevirke derfra blir bevart i 
konstruksjoner med lang levetid. På den måten kan vi øke bindingen av CO2 som ellers ville blitt i 
atmosfæren. 

 

Kommunale plan- og byggeprosjekter 
I handlingsplanperioden vil det igangsettes og gjennomføres betydelig aktivitet både på plan- og bygge 
siden.  Klima- og miljømålene våre er et godt utgangspunkt for disse prosessene. Det grønne skiftet blir 
sentralt i arbeidet med strategisk næringsplan som forventes gjennomført i første halvår 2021. I 
arbeidet med sentrumsplaner og i kommunens øvrige arealplanarbeid vil de overordnede målene få 
praktiske konsekvenser for de disposisjoner som gjøres. Det blir viktig å samordne disse planprosessene 
slik at de gir retning til kommunens utviklingsarbeid også i forhold til våre klima- og miljøambisjoner. 
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Kommunen står overfor et meget stort byggeprosjekt i nytt helsehus. I dette prosjektet er det allerede 
under utarbeidelse klima- og miljøkrav til anskaffelsen. Analyser av byggeprosjekter og erfaring viser at 
det er mulig å oppnå klimaeffekter både i anleggs- og i levetiden til prosjektet uten at dette gir 
uhåndterbar prosjekt- og senere driftsøkonomi. I klima- og energiplanen for Lindesnesregionen er det 
nevnt flere konkrete tiltak som vil bli vurdert i anskaffelsen. 

Klima og miljø skal være et gjennomgående tema i all kommunal planlegging. Målsettingen i 
kommuneplanen om reduksjon i klimagassutslipp har relevans for alle kommunens enheter. Kunnskap 
om og evne til å omsette klimamål til effektive og gode tiltak i større byggeprosjekter, som nytt helsehus 
vil være et viktig som bidrag til å redusere kommunens eget klimaavtrykk. En arealforvaltning som 
balanserer hensyn til bruk og vern for framtidige generasjoner likeså. Å utarbeide et system for 
klimaregnskap/klimabudsjett slik at det kan skapes en konkret kobling mellom mål på klimaområdet og 
praktiske tiltak er fortsatt være et mål for kommunen og her vil samarbeid med andre kommuner for 
erfaringsdeling bli viktig for å få gjennomført dette. 

Lindesnes kommune er en del av Kristiansandsregionen. Her vil samarbeid om areal- og 
transportplanlegging for å oppnå gode regionale klimaeffekter være viktig. Ny E-39 vil knytte regionen 
enda sterkere sammen som et felles bo- og arbeidsmarked. Lindesnes kommune må sørge for å være en 
aktiv partner for utvikling. Vi må både tilpasse oss og være aktive i denne utviklingen slik at vi legger 
grunnlaget for gode lokale disponeringer i det regionale bildet. 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

 
Kommunen har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Fremover blir det 
særlig viktig å bidra til å øke innbyggernes egenberedskap og forberede oss på at kritisk infrastruktur kan 
falle ut. 

 
Regjeringen la 16. oktober fram stortingsmeldingen «Samfunnssikkerhet i en usikker verden (Meld. St. 5 
2020-2021) Der slår de fast at Covid-19 pandemien er den alvorligste krisen Norge har opplevd siden 
andre verdenskrig. Den nasjonale strategien er at vi skal fortsette å håndtere pandemien slik at 
sykdomsbyrden i Norge er lav, og at helse- og omsorgstjenesten har kapasitet til å håndtere pågangen 
av pasienter. 

Smitteverntiltakene gjør at kommunens tjenester må organiseres på mer ressurskrevende måter. 
Dersom vi får flere lokale smitteutbrudd krever det ekstra innsats på flere fronter; smittesporing, 
testing, oppfølging av de som er i karantene og isolasjon, samt kommunikasjon ut mot egne ansatte og 
innbyggere. Det kan også bli vanskelig å få bemanningen til å strekke til i helse- og 
omsorgstjenestene, barnehager, SFO og skoler.  

Kommunen må fortsette sitt arbeid med å  

• Følge opp nasjonale råd og retningslinjer med lokale tiltak. 

• Motivere befolkningen til å følge de grunnleggende smitteverntiltakene.  

• Ivareta utsatte grupper, særlig barn og unge og innbyggere i risikogruppene. 

• Åpne opp tjenestene i størst mulig grad for å motvirke isolasjon og ensomhet.  

• Ha oppdaterte kontinuitetsplaner for alle tjenestene. 

• Ha god kapasitet for testing, isolering, smitteoppsporing og karantene, for tidlig å oppdage og få 
kontroll på lokale utbrudd. 
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• Iverksette nødvendige lokale tiltak ved en smitteoppblomstring. 

• Samarbeide med Kristiansand kommune om en Covid-19 post for smittede som er for syke til å 
være hjemme og for friske til å være innlagt på sykehuset.  

• Ha smittevernutstyr for 8 måneders forbruk tilgjengelig i kommunen. 

• Bistå næringslivet.  

Kommunens beredskapsplikt  

Kommunen har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Ansvaret for 
samfunnssikkerhet er tydeliggjort gjennom den kommunale beredskapsplikten og i kommuneplanen. Vi 
skal utvikle trygge og robuste lokalsamfunn og har et grunnleggende ansvar for å beskytte befolkningen, 
og bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner ved uønskede og uventete hendelser. 

Selv om vi lever i et trygt og godt samfunn er risiko- og trusselbildet sammensatt og i endring. Samtidig 
øker innbyggernes forventninger til kommunen og vi blir mer sårbare for bortfall av kritiske 
samfunnsfunksjoner. En viktig oppgave framover blir å bidra til å styrke innbyggernes egenberedskap og 
gjøre tjenestene robuste nok til å takle utfall av strøm og mobilnett.  

Kommunestyret godkjente overordnet beredskapsplan for Lindesnes kommune 19. desember i 2019. 
Planen var å bruke 2020 til å utarbeide nødvendige planer og mer detaljerte tiltakskort for å være godt 
forberedt på uønskede hendelser som kan inntreffe. Koronapandemien har medført at dette arbeidet er 
forsinket. Det gjelder også arbeidet med å sørge for at samfunnssikkerhet og beredskap inngår som en 
integrert del av kommunens system for virksomhetsstyring og internkontroll. 

Kommunen som planmyndighet 

Hensynet til samfunnssikkerhet er nedfelt i plan- og bygningsloven, som pålegger kommunene å 
«forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier 
mv.».  Dette innebærer å gjøre en helhetlig vurdering av hva slags virkning arealplanene kan ha på 
samfunnet og befolkningen. 

Den beste måten å forebygge skader på er å unngå å bygge i fareutsatte områder; områder som kan 
være utsatt for flom og skred, og problemer med overvann i tettbygde områder. En viktig del av 
arealplanleggingen er derfor å kartlegge og vurderer fareutsatte områder gjennom ROS-analyser og 
konsekvensutredninger. Når planene vedtas skal farene tas hensyn til. Dette kan skje gjennom 
bestemmelser om hensynssoner, som gir rettslig bindende begrensinger som byggeforbud eller krav for 
at sikkerheten mot flom og skred ivaretas ved nybygging. 

  

Sosial bærekraft og folkehelse 

 
De fleste i vår kommune har det bra og lever et godt liv, samtidig har vi utfordringer og det er valgt ut 
fire områder der vi vil snu utviklingen. 

 
Folkehelsearbeidet reguleres etter Folkehelseloven som trådte i kraft 01.01 2012. 
Lovens § 3 definerer folkehelse som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i 
befolkningen.  
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Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer 
befolkningens helse og trivsel, forebygger sykdom, skade og lidelse eller beskytter mot helsetrusler, samt 
jevnere fordeling av faktorer som indirekte eller direkte påvirker helsen. 

Plan og bygningslovens formål (§ 1-1) er å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og kommende generasjoner.  

Styringssignaler fra sentrale myndigheter gis i stortingsmeldinger, handlingsplaner og programmer.  

Planlegging for sosial bærekraftig utvikling og folkehelse går ut på det samme. Det handler om å jobbe 
målrettet og langsiktig for jevnere fordelingen av goder i befolkningen og innbyggernes muligheter til å 
oppleve trygghet, tilhørighet og god livskvalitet. (FHI, Hofstad, 2017). 

Vår kommuneplan har flere mål som bygger opp under den sosiale bærekraften og folkehelsearbeidet. 
For satsingsområdet trygghet og tilhørighet skal vi i denne fireårsperioden prioritere to mål:   

• Barn har en trygg oppvekst som gjør dem rustet til å mestre livet. 

• Vi har god helse i hele befolkningen og utjevner ulikhet. 

Herunder fremheves tre aktuelle strategier: 

• Vi legger til rette for at innbyggere skal bo i eget hjem lengst mulig. 

• Vi har møteplasser i nærmiljøet som skaper tilhørighet og forebygger ensomhet for alle. 

• Vi arbeider forebyggende for å hindre utenforskap, kriminalitet, framvekst av parallellsamfunn 
og negativ sosial kontroll. 

Folkehelsearbeidet i kommunen foregår i tjenestene og ved samarbeid og samskaping på tvers av 
fagmiljøer og sektorer. Den forebyggende og helsefremmende innsatsen skjer på tre nivåer: individnivå 
(indikative tiltak), gruppenivå (selektive tiltak) og befolkningsnivå (universelle tiltak). Folkehelsearbeidet 
har særlig fokus på universell innsats fordi effekten for folkehelsen er størst her. Det omfatter tiltak som 
styrker kvaliteten på boområder, nærmiljø, skoler, barnehager, helsetjenester. 

Kunnskapsoversikt, samordning og koordinering er et overordnet ansvar for folkehelsekoordinatoren. I 
første del av perioden prioriteres arbeidet med å få på plass overordnede strukturer for folkearbeidet. 
Det gjelder å ta i bruk Framsikt slik at digital kunnskap blir samlet og tilgjengelig, analysegruppe, og et 
åpent folkehelseforum for engasjement som kan bidra til å løse de store samfunnsflokene 
levekårsutfordringene våre er en del av.    

Agder har en felles innsats for å bedre levekårene og har vært programfylke for regjeringens 
folkehelseprogram 2017-2027 siden starten. Målene om bedre psykisk helse blant barn og unge svarer 
til kommunens utfordringer og kommuneplanens mål. 

2021 er siste prosjektår for «Nye mønstre – trygg oppvekst» Prosjektet har som mål å styrke barn og 
unges psykisk helse og bryte sosial arv i familier som lever i vedvarende lav inntekt. Samtidig ser 
prosjektet på hindringer ved måten tjenestene våre er rigget for å møte innbyggere med ulike 
komplekse livsutfordringer. I løpet av våren 2021 skal det vurderes hvordan erfaringene fra prosjektet 
skal ivaretas i den daglige driften. 

Som en del av Region Kristiansand er vår kommune representert i Fagråd for folkehelse og levekår. Her 
er vi aktivt med i prosjektet «Ungdata og levekårsprofiler». Målet er å sikre god oppfølging av 
ungdataundersøkelsen slik figuren vises, sammen med de unge selv.  

https://www.kristiansand.kommune.no/tryggoppvekst
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I dette prosjektet er det universelle tiltak ungdommene foreslår som prioriteres, altså tiltak rettet mot 
befolkningsgruppen barn og unge. Det ligger an til at vår kommune blir pilot for dette arbeidet 
førstkommende år. 

 

  

 

Folkehelseprofil 

 

  

Folkehelseloven stiller krav om at kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og 
faktorene som har innvirkning på dette, og oversikten skal være løpende.   

Slik blir det ivaretatt:   

1. Folkehelseoversikten 2018-22 – oppdatert på prioriterte områder som gjelder utdanning og 
tilknytning til arbeidsliv som grunnlag for planstrategi 2020-23 

2. Folkehelseprofilen(FHI) innarbeides årlig i styringsdokumentene.    

Folkehelseprofilen utarbeides årlig av Folkehelseinstituttet (FHI). 
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Folkehelseprofil Datakilde Lindesnes 2019 Landet 

Befolkning - Personer som bor alene, 45 år + FHI 24,7 25,5 

Helserelatert atferd  - Lite fysisk aktive. Ungdata FHI 11,0 14,0 

Helserelatert atferd  - Røyking, kvinner FHI 7,7 % 5,0 % 

Helsetilstand - Antibiotikabruk, resepter FHI 369 306 

Helsetilstand - Fornøyd med helsa. Ungdata FHI 67,0 70,0 

Helsetilstand - Forventet levealder, kvinner FHI 83,6 83,5 

Helsetilstand - Forventet levealder, menn FHI 78,4 79,4 

Helsetilstand - Hjerte- og karsykdom FHI 18,0 17,4 

Helsetilstand - Overvekt og fedme, 17 år FHI 25,0 23,0 

Helsetilstand - Psykiske sympt./lidelser FHI 178,0 154,0 

Helsetilstand - Utdanningsforskjell i forventet levealder FHI 5,40 4,90 

Miljø, skader og ulykker - Ensomhet. Ungdata FHI 22,0 % 22,0 % 

Miljø, skader og ulykker - Fornøyd m/ lokalmiljøet. Ungdata FHI 70,0 68,0 

Miljø, skader og ulykker - Fritidsorganisasjon. Ungdata FHI 70,0 65,0 

Miljø, skader og ulykker - God drikkevannsforsyning FHI 95,2 90,3 

Miljø, skader og ulykker - Skader, behandlet i sykehus FHI 12,5 13,7 

Oppvekst og levekår - Barn av enslige forsørgere FHI 15,0 15,0 

Oppvekst og levekår - Bor trangt, 0-17år FHI 13,0 19,0 

Oppvekst og levekår - Frafall i videregående skole FHI 19,0 % 20,0 % 

Oppvekst og levekår - Inntektsulikhet, P90/P10 FHI 2,6 2,8 

Oppvekst og levekår - Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl. FHI 25,0 24,0 

Oppvekst og levekår - Lavinntekt (husholdninger) FHI 7,8 7,4 

Oppvekst og levekår - Trives på skolen, 10. klasse FHI 84,0 85,0 

Oppvekst og levekår - Vgs eller høyere utdanning, 30-39år FHI 80,0 80,0 
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Næringsutvikling 

 
Det lokale næringslivet varierer fra små, familieeide bedrifter til store industribedrifter. Vi har store 
muligheter og et betydelig potensial for utvikling. I Lindesnes kommune opprettes nå en stilling som 
næringssjef for å bidra til vekst i hele kommunen. 

 
Næringsarbeidet er organisert med en egen næringssjef for å skap vekst i hele den nye kommunen. 

Utvikling av etablerte næringer og tilrettelegging for nye og fremtidsrettede næringer vil ha et sterkt 
fokus i arbeidet fremover. 

Lindesnes kommune er godt posisjonert for å lykkes med å skape vekst og utvikling utover 
landsgjennomsnittet. Ny E39 ferdigstilles i 2021, geografiske beliggenhet med nærhet til kontinentet, 
attraktive naturområder, store skogbruksarealer, allsidig landbruk og en fiskerinæring i sterk vekst gir 
oss et godt utgangspunkt for å lykkes. 

I tråd med kommuneplanens samfunnsdel ligger alt til rette for at vi skal ta en tydelig posisjon i den 
rivende utviklingen som finner sted knyttet til det grønne skiftet. 

De fem næringsforeningene fra de tre tidligere kommunene, er i samråd med næringssjefen, nå samlet i 
«Lindesnes Næringsallianse». Alliansen har etablert en metodisk innsamling av data som kan danne 
grunnlag for å utvikle eksiterende næringer, legge til rette for gründere og skape betydelig vekst innen 
blant annet grønne og blå næringer. 

Den metodiske innsamlingen betegnes som «Kompass» og gir kommunen viktig informasjon om 
hva  næringene til enhver tid ser som prioriterte oppgaver for å nå utviklingsmålene. 

Kommunen vil i prosessen med å utarbeide strategisk næringsplan innen juni 2021 involvere 
representanter for alliansen og primærnæringene. 

Lindesnes kommune vil i handlingsplanperioden også starte arbeidet med å utarbeide planer for å gjøre 
Mandal, Vigeland og Øyslebø attraktive som handels- og opplevelsessentre. 

Utviklingen av havnesamarbeidet med Kristiansand og etablering av Mandal som en viktig regionhavn er 
i gang. Videreutvikling av Gismerøya og tilstøtende arealer i Strømsvika legger til rette for vekst innen 
næringer knytte til det grønne skiftet og sjørelatert virksomhet. 

Ved utarbeidelse av tilbud til Morrow batterifabrikk fremkom det klart og tydelig at et av de viktigste 
kriteriene for å lykkes er å sikre betydelig økt strømtilførsel. 

Næringsarealene i «Mandalskrysset» har potensiale for etablering av tilsvarende bedrifter som Morrow. 
Krysset planlegges i tillegg benyttet som trafikk knutepunkt for logistikknæringer og storbil aktivitet, 
havnene i Mandal og på Båly med tilstøtende arealer skal forberedes for mottak av 
offshoreinstallasjoner, elektrifiserte fartøy og fiskeflåten. For å kunne realisere denne utviklingen og 
derav bidra til å nå bærekrafts målene må kapasiteten i strømnettet økes betydelig. En viktig jobb 
fremover vil være å sikre denne kapasitetsøkningen ved å trekke sentralnettet ned til trafikk 
knutepunktet ved kysten. 
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Arbeidet med å videreutvikle og synliggjøre tilgjengelige næringsarealer i kommunen vil ha et sterkt 
fokus, og etableringen av SIM og en helhetlig utvikling på Nedre Malmø og Skinsnes prioriteres i 
planperioden. 

Videreutvikling av næringsområdet Nedre Malmø og endelig realisering av SIM for å sikre vekst gjennom 
samhandling mellom innovative næringer, finansieringsinstrumenter, kommunen og akademia skal 
prioriteres. 

Det etablerte næringsfondet har gitt kommunen mulighet til rask handling i viktige utviklingssaker. I 
tillegg har fondet vært et særdeles viktig instrument for å hjelpe og inspirere utsatte næringer gjennom 
en krevende situasjon under pandemien. Tilstanden og ettervirkningene av pandemien vil vedvare i flere 
år fremover og derfor videreføres fondet i tråd med de til enhver tid gjeldende retningslinjer. 

Følgende figur er utarbeidet av NHO og vurderer forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, 
kompetanse og kommunal økonomi.  Vi gjør det godt på næring, demografi og kompetanse. Det er 
særlig deltakelse i arbeidsmarkedet som gjør at vi skårer middels og rangeres på 11. plass i fylket. 

Vurderingen av Marnardal, Lindesnes og Mandal tilsier at nye Lindesnes kommune har et potensial for 
forbedring. 
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Satsningsområder  
 
Bedre sammen er vår visjon, et overordnet mål, en forpliktelse og måten vi gjør ting på. I nye Lindesnes 
skal vi jobbe sammen – og ta hele samfunnets ressurser i bruk for å løse utfordringer og se mulighetene 
som kommer. Våre tjenester skal være helhetlige og med mennesket i sentrum. Dette betyr blant annet 
å samarbeide bedre mellom fagområder og på tvers av aldersgrupper. 

Visjon 

 

 

 

Visjonsbeskrivelse 

 
Bedre sammen er vår visjon, et overordnet mål, en forpliktelse og måten vi gjør ting på. I Lindesnes skal 
vi jobbe sammen – og ta hele samfunnets ressurser i bruk for å løse utfordringer og se mulighetene som 
kommer. Våre tjenester skal være helhetlige og med mennesket og miljøet i sentrum. Dette betyr blant 
annet å samarbeide bedre mellom fagområder og på tvers av aldersgrupper. 
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Mål og strategier 

 
Lindesnes kommune ble fra 1.1.2020 en ny kommune, slått sammen av de tre kommunene Lindesnes, 
Mandal og Marnardal.  

Gjennom sammenslåingen er det utarbeidet en ny kommuneplan, og planen ble vedtatt i 
kommunestyret i februar 2020. 

Kommuneplanen har også FNs bærekraftsmål som fundament, og den er tilpasset regionplan Agder 
2030. Planen er basert på situasjonsanalyse og trender for demografi, økonomi, folkehelse, 
samfunnssikkerhet, klima og næring. 

Kommuneplanen har tre satsingsområder: 

 

Det er satt opp mål og strategier knyttet til hvert av disse. 

Handlingsplanen 

I arbeidet med Handlingsplanen for perioden 2021 - 2024 har vi vært opptatt av å presentere 
overordnede mål fra kommuneplanens samfunnsdel. 

Vi har vært tilbakeholdne med å definere et stort detaljgrad av strategier og oppdrag for 
tjenesteområdene da dette vil fremkomme i virksomhetsplaner for 2021 for de enkelte 
tjenesteområdene.  

Gjennom virksomhetsplanene skal disse målene og strategiene bli brutt ned til delmål, tiltak, strategier 
og oppdrag som hvert tjenesteområde, enhet og avdeling i kommunen som de skal ta tak i og sette ut i 
livet. Vi skal finne gode tiltak, måltall og indikatorer som viser om vi er på rett kurs for å nå målene. 
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A - Bærekraftig og innovativ 

 
Satsningsområde 1 BÆREKRAFTIG OG INNOVATIV  

 

 

Beskrivelse av satsningsområdet 

Kommunen er en drivkraft i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Vi prøver nye løsninger, lærer av 
erfaringer og jobber for forbedring. Samspill, kompetansedeling og utvikling er viktig for å lykkes. 
Gjennom næringsutvikling, entreprenørskap, arealbruk, allsidig kompetanse og digitalisering legger vi til 
rette for et rikt arbeidsliv og nyskapende miljøer. 

  

Mål  

Alle Hovedmål for kommunen er tatt med som grunnlaget for arbeidet med handlingsplanen. Da det er 
mange mål og strategier så vil det være hensiktsmessig i perioder å arbeide mer med noen mål og 
strategier enn andre. 
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De mål, med underliggende strategier som er valgt ut som ekstra satsning i perioden som kommer, er 

listet opp under Hovedmål og er merket med . 

Kommunestyret er orientert om de utvalgte målene og satsningene.  

 

Hovedmål for kommunen 

 
 
Hovedmål 

A -  Lindesnes kommune har en sunn økonomi og en robust 
organisasjon. 
 
 

A -  Vi har redusert klimagassutslippene med minst 60 prosent innen 
2030 i forhold til 2005 og styrket vern av natur og miljø. 
 

A -  Våre innbyggere er godt rustet for utdanning og arbeidsliv. 
Barnehage og skole er en mestringsarena for alle. 
 

A - Det er attraktivt å drive og etablere næring i Lindesnes. 
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B - Deltakelse og samfunnsengasjement 
 
Satsningsområde 2 DELTAKELSE OG SAMFUNNSENGASJEMENT 

 

 

Beskrivelse av satsningsområdet 

Vi har arenaer hvor vi deltar og engasjerer oss i utviklingen av nærmiljø og samfunn. Innbyggere, 
næringsliv, lag og foreninger, frivillige, kommunens ansatte og politikere skaper de beste løsningene 
sammen. Alle har noe å bidra med. Et mangfoldig og inkluderende utdannings- og arbeidsmarked bidrar 
til høy deltakelse i arbeidslivet og gjør det attraktivt å bo i Lindesnes. Innbyggerne opplever livsmestring i 
alle faser av livet. 
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Mål  

Alle Hovedmål for kommunen er tatt med som grunnlaget for arbeidet med handlingsplanen. Da det er 
mange mål og strategier så vil det være hensiktsmessig i perioder å arbeide mer med noen mål og 
strategier enn andre. 

De mål, med underliggende strategier som er valgt ut som ekstra satsning i perioden som kommer, er 

listet opp under Hovedmål og er merket med . 

Kommunestyret er orientert om de utvalgte målene og satsningene.  

 

Hovedmål for kommunen 

 
 
Hovedmål 

B -  Alle har muligheten til å delta i fritids- og kulturaktiviteter. 
 

B -  Alle som kan, deltar i yrkeslivet, og vi har økt andelen som er i 
lønnet arbeid. 
 

B -  Vi er en åpen og inkluderende kommune der innbyggerne deltar og 
engasjerer seg. Frivillighetens potensiale optimaliseres. 
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C -  Trygghet og tilhørighet 
 
Satsningsområde 3 TRYGGHET OG TILHØRIGHET 

 

 

Beskrivelse av satsningsområdet 

Vi har trygge lokalsamfunn med møteplasser der folk bor. Barn og unge har gode 
oppvekstarenaer. Åpenhet, tillit og raushet er viktig for inkludering. Vi legger til rette for at innbyggerne 
kan leve gode og verdige liv. Det er enkelt å ta valg i hverdagen som bidrar til bedre helse. Vi forebygger 
og håndterer uønskede hendelser. 

  

Mål  

Alle Hovedmål for kommunen er tatt med som grunnlaget for arbeidet med handlingsplanen. Da det er 
mange mål og strategier så vil det være hensiktsmessig i perioder å arbeide mer med noen mål og 
strategier enn andre. 
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De mål, med underliggende strategier som er valgt ut som ekstra satsning i perioden som kommer, er 

listet opp under Hovedmål og merket med . 

Kommunestyret er orientert om de utvalgte målene og satsningene.  

 

Hovedmål for kommunen 

 
 
Hovedmål 

C -  Vi har god helse i hele befolkningen og utjevner ulikhet. 
 

C -  Vi har høy kvalitet på å forebygge og håndterer uønskede hendelser. 
 

C - Barn har en trygg oppvekst som gjør dem rustet til å mestre livet. 
 

C - Vi har attraktive boområder som er varierte og inkluderende. 
 
 

 
 
Driftsbudsjettet 
 
 
Her fremkommer alle sentrale inntekter og utgifter, samt finansresultat og årsoppgjørsdisposisjoner. 
Rammene til tjenesteområdene fremkommer i tabellen driftsutgifter per tjenesteområde. For mer 
informasjon om nye tiltak og innsparinger må du gå til det enkelte tjenesteområde på forsiden. 

 

Sentrale inntekter 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Rammetilskudd  -795 450 -795 450 -815 450 -815 450 
Eiendomsskatt annen eiendom -27 500 -29 200 -28 100 -27 500 
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger -62 000 -65 000 -75 000 -75 000 

Andre statlige overføringer -6 643 -6 957 -6 925 -6 891 
Skatt på inntekt og formue -623 814 -623 814 -623 814 -623 814 
Konsesjonskraftinntekter -2 900 -2 690 -2 690 -2 690 

Sum sentrale inntekter -1 518 307 -1 523 111 -1 551 979 -1 551 345 

 

Rammetilskudd  

 
Skatt og rammetilskudd omtales ofte som frie inntekter i kommunal sammenheng, og utgjør omlag 70 
pst av samlede driftsinntekter. Kommunenes sentralforbund sin prognosemodell er lagt til grunn for 
rådmannens budsjettforslag 2021. Utdrag fra modell datert 12.oktober:  
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Skatt og rammetilskudd er budsjettert i faste 2021-priser. For handlingsplanperioden er budsjettåret 
2022 identisk med 2021 budsjettet og regjeringens forslag til statsbudsjett 2021. For årene 2023 og 
2024 er det gjort et påslag for realvekst på 20 mill. kr. Dette kan begrunnes med positive ringvirkninger 
knyttet til utbyggingen av E39, nytt fengsel og SIM bygg (Senter for Innovasjon i Mandal).   

Lindesnes kommune mottar inndelingstilskudd på 37,9 mill. kr som følge av kommunesammenslåingen 
fra 1.1.2020. Inndelingstilskuddet inngår i rammetilskuddet over en periode på 15 år før tilskuddet 
gradvis reduseres til 0 over en periode på 5 år.  

Innbyggertilskuddet blir først fordelt med et likt beløp per innbygger til alle kommuner. Dette beløpet er 
24.761 kroner i 2021, totalt 571 mill. kr for 23 069 innbyggere. Deretter blir tilskuddet justert for hver 
enkelt kommune etter følgende faktorer: 

• omfordeling gjennom utgiftutjevningen basert på kostnadsnøklene for kommunene 

• omfordeling av skatteinntekter gjennom inntektsutjevningen 

• omfordeling gjennom korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler 

• omfordeling gjennom inntektsgarantiordningen for systemendringer, oppgaveendringer, 
innlemming av øremerkede tilskudd, befolkningsnedgang og endringer i kriteriedata. 

• omfordelinger på grunn av inndelingstilskuddet 

Utgifts utjevningen er en omfordeling av innbyggertilskuddet for å kompensere for ulikheter mellom 
kommunene mht. kostnadsstruktur, demografisk sammensetning osv. For hver kommune beregnes 
utgiftutjevningen med utgangspunkt i et sett kriteriedata. For Lindesnes kommune er kostnadsindeksen 
1,053 for 2021, omlag 5,3 pst høyere enn landsgjennomsnittet. Innbyggertilskudd, inkludert 
utgiftutjevning er basert på befolkningstall pr.1. juli året før budsjettåret. Inntektsutjevningsdelen av 
rammetilskuddet beregnes på nytt i forhold til nye befolkningstall 1.1. i budsjettåret.  
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For årstallene 2022-2024 i planperioden er prognosen mer usikker som følge av en rekke ukjente 
størrelser, herunder innbyggertall, endringer i alderssammensetning og innbyggernes bruk av 
kontantstøtteordningen, antall elever i statlige og private skoler etc. sammenholdt mot landet forøvrig.  

  

Eiendomsskatt annen eiendom 

 
Eiendomsskatteinntektene fra annen eiendom gjelder næringseiendom, vannkraft og særskilt grunnlag 
fra tidligere verk og bruk. Prognosene for økonomiplanperioden er oppdatert med overgangsreglene for 
sammenslåings-kommuner, vedtatte skattesatser og eiendomsstatistikk pr utgangen av september. Det 
er gjort et skjønnsmessig fradrag for feilrettinger og gjenstående klagebehandling. 

Det er lagt til grunn samordnet skattesats på 5,5 promille fra og med 2023. Dette betyr at 
næringseiendom i (tidligere) Lindesnes har uendret skattesats i perioden. Næringseiendom i Mandal får 
satsene justert fra 3,833 promille 2021 til 4,666 promille 2022 og 5,5 promille fra og med 2023. 
Næringseiendom og vannkraft Marnardal får satsene gradvis nedjustert fra 7 promille til 5,5 promille i 
årene 2021 til 2023. 

Det særskilte grunnlaget fra tidligere verk og bruk "maskinskatten" fases årlig ut med 1/7. Utskriving av 
eiendomsskatt for dette skattegrunnlaget utgår fra og med 2025.  

 

Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger 

 
Eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendom er en videreføring av handlingsplan 2020-2023. Rådmannen 
har lagt til grunn vedtatt samordningsperiode og skattesatser sammen med oppdaterte takster pr 
utgangen av september. Det er lagt til grunn noe økning i takstgrunnlaget fra nye eiendommer, samtidig 
som det er gjort et skjønnsmessig fradrag knyttet til gjenstående klager for behandling. 

Etter planen vil bolig og fritidseiendom være ferdig samordnet for de tre sammenslåtte kommunene i år 
2022 med 3 promille. I regjeringens forslag til statsbudsjett innføres maksimal skattesats på 4 promille 
fra 2021. Rådmannen har lagt til grunn en økning av skattesatsen til 3,5 promille fra 2023 og videre.   

 

Andre statlige overføringer 

 
Budsjettposten består to tilskuddsposter, hvorav 3 mill. kr fra integreringstilskudd flyktninger (sentral 
post) og 3,6 mill. kr som rente- og avdrags-kompensasjon fra husbanken. Kompensasjonen er knyttet til 
tidligere satsinger på investeringstiltak innenfor grunnskole, omsorgstjenester og kirkebygg. Det er 
husbanken som forvalter ordningen med årlig utbetaling av tilskudd til kommunene. For 2021 antas den 
såkalte basisrenten i husbanken å tilsvare tilnærmet 0, slik at det kun er innarbeidet avdrags-
komponenten av tilskuddet. For påfølgende år i handlingsplanperioden er det lagt til grunn en rentesats 
på 0,3%. Tilskuddene er tidsbegrenset.     
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Skatt på inntekt og formue 

 
Skatt på inntekt og formue er budsjettert i samsvar med KS (Kommunenes Sentralforbund) sin 
prognosemodell for skatt og rammetilskudd. Lindesnes kommunes skatteinngang antas å utgjøre 80 pst 
av landsgjennomsnittet. Skatt og inntektsutjevning utgjør samlet sett omlag 94 pst av 
landsgjennomsnittet. Inntektsutjevningen er en del av rammetilskuddet og budsjetteres sammen med 
dette.   

Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i kommunenes skatteinntekter. Fra og med 2011 har 
utjevningsgraden vært 60 pst. I 2021 får derfor kommuner med skatteinntekter over 
landsgjennomsnittet et trekk på 60 pst. av differansen mellom egen skatteinntekt og 
landsgjennomsnittet, mens kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnitt får kompensert 60 
pst. av differansen mellom egen skatteinntekt og landsgjennomsnittet. For å skjerme kommuner med 
lave skatteinntekter, får kommuner med skatteinntekter under 90 pst. av landsgjennomsnittet en 
tilleggs-kompensasjon på 35 pst. av differansen mellom egen skatteinntekt og 90 pst. av landsgjennom-
snittet. Finansieringen av tilleggskompensasjonen skjer ved at hver kommune trekkes med et likt beløp 
per innbygger.  

Naturressursskatt fra kraftverk inngår også i inntektsutjevningen mellom kommuner. 
Omfordelingsordningen medfører at nivået på nasjonal skatteinngang er svært viktig for kommunens 
samlede skatteinntekter (skatt og inntektsutjevning). Så lenge Lindesnes kommune har lavere 
skatteinngang enn landsgjennomsnittet, medfører dette en netto kompensasjon gjennom 
inntektsutjevningen til kommunen.  

 

Konsesjonskraftsinntekter 

 
Lindesnes kommune er deltaker i Konsesjonskraft IKS. Tidligere Marnardal og Lindesnes kommune 
hadde rett til konsesjonskraft og var deltakere i det interkommunale selskapet. Budsjettert inntekt 2021 
med 2,9 mill. kr og videre i perioden på 2,69 mill. kr er i samsvar med forslag fra selskapet. Endelig 
budsjett blir vedtatt på representantskapsmøtet november 2020.  

  

 

Sentrale utgifter 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 

Lønnsreserve 26 000 26 000 26 000 26 000 

Grunnleie 0 0 0 0 

Avskrivninger 0 0 0 0 

Pensjon 1 000 1 000 8 000 8 000 

Premiefond -1 616 -1 616 -1 616 -1 616 

Sum sentrale utgifter 25 384 25 384 32 384 32 384 
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Lønnsreserve 

 
Reserveposten skal dekke lønnsvekstkompensasjon etter tarifforhandlingene 2021. Posten er beregnet 
ut fra årets budsjetterte lønnskostnader og lønnsvekstforutsetningene fra statsbudsjettet 2021. 
Kommunal deflator består av en vektet andel lønnsvekst på 2,2% og prisvekst på 3,4% for 2021 , hvorav 
lønnsvekstandelen utgjør omlag 2/3 deler. 

Lønnsreserveposten skal være tilstrekkelig til å dekke en beregnet delårs effekt av lønnsoppgjøret 2021, 
anslått til 2%. Det såkalte "overhenget" fra lønnsoppgjøret 2020 er innarbeidet i enhetenes 
budsjettrammer. 

 

Pensjon 
 
Sentral pensjonsavsetning skal dekke forskjellen mellom premien som betales til pensjonsleverandør og 
systemsatsen som belaster pensjonskostnad på tjenesteområdene. Reserven gjelder i praksis 
pensjonsleverandøren KLP (kommunal landspensjonskasse). Systemsatsen ligger fast med 19%, hvorav 
arbeidsgivers andel utgjør 17%. Premieprognosen for budsjettåret 2021 utgjør brutto 19,13% av 
pensjonsgrunnlaget. For budsjettårene 2021 og 2022 er det beregnet et reservebehov på 1 mill. kr. 
Anslagene for årene 2023 og 2024 er stigende til 19,9% og en reservepost på 8 mill. kr.  Sammenlignet 
med opprinnelig budsjett 2020 er reserveposten redusert 25 mill. kr. Forventet premiesats for 2020 var 
22%. Premieprognosen for 2020 er nedjustert betydelig som følge av historisk lav lønnsvekst og 
trygdeoppgjør 2020.  

 

Premiefond 

 
Bruk av premiefond er budsjettert i samsvar med prognose fra pensjonsleverandøren 15.september og 
6,131 mill.kr. Fra 2021 er 4,75 mill.kr av budsjettposten disponert som overføring til 
investeringsbudsjettet. Det årlige egenkapitalinnskuddet til KLP(kommunal landspensjonskasse) er en 
investeringsutgift som ikke kan finansieres med lån. 

 

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B) 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 

Rådmannens stab 159 913 149 233 148 686 147 945 

Samfunnsutvikling 160 137 157 195 156 495 153 345 

Velferd 573 617 555 527 555 527 555 527 

Oppvekst 577 119 573 719 569 525 569 525 

Pensjon, lønnsreserver m.m 0 0 0 0 

Felles og finansiering 0 0 0 0 

Driftsutgifter per tjenesteområde 1 470 786 1 435 674 1 430 233 1 426 342 
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Finansinntekter og -utgifter 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 32 889 29 633 33 129 39 129 

Avdrag 91 909 94 429 102 336 113 054 

Renteinntekter -2 300 -2 600 -3 000 -3 000 

Utbytte og eieruttak -15 000 -24 700 -26 700 -28 700 

Motpost kapitalkostn. selvkost  VA -26 631 -27 456 -29 002 -30 009 

Utlån 1 700 1 700 1 700 1 700 

Gevinst finansielle investeringer -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 

Renteinntekter formidlingslån -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 

Netto finansinntekter/finansutgifter 73 767 62 206 69 663 83 374 

Finansutgifter i tjenesteområdene -20 -20 -20 -20 

Totale finansutgifter 73 747 62 186 69 643 83 354 

 
 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 
 
Av budsjetterte renteutgifter i planperioden gjelder 7 mill. kr husbankens formidlings lån "Startlån". 
Startlån har en tilsvarende motpost som renter av utlån på 7 mill. kr i planperioden.  

Vi har benyttet kommunalbankens forslag til budsjettrenter for budsjett 2021, handlingsplan 2021-2024. 
For renter av ordinær lånegjeld er følgende budsjettrenter og lånegjeld pr 31.12. lagt til grunn: 

  2020*) 2021 2022 2023 2024 

Budsjettrente 1,75% 0,97% 1,06% 1,25% 1,48% 

Lånegjeld, investeringer 1 799 955 1 782 655 1 927 609 2 141 998 2 162 770 

Formidlingslån 437 298 487 298 537 298 587 298 637 298 

*) Budsjettrente for 2020  

Lånegjelden vises i hele 1000 kr og inkluderer lån fra vann- og avløpsinvesteringer på mellom 450 og 490 
mill. kr i perioden. Startlån kommer i tillegg med lånegjeld fra 437 mill. kr i 2020, stigende til 637 mill. kr 
ved utgangen av 2024. Samlet lånegjeld er beregnet å utgjøre 2,8 mrd. kr ved utgangen av planperioden. 

Renter av ordinær lånegjeld er budsjettert med 25,5 mill. kr for 2021 og deretter redusert til 22,6 for 
2022. Dette skyldes i hovedsak "kostbar" rentebytteavtale som utløper november 2021. For 2023 og 
2024 er det budsjettert med 26,1 mill. kr og 32,1 mill. kr. Dette skyldes økende gjeld ved utbygging av 
"Helsehus" og stigende rentekurve. Risikoen ved stigende renter er høy og rentesikring vurderes 
løpende.  

  

Avdrag 

 
Avdrag på lånegjeld er en videreføring av økonomiplan 2020-2023, korrigert for endringer i netto 
låneopptak inneværende år og investeringsplan 2021-2024. Lindesnes kommune bruker en 
beregningsmodell som er tilpasset kommunelovens bestemmelser om avdrag på investeringslån. For 
2020 antas årets avdrag i driftsregnskapet å ligge omtrent 10 pst over minimumskravet 
i kommuneloven.  
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Det er lagt til grunn gjennomsnittlig avdragstid for årlige låneopptak på 30 år for å gjenspeile 
investeringenes levetid. Vi vil vurdere avskrivningsperiode etter ferdigstillelse av "Helsehuset". 
Gjennomsnittlig avdragstid på lånegjeld investeringer er beregnet til å ligge i område 20-22 år i 
planperioden.  

Vi har endret tidligere budsjettpraksis for det planlagte "Helsehuset", slik at renter og avdrag i 
byggetiden beregnes på lik linje med øvrig investeringsgjeld. Årlige avdrag beregnes å stige fra årets 
budsjettbeløp på 83 mill. kr til 113 mill. kr for 2024. "Helsehus" er innarbeidet i planperioden med 984 
mill.kr. Det er samtidig budsjettert med tilskudd på 298 mill. kr for omsorgsboliger, dagsenter og 
korttidsplasser. Deler av tilskuddet ventes først utbetalt året etter planperioden, 2025. Fremdriften av 
dette prosjektet har dermed stor innvirkning på avdrag og lånegjeld i perioden. 

Avdrag knyttet til husbankens formidlings lån, Startlån inngår i investeringsbudsjett og -regnskap.       

 

Utbytte og eieruttak 
 
Utbytte er budsjettert i samsvar med gjeldende utbyttepolitikk for Agder Energi. Anslag for 2021 er 
basert på selskapets underliggende resultat for 2019 på 340 mill. kr, 70% utdeling og kommunens 
eierandel 5,59%. Dette medfører en inntektsreduksjon fra 2020 på 20,9 mill. kr. Utbytteinntektene for 
årene  2022-2024 er basert på tidligere "normalnivå" og en skjønnsmessig reduksjon på 10 mill. kr 2022. 
Deretter er det lagt til grunn en gradvis "normalisering" av utbyttenivået 2023 og 2024.   

I posten inngår også utbytteinntekter fra Maren AS med 1,7 mill. kr. Denne har en "motpost" i 
budsjettet som utlån Mandal havn Strømsvika Holding AS (MHSH).       

 

Motpost kapitalkostnad selvkost VA 

 
For vann- og avløpsinvesteringer beregnes det kalkulatoriske renter og avdrag som belastes vann- og 
avløpstjenestene under Teknisk drift. Disse inngår i selvkost VA. Kalkylerenten for 2021 er anslått til å bli 
1,41%. Kalkylerenten for året fastsettes etter sentrale retningslinjer, og består av 5-årig Swap rente i 
regnskapsåret med påslag 0,5%. Beregningsgrunnlaget omfatter vann- og avløpsinvesteringer med en 
restverdi på 444 mill. kr ved utgangen av 2020. Motpost kapitalkostnader VA inntektsføres 
Finansområdet og utgjør omlag 30 mill. kr hvert av årene i planperioden. Lindesnes kommune benytter 
selvkostmodellen Momentum til for- og etterkalkulasjon av kommunale eiendomsgebyrer.    

 

Utlån 

 
Utlånsposten gjelder årlige kapitaltilskudd til MHSH (Mandal havn Strømsvika AS). Posten er beregnet i 
samsvar med aksjonæravtalen. Økningen fra 1 mill. kr til 1,7 mill. kr er kun budsjetteknisk. Tidligere 
aksjonæravtale var utformet slik at årlig utbetaling skulle være mottatt utbytte fra Maren AS. Begge 
poster er økt opp til 1,7 mill. kr fra og med 2021. 
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Gevinst finansielle investeringer 

 
Budsjettposten er en videreføring av handlingsplan 2020-2023 og et årsbeløp på 1,8 mill. kr.  Gevinst fra 
finansielle plasseringer er i sin helhet knyttet til kapitalen fra Agder energifondet med tilhørende 
verdireguleringsfond og bufferfond. Kapitalen utgjør p.t. 78 mill. kr og er definert som midler med 
langsiktig investeringshorisont i vedtatt finansreglement for Lindesnes kommune.  Budsjettert beløp 
utgjør p.t. en avkastning på 2,3%. Det er ikke budsjettert med avsetning av midlene til 
verdireguleringsfond og bufferfond finansforvaltning 2021-2024. Dette håndteres regnskapsmessig 
innenfor årlige salderinger mot disposisjonsfond. Budsjettbeløpet på 1,8 mill. kr bør derfor ikke økes 
ytterligere. Avkastningskrav og risiko er nærmere beskrevet i finansreglementet.   

 

Renteinntekter formidlingslån 

 
Det vises til omtale av startlån/formidlingslån under posten renteutgifter. Det er lagt til grunn balanse 
mellom utgifter og inntekter fra innlån formidlingslån og utlånte midler. Beløpene er holdt uendret med 
7 mill. kr hele perioden. Netto 0.   

 

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Avsetninger til disposisjonsfond 0 0 19 649 9 195 
Bruk av disposisjonsfond -61 680 -203 0 0 
Avsetning til bundne fond 50 50 50 50 
Overføring til investeringsbud/-regnskap 10 000 0 0 0 

Netto avsetninger -51 630 -153 19 699 9 245 

Netto avsetninger i tjenesteområdene 0 0 0 0 

Totale avsetninger -51 630 -153 19 699 9 245 

 
 

Avsetninger til disposisjonsfond 
 
Lindesnes kommune venter negative netto driftsresultater første del av handlingsplanperioden. Først fra 
2023 er det planlagt med positive netto driftsresultater. Øvrige disponeringer av netto driftsresultat 
kommer til fradrag før avsetning av resterende beløp til disposisjonsfond. Det er budsjettert med 19,6 
mill.kr som avsetning til disposisjonsfond 2023 og 9,2 mill. kr 2024.  

 

Bruk av disposisjonsfond 

 
Budsjett 2021 er saldert med bruk av disposisjonsfond på 61,7 mill. kr for å oppnå lovpålagt balanse i 
budsjettet. Salderingen omfatter et anslått netto driftsresultat på minus 51,6 mill. kr, bundne 
avsetninger 0,1 og overføring til investeringsbudsjettet på 10 mill. kr. Den siste posten gjelder 
finansiering av egenkapitalinnskudd til Senter for innovasjon i Mandal (SIM).  
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For 2022 er forventet behov for å saldere budsjettet med disposisjonsfond redusert til 0,2 mill. kr. 
Videre i planperioden antas positive netto driftsresultater og tilførsler til disposisjonsfond.  

 

Avsetning til bundne fond 

 
Budsjettposten er knyttet til bundne driftsfond, der renter skal avsettes fondet etter eksterne 
bestemmelser.    

 

Overføring til investeringsbudsjett/-regnskap 

 
Budsjettposten 2021 gjelder konkret finansiering av kommunens egenkapitalinnskudd/aksjepost i SIM-
bygget (Senter for innovasjon i Mandal). Egenkapitalinnskudd kan ikke lånefinansieres. En må derfor 
hente inndekning fra disposisjonsfond og driftsbudsjett.  
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Investeringsbudsjettet 
 
Investeringsbudsjettet 

 
Her kan du se hele investeringsbudsjettet for handlingsplanperioden. For mer informasjon fra de enkelte 
tjenesteområdene, kan du gå til det aktuelle tjenesteområde for forsiden. 
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Investeringer 
 

Beløp i 1000 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter 2021 2022 2023 2024 2021-24 

Rådmannens stab      

Egenkapital Sim bygg 10 000 0 0 0 10 000 

Lindesnes rådhus, opprustning  10 000 20 000 0 0 30 000 

Mandal kirke utbedring 1 500 0 0 0 1 500 

Sum Rådmannens stab 21 500 20 000 0 0 41 500 

      

Samfunnsutvikling      

Bil og maskinpark mv Grønt og vei 1 200 700 700 700 3 300 

Boliger 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 

Energiovervåkingssystem (EOS), videre utbygging 500 0 0 0 500 

ENØK-tiltak 1 000 500 500 500 2 500 

Fiberutbygging, kommunale trekkrør i fellesgrøfter 600 650 0 0 1 250 

Flomsikringstiltak Øyslebø 1 000 0 0 0 1 000 

Gatelys, ombygging til målt strømforbruk 1 000 0 0 0 1 000 

Gåsesteinsveien og Blørstadveien - Oppgradering 750 0 0 0 750 

Heddeland industriområde - infrastrukturtiltak 800 500 0 0 1 300 

Hestehaven indrustriområde - flomforebygging 2 500 0 0 0 2 500 

Industrihistorisk senter, Ballastbrygga 1 000 0 0 0 1 000 

Infrastruktur - utbyggingsavtaler 100% refusjon 5 000 2 000 0 0 7 000 

Investeringstiltak renhold, utstyr, lagerplass mv 650 2 500 550 550 4 250 

Kjøp av Spiggeren sn11, sikre adkomst iht regplan 1 005 0 0 0 1 005 

Krigsseilermonumentet, universell utforming 1 000 0 0 0 1 000 

Kunstgress Vigeland (økplan23-24) 0 0 150 7 000 7 150 

Lekeplasser 200 200 200 200 800 

Ny-asfaltering 500 500 500 500 2 000 

Piren, infrastruktur vei/grøntareal 300 0 0 0 300 

Promenade/gangvei forbi Fiskelaget 3 750 0 0 0 3 750 

Rassikring 300 300 300 300 1 200 

Rekkefølgekrav idrettsanlegg Krossen, GS vei 200 460 0 0 660 

Skjernøy, etablering parkeringsplass Tjusdalen/kapellet, 
kommunal andel 50% 0 315 0 0 315 

Skjægårdsparken, egenandel prosjekter Sandøy 0 0 750 0 750 

Tjortedal, egenandel forvaltningsplan friluftsområde 365 230 0 0 595 

Trafikksikkerhetsplan innspill 1 - Fortau indre del av Rødberg 
inkl reguleringsplan 1 750 0 0 0 1 750 

Sum Samfunnsutvikling 30 370 13 855 8 650 14 750 67 625 

      

Velferd      

Bofellesskap ungdom, forprosjekt (2021) 1 000 0 0 0 1 000 

Bokollektiv ungdom, Smibakken (2019) 9 682 0 0 0 9 682 

Helsehus 30 000 249 000 350 000 355 000 984 000 

Holum omsorgssenter, strømagregat 750 0 0 0 750 

Investeringstiltak for omlegging kjøkkendrift i institusjonene 1 000 0 0 0 1 000 

To busser dagsentre (Marnardal og Vigeland) 1 100 0 0 0 1 100 

Utbedringstiltak infrastruktur heldøgns omsorgstjenester 1 200 1 200 1 200 1 200 4 800 

Velferdsteknologi og digitalisering  1 150 500 500 500 2 650 

Sum Velferd 45 882 250 700 351 700 356 700 1 004 982 
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Oppvekst      

IKT - skolene 5 000 5 000 2 675 2 675 15 350 

Lindesnes Ungdomsskole - oppholdsrom/bibliotek 2 500 0 0 0 2 500 

OPPVEKST - mindre strakstiltak 2 650 1 300 1 300 1 300 6 550 

Sum Oppvekst 10 150 6 300 3 975 3 975 24 400 

      

Felles og finansiering      

Egenkapitalinnskudd KLP 4 750 4 750 4 750 4 750 19 000 

Sum Felles og finansiering 4 750 4 750 4 750 4 750 19 000 

Sum 112 652 295 605 369 075 380 175 1 157 507 

 

Selvkostinvesteringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter 2021 2022 2023 2024 2021-24 
Samfunnsutvikling      

VA 33 486 32 820 30 000 30 000 126 306 

Sum Samfunnsutvikling 33 486 32 820 30 000 30 000 126 306 

      

Sum 33 486 32 820 30 000 30 000 126 306 

 

Oversikt Investering og finansiering 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Investeringer i varige driftsmidler 129 888 323 675 394 325 405 425 

Tilskudd til andres investeringer  1 500 0 0 0 

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper  14 750 4 750 4 750 4 750 

Avdrag på lån  1 000 11 000 0 0 

Sum finansieringsbehov 147 138 339 425 399 075 410 175 

Kompensasjon for merverdiavgift  -16 834 -56 325 -70 562 -70 720 

Tilskudd fra andre  -25 644 -25 000 -7 000 -201 000 

Salg av varige driftsmidler  -14 300 -3 000 0 0 

Bruk av lån  -75 609 -250 350 -316 764 -133 705 

Videreutlån 80 000 80 000 80 000 80 000 

Bruk av lån til videreutlån -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 

Avdrag på lån til videreutlån 30 000 30 000 30 000 30 000 

Mottatte avdrag på videreutlån -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 

Overføring fra drift  -14 750 -4 750 -4 750 -4 750 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
investeringsfond  

0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet 
investeringsfond  

0 0 0 0 

Sum finansiering -147 138 -339 425 -399 075 -410 175 

Sum finansieringsbehov 147 138 339 425 399 075 410 175 

Sum finansiering -147 138 -339 425 -399 075 -410 175 

Udekket finansiering 0 0 0 0 
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Budsjettet på 1-2-3 

Her finner du innholdet i forslag til budsjett for drift av Lindesnes kommune, kort oppsummert. 

Budsjettet for 2021 har utgangspunkt i de opprinnelig budsjettramme fra 2020. Budsjettet er justert for 
lønnsvekst, nye tiltak og innsparinger. 

Rådmannen foreslår et brutto driftsbudsjett på 2,0 milliarder kroner, med et negativt netto driftsresultat 
på 51,6 millioner kroner i 2021. Det er lagt inn bruk av fond med nesten 62 millioner kr i 2021. 

Det skal investeres for 130 millioner kroner i 2021, til sammen 1,2 milliard kroner de neste fire årene, av 
dette er 126 millioner kr investeringer i vann og avløpsanlegg. Investering i nytt helsehus er den største 
investeringen i perioden. 

Av budsjett går 32,9 millioner kroner til å betale renter og 91,9 millioner kroner til å betale ned avdrag 
på lån.  

Tilsammen får vi 1,4 milliarder kr i rammetilskudd og skatteinntekter i 2021. Disse inntektene har økt 
med 3,6 prosent fra 2020 til 2021, mens faktisk lønns og prisvekst er 2,7 %. Det er innarbeidet en 
forventet befolkningsvekst i slutten av perioden på 1,5 prosent, og 20 millioner kr i økt rammetilskudd 
fra 2023. 

Det er lagt inn nye driftstiltak i budsjett for 2021 med tilsammen 55,3 millioner kr, og alle 
tjenesteområdene er kompensert for lønnsvekst.   

Lønn og pensjon 
I 2020 er lønnsoppgjøret historisk lavt, og det får også konsekvenser for pensjonsutgiftene. Sentral pott 
for lønn og pensjon utgjør 25,3 millioner kroner i 2021. Til sammenligning var beløpet 52 millioner 
kroner i opprinnelig budsjett i 2020.  

Innsparingstiltak og nye tiltak 
Inntektene våre er lavere enn sammenlignbare kommuner i Norge, og utgiftene vil fortsette å vokse som 
følge av endringer i befolkningen med økt antall eldre. Vi har så vidt startet på en stor omstilling og 
effektivisering for å skaffe oss et økonomisk handlingsrom fremover. 

I budsjett for 2020 ble det fordelt ut en generell innsparing på 27 millioner kroner. Vi har klart å finne 
konkrete innsparinger på til sammen 13 millioner kroner i 2020. Rådmannen har valgt å gi områdene et 
år til på å spare de resterende 14 millioner kroner.  

Det er i tillegg lagt inn 26,4 millioner kroner i nye innsparingstiltak i 2021, økende til 42,5 millioner 
kroner i 2024.Tabellen under viser endringer fra 2020, samt hvordan omstillings og 
effektiviseringskravet er fordelt mellom de ulike tjenesteområdene.  

Innsparingstiltak per område 2021 2022 2023 2024 

Rådmannens stab -1 329 -1 829 -2 779 -2 779 

Samfunnsutvikling -3 728 -3 950 -3 950 -3 950 

Velferd -6 526 -16 876 -16 876 -16 876 

Oppvekst -14 836 -14 736 -18 930 -18 930 
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Sum innsparing -26 419 -37 391 -42 535 -42 535 

 
Det er også spilt inn nye tiltak for 55,3 mill. kr i 2021. En stor del av tiltakene er engangstiltak og får ikke 
varig effekt.  

Nye tiltak per område 2021 2022 2023 2024 

Rådmannens stab 13 510 4 109 3 871 4 040 

Samfunnsutvikling 11 372 11 952 11 802 8 652 

Velferd 21 641 13 901 13 901 13 901 

Oppvekst 8 816 5 816 5 816 5 816 

Sum nye tiltak 55 339 35 778 35 390 32 409 

Eiendomsskatt 
Stortinget vedtok i fjor endringer i eiendomsskatten med å redusere grunnlaget for beregning av 
eiendomsskatt fra 80 til 70 prosent av formuesverdien til boliger. Sammenslåingskommuner må også 
bruke en overgangsperiode på 3 år for å harmonisere satsen på eiendomsskatt i de tre tidligere 
kommunene.  

Budsjettforslaget inneholder en økning på eiendomsskatt i tråd med harmoniseringsplanen fra 3,0 
promille på bolig/fritid til 3,5 promille i 2023.  

Eiendomsskatten gir oss 89,5 millioner kroner i inntekt i 2021, mens den øker til 102,5 millioner kroner i 
2024.  

Maks sats på eiendomsskatt på bolig er i Statsbudsjettet for 2021 foreslått justert ned fra 5 til 4 
promille. Makssats på næring er 7 promille. Hvis Lindesnes skulle økt eiendomsskatten til maks sats, ville 
det utgjort 18,4 millioner kroner i ekstra inntekter. Rådmannen har ikke foreslått en slik økning i 
økonomiplanen.  

Tabellen under viser hvilke satser vi har på eiendomsskatt i handlingsplanperioden. 

  Utskrivnings- Generell Generell Generell Generell Generell Skattesats Skattesats Skattesats Skattesats Skattesats 

Kommune 
alternativ 
esktl. § 3 

skattesats skattesats skattesats skattesats skattesats bolig/fritid bolig/fritid bolig/fritid bolig/fritid bolig/fritid 

    2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

Mandal § 3 g (1) 3,833 4,666 5,500 5,50 5,50 3,00 3,00 3,00 3,50 3,50 

Lindesnes § 3 a (2) 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 2,533 2,767 3,00 3,50 3,50 

Marnardal § 3 c (3) 7,00 6,50 6,00 5,50 5,50 1,00 2,00 3,00 3,50 3,50 

 1. all eiendom unntatt nær/energi     2. all fast eiendom     3. energianlegg 

 

Finansielle måltall  
Kommunestyret har vedtatt følgende finansielle måltall for den nye kommunen: 
•    Netto driftsresultat på 1,75 pst av driftsinntektene 
•    Lånegjeld maks 80 pst av driftsinntektene 
•    Frie fond minst 5 pst av driftsinntektene 

Tabellen under viser hva de finansielle måltallene vil være i handlingsplanperioden: 
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  Mål 2021 2022 2023 2024 

Netto driftsresultat 1,75 -                  2,7 -                  0,0                     1,0            0,5 

Frie fond 5                     7,9                     7,9                     8,8            9,2 

Lån til investering 80                      92                      99                    108           109 

 
Nye tiltak og innsparingstiltak på tjenesteområdene 
Det er som nevnt innarbeidet nye tiltak for 54,9 millioner kr i driftsbudsjettet for 2021.  En del av 
tiltakene er etter føringer i statsbudsjettet, mens andre er etter innspill fra områdene. Alle tiltakene kan 
du se ved å gå inn på de ulike tjenesteområdene, og velge driftsbudsjett. Det er mulig å lese litt mer om 
de enkelte tiltakene ved å klikke seg inn på hvert enkelt tiltak (blå skrift). 
Nedenfor nevnes de mest sentrale tiltakene som er i budsjett. 

Rådmannens stab  
I rådmannens stab ligger budsjett til andre selskap, som kirkelig fellesråd, brannvesenet, 
frivilligsentraler, turistkontoret osv. Alle er justert med lønns og prisvekst. Kirkelig fellesråd har i tillegg 
fått en reduksjon på 800.000 kr fra 2021, som et effektiviseringskrav etter sammenslåingen. 
Brannvesenet sør sitt forslag til budsjett er vesentlig høyere enn lønns og prisvekst, og ble ikke vedtatt i 
representantskapet. Rådmannen har redusert «ønsket» budsjett med 1 million kroner.  

Det er lagt inn to engangstiltak i budsjettet, frikjøp av parkeringsplasser på 9 millioner kroner og 
investering i SIM bygg med 10 millioner kroner. Begge er i tråd med tidligere politiske vedtak, og ansees 
som viktige samfunnsutviklingsprosjekt. Det er også innarbeidet 3 millioner kroner til næringsfond hvert 
år i handlingsplanperioden.  

Av innsparingstiltak er det foreslått å redusere kurs og reiseutgifter som følge av mer digitale møter, 
utgifter til politisk styring foreslås redusert med 0,5 millioner kroner og redusert bemanning på begge 
enheter og hos rådmannen.  

Samfunnsutvikling  
Budsjettet for 2021 inneholder midler til drift av nye idrettshaller, utskifting heiser og kompensasjon for 
manglende inntekter i kultur og byggesak. Det ligger også inne noe midler til reasfaltering og utbedring 
og vedlikehold.  Det er også funnet rom for fiberprosjekt med 870.000 kroner, og «dugnadsbidrag» ved 
egenfinansierte prosjekter. 

Utsatt fremdrift fra 2020 på SIU prosjektet er lagt inn i 2021 med 3 millioner kroner. 

Av innsparingstiltak er det bla. foreslått redusert bemanning, endring drift i Buen og økte inntekter.  

Velferd  
Innenfor Velferd er det innarbeidet 2,2 millioner kroner fra satsinger i Statsbudsjettet (fastlegeordning 
og habilliteringstilskudd barn og unge med nedsatt funksjonsevne). Det er også lagt inn en økt ramme på 
5 millioner kroner som følge av endringer i demografi (flere eldre og økte utgifter). Antall 
sykehjemsplasser i Marnardal er økt, og netto kostnad utgjør 3,15 millioner kroner. Økte utgifter til lege 
og fysio er også innarbeidet i budsjettet med til sammen 2,5 millioner kroner (ALIS stilling, oppjustering 
deltidshjemler fysio, fastleger, øke kommunal legestilling). 

Utsatt fremdrift fra 2020 på SIU prosjektet er lagt inn i 2021 med 8 millioner kroner.  
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Av innsparingstiltak er det foreslått en del mindre tiltak, og noen større endringer, bla. utrede endring 
av drift legevakt, samt endre matproduksjon i institusjon til kjøp av eksterne leverandører.  

Oppvekst  
Innenfor Oppvekst er det innarbeidet satsingsområdene fra Statsbudsjett til satsing barn og unges helse, 
økt ettervern i barnevernet og trekk til pensjon private barnehager. Det er lagt inn utgifter til 
Lindesneslosen med 1,6 millioner kroner, økt grunnbemanning PPT med 2,6 millioner kroner og økte 
utgifter til barnevern/institusjonsplasser med 1,3 millioner kroner. 

Utsatt fremdrift fra 2020 på SIU prosjektet er lagt inn i 2021 med 3 millioner kroner.  

Av innsparingstiltak er det foreslått å redusere bemanning på på samtlige enheter og noe reduksjon 
innenfor barnevern.  

 

Økonomisk utvikling i planperioden 
 
 

Innledning 

Den nye kommuneloven tydeliggjør kommunenes ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom 
på lang sikt. Kommunestyrene får ansvar for en mer helhetlig økonomistyring der finansielle måltall skal 
være ett av verktøyene. Bestemmelsene stiller overordnede krav til styring og forvaltning av 
kommunenes virksomhet og økonomi over tid. Det økte fokuset på langsiktig bærekraft betyr økt fokus 
på strukturelle endringer innenfor tjenesteområdene, samt hvordan budsjettmidlene fordeles i 
kommunen.  

Teoretisk innsparingspotensial viser hva kommunen kunne "spart" på de ulike områdene hvis vi hadde 
brukt det samme som snittet i sammenlignbare kommuner (kostra gruppe 13). 

 

Vurdering av den økonomiske utviklingen 

Befolkningsutvikling og demografikostnader 

Lindesnes kommune står ovenfor en stor endring i befolkningssammensetningen fremover. Antall eldre 
øker, mens antall barn reduseres. Det får også konsekvenser for kommuneøkonomien, og 
utgiftsbehovet endres.  

Grafen under viser utvikling i folketallet i Lindesnes for de gruppene av befolkningen som får flest 
tjenester av kommunen for de neste 10 årene.  

I slutten av økonomiplanperioden er det lagt til grunn en befolkningsvekst som er noe over SSB sine 
anslag i slutten av perioden. Nye arbeidsplasser, varierte boligområder og bedre muligheter for pendling 
kan bety at flere vil bo i Lindesnes. 
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Antall eldre over 67 øker med nesten 20 prosent, mens antall barn reduseres med omtrent 15 prosent i 
sammen periode.  

Utgiftsbehovet endres, og KS har utarbeidet en modell som viser hvor mye dette utgjør i kroner for de 
ulike tjenesteområdene de neste 10 årene. 

Endring        SUM 

utgiftsbehov 
per 1.1 

Pleie- og omsorg Grunnskole Barnehage Sosial Kommunehelse Barnevern  LINDESNES 

2021 6 729 1 320 -10 236 -302 228 -969  -3 230 

2022 4 831 733 -11 412 -149 300 -948  -6 646 

2023 8 710 -5 573 -7 213 -399 596 -1 069  -4 948 

2024 14 039 -11 147 -4 897 -223 585 -1 245  -2 888 

2025 14 419 -10 267 -2 667 -214 670 -1 039  902 

2026 15 268 -9 240 -4 163 -171 750 -1 013  1 431 

2027 17 252 -8 507 -1 258 274 485 -818  7 427 

2028 18 620 -9 533 -378 11 718 -747  8 690 

2029 18 849 -6 307 675 -175 701 -601  13 142 

2030 16 659 -6 600 648 173 418 -637  10 661 

Utgiftsbehovet reduseres totalt sett i 2021 med 3,2 millioner kroner for kommunen, men for pleie og 
omsorg øker behovet med 6,7 millioner kroner. Samtidig ser man at innenfor barnehage reduseres 
utgiftsbehovet med 10,2 millioner kroner, som følge av færre barn. Vi må klare å dreie ressursene fra 
det ene området til det andre, samtidig som vi totalt sett skal redusere utgiftene for å et budsjett i 
balanse.  

Antall eldre øker også nasjonalt og det forventes ikke at staten vil klare å kompensere kommunene for 
økningen i samme grad som de gjør i dag.  
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Finansielle måltall 

Brutto og netto driftsresultat 

 

Brutto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter, og er positiv hele perioden (inntektene er 
høyere enn utgiftene).   

Finansresultat er utbytteinntekter, renteinntekter bankinnskudd, avkastning finansplasseringer og 
renter/avdrag på lån.  



 

                                                                                                                                           HANDLINGSPLAN 2021 – 2024, BUDSJETT 2021 |  41 
 

Netto driftsresultat er brutto driftsresultat korrigert for finans. Netto driftsresultat er negativ i 2021, og 
vi må bruke av fond for å få balanse.  

 

Netto driftsresultat 

 

Netto driftsresultat er negativt i 2021, og vi må bruke fond for å komme i balanse. Det øker noe i 2023, 
men reduseres igjen i 2024 som følge av større låneopptak og renter/avdrag som belaster driften. 

 

Frie fond i prosent av driftsinntekter  

  

Frie fond utgjør 154 mill i 2021 og er nede på 182 mill i 2024, målet er at frie fond skal utgjøre minst 5 % 
av driftsinntektene, og som grafen over viser er vi over målet hele perioden. 
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Lån til investeringer 

  

Målet er mks 80 % i lån, og vi ligger vi over målet hele perioden, i 2023 er vi over 100 % av 
driftsinntektene. Det er innarbeidet lån til helsehuset i 2023 og 2024 som er noe av årsaken. Tilskudd til 
investering i helsehus utbetales først når bygget står ferdig, det er lagt inn 200 millioner i 2024, 
resterende utbetales først i 2025, og er beregnet til 98 millioner kroner.  

 

Behov for endringer 

Endringer blir nødvendig for at Lindesnes kommune skal kunne møte sine utfordringer, og ha økonomisk 
bærekraft i årene fremover. Økonomiplanen legger opp til en omstilling og effektivisering på totalt 70 
millioner kroner i 2024. Det er behov for ytterligere reduksjoner på omtrent 25 millioner kroner i driften 
i 2024, for å nå opp til anbefalt nivå på netto driftsresultat. 

  2021 2022 2023 2024 

Netto driftsresultat anbefalt nivå              34 041              34 125              34 630              34 619 

Netto driftsreultat faktisk nivå -           51 630 -                 153              19 699                9 245 

Avvik              85 671              34 278              14 932              25 374 

 

For å klare å nå opp til måltall på netto driftsresultat, må etter alt å dømme følgende endringer 
vurderes: 

• strukturelle grep innen tjenesteområdene 
• tjenestekvalitet/tjenestenivå 
• økt eiendomsskatt 

Samtidig står vi ovenfor store investeringer i Velferd for å møte de kommende utfordringene med økt 
antall eldre.  
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Inndelingstilskuddet som vi mottar etter sammenslåingen på 35 millioner kroner, og som vi beholder i 
15 år, bør vi på sikt gjøre oss uavhengig av i drift.  

 

Korona pandemien 

2020 har vært et krevende år for den nye kommunen. Pandemien som traff oss i mars, har medført 
store utgifter og sviktende inntekter for den nye kommunen. Permitteringer og arbeidsledighet vil 
påvirke skatteinntektene nasjonalt og også i vår kommune, både i 2020 og 2021, muligens lenger. 
Direkte økte utgifter som vikarer pga karantene, sosialhjelp, smittevernutstyr, smittesporing og 
legevakt utgjør flere titalls millioner for 2020. Staten har gitt signaler om at de skal kompensere 
kommunene for ekstrautgiftene pandemien belaster kommunene med. Rådmannen forventer at staten 
dekker kommunens merutgifter og tapte inntekter som følge av pandemien.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Teoretisk innsparingspotensial 

 

Tjeneste Indikator Lindesnes 
Lavest i KOSTRA 

gruppen 
Lavest i KOSTRA-
gruppen - kroner 

Gjennomsnitt for 
gruppen 

Innbyggere i 
målgruppen 

Teoretisk 
handlingsrom i mill. 

Teoretisk 
handlingsrom % 

Grunnskole Netto driftsutgifter pr. innbygger til Grunnskole 
(B) 

14 374 Ski (-2019) 12 518 14 058 23 046 8,1 2,5 

Pleie og omsorg Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og 
omsorg (B) 

19 572 Stjørdal -1 578 19 362 23 046 5,3 1,2 

Barnevern Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnevern 
(B) 

3 233 Færder 72 1 715 23 046 34,6 46,4 

Barnehage Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage 
(B) 

9 000 Ås 8 091 8 859 23 046 3,2 1,5 

Kommunehelse Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Kommunehelse (B) 

2 855 Sandefjord 2 358 2 875 23 046 -0,5 -0,8 

Sosiale tjenester Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale 
tjenester (B) 

2 356 Levanger 1 993 2 975 23 046 -13,8 -25,4 

Kultur og idrett Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kultur og 
idrett (B) 

2 698 Askøy 1 241 2 406 23 046 6,7 10,8 

Plan, kulturminner, natur 
og nærmiljø 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, 
kulturminner, natur og nærmiljø (B) 

1 124 Levanger 369 778 23 046 8,0 30,8 

Adm, styring og 
fellesutgifter 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring 
og fellesutgifter (B) 

5 296 Kongsberg 3 167 4 868 23 046 10,3 8,4 

Brann og ulykkesvern Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og 
ulykkesvern (B) 

862 Stange 425 826 23 046 0,8 4,2 

Kommunale boliger Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale 
boliger (B) 

172 Steinkjer (-2019) -4 130 65 23 046 2,5 62,2 

Samferdsel Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel 
(B) 

1 628 Lier -197 924 23 046 16,2 43,2 

Næringsforv. og 
konsesjonskraft 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Næringsforv. og konsesjonskraft (B) 

181 Rana -1 367 70 23 046 2,6 61,3 

Kirke Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke (B) 711 Skedsmo (-2019) 353 606 23 046 2,4 14,8 

 
**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov



Styring, organisasjon og medarbeidere 
 
Vi beskriver her kommunens styringssystem, organisasjon og medarbeiderperspektivet. 

 

Overordnet styring av kommunen 

All kommunal planlegging skal ta utgangspunkt i kommuneplanen. Kommuneplanen ser 12 år frem i tid 
og setter overordnede mål og strategier for kommunen, både som organisasjon og samfunn. I arbeidet 
med denne handlingsplanen har vi tatt utgangspunkt i den vedtatt kommuneplan.  

Mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel ligger til grunn for arbeidet med handlingsplanen. 
Følgende tverrgående tema for kommuneplanen inngår også som egne tema i handlingsplanen: 

• Klima og miljø, samt beskrivelse av FNs bærekraftsmål. 

• Samfunnssikkerhet og beredskap. 

• Folkehelse og levekår 

• Næringsutvikling 

 

Virksomhetsstyring i Lindesnes kommune 

Virksomhetsstyringen favner styring og kontroll som skal bidra til å realisere politiske mål og skal bygge 
opp under en omstillingsdyktig og innovativ kommune. Prosessen der overordnede mål fra 
kommuneplanen gjøres om til praktiske tiltak i virksomhetsplaner er en sentral del av 
virksomhetsstyringen. Kommunens handlingsplandokument står sentralt i dette arbeidet. 

Virksomhetsstyringen omhandler kommunens roller som tjenesteleverandør, arbeidsgiver, 
samfunnsutvikler, myndighetsutøver og lokaldemokratisk arena. Kommunens system for internkontroll 
er en del av kommunens virksomhetsstyring. 

En viktig oppgave i 2021 blir å formalisere virksomhetsstyringen og bygge en kultur for hvordan vi skal 
drive virksomhetsstyring i Lindesnes kommune. Å legge til rette for dette er en hovedoppgave for 
rådmannens stab i året som kommer. 

Virksomhetsstyringen i Lindesnes bygger opp under en tillitsbasert tilnærming til ledelse og skal bidra til 
at kommunens verdigrunnlag blir overholdt. 

Mål, strategier og oppdrag 

I styringssystemet til Lindesnes kommune bruker vi følgende tre begrep i handlingsplan og 
virksomhetsplaner: 

• Mål 

• Strategi 

• Oppdrag 
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Mål definerer vi som noe som kan gjøres om til ett tall og måles. Eksempler på dette kan være 
sykefravær, budsjettavvik og resultater fra brukerundersøkelser.  

Strategier er veien vi skal gå for å nå overordnede mål som gjelder for kommunen. Kommuneplanen 
angir overordnede strategier som skal følges opp gjennom handlingsplanen. Et eksempel kan være at vi 
skal arbeide for å gjøre Lindesnes kommune attraktiv for etablering av næringsvirksomhet. 

Et oppdrag er en handling som skal utføres og som skal støtte opp under et mål eller en strategi. Et 
eksempel kan være å fremme en konkret sak politisk, utarbeide et reglement eller en plan. 

Mål, strategier og oppdrag er aktuelle begrepet i virksomhetsstyringen på flere nivå. Et mål eller strategi 
kan være felles for hele kommunen, et tjenesteområde eller en enhet. 

 

  

Medarbeidere 

 
Bedre sammen er kommunens visjon, et overordnet mål, en forpliktelse og måten vi gjør ting på. Vi skal 
jobbe sammen og ta hele samfunnets ressurser i bruk for å løse utfordringer og se mulighetene som 
kommer. Våre tjenester skal være helhetlige og med mennesket i sentrum. Det betyr blant annet å 
samarbeide bedre mellom fagområder og på tvers av aldersgrupper. 
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Medarbeidere og ledere utgjør den viktigste ressursen for å levere gode tjenester. Våre tre kommuner 
har vært i omstilling en stund og omstillingen vil fortsette inn i 2021. Dette utfordrer kommunen som 
arbeidsgiver og tjenesteleverandør. Det er ingen tvil om at det blir avgjørende at kommunen lykkes med 
å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere og ledere fremover.   

Det skal lages en arbeidsgiverstrategi som sikrer at medarbeidere og ledelsen når kommunens mål. En 
god arbeidsgiverpolitikk er avgjørende for at kommunen kan rekruttere og beholde arbeidskraft, stille 
krav til lederskap, utvikle medarbeidernes kompetanse og bygge en felles organisasjonskultur. 
Kommunen må være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg og beholder kompetente medarbeider. 

Ledelse av morgendagens kommuner innebærer å lede i endring, omstilling og utvikling. Ledere har et 
særlig ansvar for å legge til rette for en organisasjons- og arbeidskultur som fremmer gode 
arbeidsprosesser, godt medarbeiderskap og en synlig kultur for læring, forbedring og innovasjon. Det 
må legges til rette for et godt arbeidsmiljø hvor medarbeidere og ledere gis rom for å utvikle relasjoner 
og godt medarbeiderskap.  

Kommunens rolle er i utvikling. Dagens og fremtidens kommuner må i større grad enn tidligere aktivt 
involvere innbyggerne og andre aktører som ressurser og samarbeidspartnere, gjennom satsing på 
innbyggerinvolvering og samskaping. Dette stiller nye krav til kommunens medarbeidere og ledere, både 
når det gjelder samarbeid internt og eksternt og i organiseringen av tjenestene og arbeidet.  

Om medarbeiderne i Lindesnes kommune 

  Kvinner   Menn   Sum   

  Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte 

Rådmannens stab                53,3                62,0                15,7                18,0                69,0                80,0 

Samfunnsutvikling                91,7              120,0                87,8              107,0              179,5              227,0 

Velferd              562,8              774,0                50,5                70,0              613,3              844,0 

Oppvekst              489,8              623,0              111,7              133,0              601,5              756,0 

Sum           1 197,6           1 579,0              265,7              328,0           1 463,3           1 907,0 

 

Dette er fast ansatte per oktober 2020. 

Felles kultur og lederutvikling 

Kommuneplanen har som mål at kommunen skal bli en robust organisasjon. En strategi er at   det 
utvikles rause ledere som gir rom for nytenkning og handlekraft, som involverer og motiverer og skaper 
resultater gjennom trygge medarbeidere. Fremover vil det være fokus på lederutvikling, 
medarbeiderdrevet innovasjon og kompetanseheving. 

Sykefravær 

Sykefravær har konsekvenser både for kommunens økonomi, kvaliteten på tjenesten og for den enkelte 
ansattes tilknytning til arbeidslivet. Kommunen ønsker et lavest mulig sykefravær, samtidig som det skal 
legges til rette for at personer med redusert arbeidsevne også har mulighet for å delta i arbeidslivet. 

Målet er å redusere sykefraværet. Helhetlig er målet 6% for kommunen. Det vil være ulike mål innen 
tjenesteområdene på hvilket nivå det vil ligge på. Nivåene er det interne prosesser på. 
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Samlet utvikling i sykefravær, månedsvis oversikt fra januar t.o.m. august 2020: 

 

 

Heltid 

Det er besluttet at Lindesnes kommune skal videreføre innsatsen med mer heltid i kommunen. 
Kommunen skal tilrettelegge for heltidskultur i all kommunal virksomhet slik at kommunen tiltrekker seg 
tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. Arbeidet organiseres som en del av ansvarsområdet til enheten 
Organisasjon i rådmannens stab. 

Heltidskultur vil styrke kvinners tilknytning til arbeidslivet, og blir i tillegg også mer attraktiv for menn. 
For brukere av tjenestene er det viktig at det er heltidsansatte på jobb slik at kommunen sikrer kvalitet i 
tjenestene. Brukere vil da oppleve større forutsigbarhet og trygghet i hverdagen. De får færre ansatte å 
forholde seg til, og møter ansatte som kjenner dem og deres situasjon godt. Mer heltid frigjør tid til 
brukerrettet arbeid.  

For å lykkes i å utvikle en heltidskultur, er det avgjørende med et godt samarbeid mellom de folkevalgte, 
ledere, organisasjonenes tillitsvalgte og ansatte i kommunen. God forankring gjennom brede prosesser 
er avgjørende for å oppnå varige resultater. Kommunen deltar i et nettverk for heltidskultur på Agder 
som startet opp våren 2020. Det er et forpliktende, partssammensatt, samarbeid om heltid. Plattformen 
Nytt Blikk skal brukes, med læringsnettverk som sentral metode. 

I handlingsplanen er det satt et mål om at gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommunen i 2023 skal være 
på 80 %, samtidig som minst halvparten av alle ansatte jobber heltid. 
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Kilde: KS PAI-register, tallene er for 2019 

Likestilling, inkludering og mangfold 

Likestillingsarbeidet på Agder (LIM) fokuserer på kjønn, etnisitet, funksjonsevne, alder, religion/livssyn, 
seksuell orientering/kjønnsuttrykk/kjønnsidentitet og sosial bakgrunn. Det handler både om å ta 
landsdelens menneskelige ressurser i bruk og å gi alle like muligheter til inntekt, deltakelse og god helse. 
LIM planen følges opp på regionalt og kommunalt nivå. med utgangspunkt i LIM-planens 
satsingsområdet er det utarbeidet delvis kommunale og delvis interkommunale planer i 
Agder. Kommunen vurderer resertifisering av likestilt arbeidsliv, som Mandal kommune har hatt 
tidligere, i samarbeid med fylkeskommunen.  

 

Politisk organisering 

 
Lindesnes kommune har en politisk hovedstruktur med to faste utvalg under kommunestyret:
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Tallene i parentes angir antall medlemmer i utvalgene. Utvalgenes ansvarsområde er beskrevet i 
kommunens delegeringsreglement som vil bli gjort tilgjengelig på kommunens nettsider. 

I tillegg til de faste politiske utvalgene er det i Lindesnes kommune etablert råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, råd for eldre, barneråd og ungdomsråd.  

Ad-hoc utvalgene som er illustrert i modellen er utvalg av midlertidig karakter som kan bli satt ned for å 
jobbe med en avgrenset problemstilling. I et slikt utvalg kan politikere, administrasjon, innbyggere, 
næringsliv eller andre interessenter jobbe sammen. Denne formen for politisk arbeid åpner opp for 
spennende samskaping der kompliserte problemstillinger kan bli belyst fra ulike perspektiv. 

 

Administrativ organisering 

 

  

Lindesnes kommune er organisert med tre tjenesteområder under rådmannen:

 

Organisasjonskart som viser hvordan rådmannens stab og de tre tjenesteområdene er delt inn finnes 
under hvert enkelt tjenesteområde. 

Mange oppgaver som går på tvers av organisasjonen er i Lindesnes kommune organisert etter et 
matriseprinsipp. På sidene der rådmannens stab er beskrevet står det mer om hvordan vi organiserer 
dette arbeidet med oppbygging av team og nettverk. 
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Internkontroll og informasjonssikkerhet 

 

System for internkontroll 

Kommuneloven stiller krav til at rådmannen etablerer et system for internkontroll. Rådmannen har 
ansvar for at: 

• det utarbeides en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

• det finnes nødvendige rutiner og prosedyrer 

• avvik og risiko for avvik avdekkes og følges opp 

• internkontrollen dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig 

• man evaluerer og ved behov forbedrer skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll. 

I Lindesnes ønsker vi å se på internkontroll og virksomhetsstyring i en sammenheng. Vi er i gang med å 
utarbeide et internkontrollsystem som blant annet innebærer at alt av prosedyrer og rutiner skal 
dokumenteres i et eget fagsystem (Compilo). Gjennom Compilo kan ansatte også melde avvik og ledere 
gjennomføre og dokumentere risikovurderinger gjennom ROS-analyser. 

En viktig oppgave i kommunen er å bygge en kultur for internkontroll og se denne i relasjon til både 
virksomhetsstyring og forbedringsarbeid. Arbeidet med dette koordineres fra rådmannens stab, men 
det vil være et lederansvar for alle ledere å sikre tilfredsstillende internkontroll og bidra i 
forbedringsarbeid på eget område. 

Informasjonssikkerhet 

Kravene til informasjonssikkerhet og personvern er aktualisert gjennom EUs personvernforordning 
(GDPR). Lindesnes kommune holder på å etablere rutiner og prosedyrer på dette området som en del av 
kommunens internkontrollsystem.  

 

Innovasjon og digitalisering 
 
Regjeringen la i 2019 frem en ny digitaliseringsstrategi, som heter En digital offentlig sektor. Strategien 
er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med KS. 

Norge har en veldrevet og effektiv offentlig sektor. Likevel er det store utfordringer. Vi må levere enda 
bedre tjenester til innbyggerne, næringsliv og frivillige organisasjoner. For å få det til, må vi bruke ny 
teknologi, vi må være innovative og vi må kunne endre oss. 

Utfordringene kan ikke løses alene i den enkelte virksomhet, vi må samarbeide på tvers for å skape 
sammenhengende tjenester som løser brukernes behov- uavhengig av hvem som leverer tjenesten (stat, 
kommune, private).  

Digitalisering skal bidra til en mer effektiv offentlig sektor, mer verdiskapning i næringslivet og ikke 
minst en enklere hverdag for folk flest. 

Strategien tar utgangspunkt i innbyggerens/brukerens behov i de ulike livsfasene. 
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Dette er viktige perspektiv som vi skal ta med oss i byggingen av de nye systemene som nå tas i bruk i 
vår nye kommune. 

Lindesnes er med i et IKT samarbeid som heter DDV. DDV drifter alle systemene våre, og er en strategisk 
samarbeidspartner på digitalisering. De er ansvarlig for alle nye anskaffelser og innføringer av systemer, 
sammen med kommunen. DDV har utarbeidet en egen digitaliseringsstrategi, sammen med Lindesnes, 
som har i seg mange av elementene fra den nye strategien fra regjeringen. I 2021 skal 
digitaliseringsstrategien fornyes slik at vi får med det som er nytt i regjeringens strategi "En digital 
offentlig sektor". Lindesnes kommune er også med i et nettverk for LEAN og digitalisering sammen med 
privat næringsliv, der SINPRO er initiativtaker og koordinerer. 

Digitaliseringen blir viktig i utviklings-  og forbedringsarbeidet vi er i gang med, der nye systemer og 
teknologi skal hjelpe oss å effektivisere driften og gi innbyggerne bedre tjenester. Gevinster skal 
synliggjøres, og brukeren skal være i sentrum. Det er innført en rekke nye systemer i 2020, som vi må ha 
fokus på i forhold til gevinster, både for ansatte og innbyggere, bla: 

• min side funksjonalitet for innbyggerne 

• ebyggesak og ebyggesøk 

• kommuneapp 

• nytt sak og arkivsystem 

• nytt turnus og timeregistreringssystem for alle ansatte 

• esignatur 

• digital post og arkiv 

• digi helse- kommunikasjon mellom innbygger og helsestasjon/helsetjeneste 

• kjernejournal for helse og omsorgssektoren 

Andre systemer vi har planlagt i 2021 er: 

• digital bekymringsmelding til barnevernet 

• borgermelding- varslingssystem for innbyggere 

Staten holder også på å modernisere folkeregisteret, som skal bidra til å gi bedre og nye tjenester. 
Lindesnes kommune er med i pilotprosjekt sammen med KS og i referansegruppe sammen med MF 
Helse.  

Den nye digitaliseringsstrategien kan leses her: En digital offentlig sektor 

Et eksempel på samarbeid mellom stat, kommune og private er Digifin ordningen. Dette er en felles 
finansieringsordning for utvikling av nye ikt prosjekter nasjonalt, der alle kommuner som bidrar 
finansielt, kan ta løsningene i bruk. Digisos er et av Digifin prosjektene som vi har, der innbyggeren kan 
søke om sosialhjelp digitalt.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/sec1
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Velferdsteknologi er også et område vi må satse videre på og ta ut gevinstene der det er mulig. Noen av 
prosjektene vi holder på med er: 

• elektroniske låser 

• medisindispensere 

• digitalt tilsyn 

Innenfor oppvekst satses det på digitale verktøy og digitale læringsplattformer, samt innføring av 
elektroniske timelister for undervisningspersonale. 

I administrasjonen skal vi utnytte eksisterende it systemer og automatisere prosesser der det er mulig.  

Digitalisering er ikke bare ny teknologi, men også prosess og organisasjonsutvikling. Det blir viktig at vi 
klarer å utvikle organisasjonen, samtidig som vi digitaliserer prosesser, for å ta ut gevinster. Avlæring blir 
viktig, og det må skapes en kultur der det er rom for prøving og feiling. Samtidig må vi passe på å ivareta 
den digitale sikkerheten og personvernet. 

 

Demokrati og medvirkning 
 
Innbyggerinvolvering og brukermedvirkning er et viktig virkemiddel for å skape deltakelse og 
samfunnsengasjement. Barn og unges stemme skal bli hørt i Lindesnes og det skal jobbes med 
demokratiutvikling. 

 
Vi beskriver her politisk hovedstruktur, medvirkningsordning for barn og unge samt ordninger for 
innbyggerinvolvering og brukermedvirkning.  

 

Politisk hovedstruktur 

 
Lindesnes kommune har en politisk hovedstruktur med to faste utvalg under kommunestyret:

 

Tallene i parentes angir antall medlemmer i utvalgene. Utvalgenes ansvarsområde er beskrevet i 
kommunens delegeringsreglement som er gjort tilgjengelig på kommunens nettsider. 
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I tillegg til de faste politiske utvalgene er det i Lindesnes kommune etablert råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, råd for eldre, barneråd og ungdomsråd.  

Ad-hoc utvalgene som er illustrert i modellen er utvalg av midlertidig karakter som kan bli satt ned for å 
jobbe med en avgrenset problemstilling. I et slikt utvalg kan politikere, administrasjon, innbyggere, 
næringsliv eller andre interessenter jobbe sammen. Denne formen for politisk arbeid åpner opp for 
spennende samskaping der kompliserte problemstillinger kan bli belyst fra ulike perspektiv. 

 

Nærdemokrati 

 
Styringsgruppen i delprosjektet "Politisk organisering" definerte nærdemokrati til å handle om 
demokratiske prosesser i et mer avgrenset område enn hele kommunen. Målet med å etablere 
nærdemokratiske ordninger er på lengre sikt å øke den demokratiske deltakelsen og skape lokalt 
engasjement.  

Hvordan vi i Lindesnes kommune skal engasjere innbyggerne i nærdemokratiet er enda ikke endelig 
avklart. Gjennom rapporten fra arbeidet med den politiske organiseringen er det fremmet en modell 
med etablering av lokalråd rundt om i kommunen. Stedsutvikling er foreslått som en sentral oppgave for 
rådene. 

Rådmannens stab vil jobbe videre med dette arbeidet. 

 

Medvirkning barn og unge 

 
Barn og unges stemme skal bli hørt i Lindesnes kommune. Det er vedtatt opprettelse av et barneråd og 
et ungdomsråd i kommunen med tilsammen 40 medlemmer. Disse velger et arbeidsutvalg som peker ut 
to representanter med møte- og talerett i politiske møter. 

I tillegg etableres det rutiner og systemer for hvordan barn og unges representanter kan få en sak tatt til 
behandling i politiske utvalg.  

Barneråd og ungdomsråd er etablert i kommunen. Rådmannens stab ivaretar koordinatorfunksjonene 
for rådene og gir disse administrativ bistand.  

Ordene nedenfor viser hva BU mener er viktig å prioritere i handlingsplanperioden og i budsjett.  

 

 

Brukermedvirkning 
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Brukermedvirkning innebærer at brukeren deltar aktivt i beslutningsprosessen, for å sikre at 
kommunen har kunnskap til å ta riktige avgjørelser. Lindesnes skal være langt fremme på 
brukermedvirkning. Fra delprosjektet "Politisk organisering" ble det anbefalt en modell med brukerråd i 
kommunens enheter hvor representanter for brukerne treffer både enhetsleder, kommuneledelse og 
politikere. En slik modell ble brukt i Mandal kommune med gode resultater.  

Arbeidet med å etablere brukerråd er noe forsinket. 

I tillegg til ordninger for brukermedvirkning vil brukerundersøkelser i mange tilfeller kunne gi nyttig 
informasjon om opplevd tilfredshet med de kommunale tjenestene. Lindesnes kommune vil benytte seg 
av brukerundersøkelser, samtidig som vi er åpne for å supplere dette med andre former for 
erfaringsinnhenting. Fokusgrupper kan være et eksempel på dette. 

 

Innbyggerinvolvering 

 
Styringsgruppen for delprosjektet "Politisk organisering" foreslo en modell for innbyggerinvolvering i 
form av et digitalt "Lindesnespanel". Ideen er nærmere beskrevet i sluttrapporten fra delprosjektet og 
innebar i korte trekk at inntil 500 innbyggere deltar i et elektronisk panel og får sin stemme hørt i ulike 
saker. Det er ikke besluttet om modellen skal innføres i praksis. 

Tiltak for økt nærdemokrati vil også være en viktig form for innbyggerinvolvering. Alt kommunen gjør på 
dette området bør derfor ses i en sammenheng. Nærdemokrati, brukermedvirkning og involvering 
forutsetter dessuten at det blir synliggjort hvordan man som innbygger eller bruker kan medvirke. 
Arbeidet med å utvikle en kommunikasjonsstrategi knyttes derfor opp mot arbeidet med medvirkning 
og involvering.  

 

Frivillighet 

 
Frivillighetens rolle  

International Labor Organization (ILO) definerer frivillig arbeid som «ikke-obligatorisk arbeid, det vil si 
den tiden en person bruker på å utføre en eller flere aktiviteter - enten gjennom en organisasjon, eller 
direkte overfor andre utenfor egen husholdning - uten å ta betalt.»  

I tillegg vektlegges det at tjenesten eller aktiviteten må være til fordel for samfunnet, miljøet, eller andre 
enn nære slektninger eller personer som kan regnes til egen husholdning. (Pårørende regnes med andre 
ord ikke som frivillige).  

  

Føringer fra sentrale myndigheter peker i økende grad på frivillig sektor som bidragsyter til 
velferdssamfunnet. (For eksempel Meld. St. 10 (2018–2019) Frivilligheita - sterk, sjølvstendig, 
mangfaldig, Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga - Gode liv i eit trygt samfunn, Meld. St. 13 
(2018–2019) Muligheter for alle - Fordeling og sosial bærekraft og Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele 
livet — En kvalitetsreform for eldre.) 



 

                                                                                                                                           HANDLINGSPLAN 2021 – 2024, BUDSJETT 2021 |  56 
 

Kommunen er pålagt å legge til rette for samarbeid med frivillig sektor gjennom Folkehelseloven. Videre 
er ansvaret for tildeling av midler til frivilligsentralene overført til kommunene, hvilket også gir signal om 
kommunens helhetlige ansvar på feltet. 

Hvert år bidrar 2/3 av befolkningen over 16 år med frivillig arbeid i Norge. I følge Senter for forskning på 
sivilsamfunn og frivillig sektor tilsvarer den ulønnede innsatsen i frivillige organisasjoner i overkant av 
142 000 årsverk. Ressursene i frivillig sektor er betydelige, og en frivillighetspolitikk som legger til rette 
for god samhandling mellom frivillig sektor, kommuneadministrasjonen og innbyggerne generelt, kan gi 
sosiale, demokratiske og økonomiske gevinster. 

En av kommeplanens mål: 

Vi er en åpen og inkluderende kommune der innbyggerne deltar og engasjerer seg. Frivillighetens 
potensiale optimaliseres. 

Administrasjonen har sammen med frivillig sektor utarbeidet en frivillighetserklæring for kommunen. 
Denne behandles politisk i november/desember 2020.   
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Kommunens tjenesteområder 
 

Rådmannens stab 
 

Om tjenesteområdet 

 
Rådmannen og rådmannens stab har fra høsten 2020 hatt følgende organisering: 

 

Staben har tilsammen 74,1 årsverk fordelt på 86 ansatte. Dette inkluderer 5 ansatte i frivilligsentralene. 

Staben har følgende:  

• 2 enheter; Organisasjon og økonomi. 

• 1 avdeling; Politisk sekretariat og Medvirkning 

• Fagstillinger underlagt rådmann og assisterende rådmann 

Fagstillinger under rådmannen er; kommunikasjonsmedarbeider, kommuneoverlege, 
kommuneplanlegger og næringssjef. 

Se for øvrig egen omtale av enheter og avdeling i staben annet sted i dokumentet. 

"Bedre sammen" er visjonen vår. På mange måter kan en si at stabens organisering og innhold er et 
forsøk på å medvirke til at visjonen blir virkelighet.  
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Hovedoppgaver for staben er: 

• serve organisasjonen med interne tjenester som lønn, regnskap, personal, virksomhetsstyring, 
internkontroll, politisk sekretariat mm 

• ivareta tverrsektorielle oppgaver og funksjoner, spesialkompetanse på noen områder, samt 
bidra i og koordinere arbeid i matriser. 

Matriseorganisering er en vanlig organisasjonsform for mindre og mellomstore prosjekter. Hvert 
prosjekt utgjør da en midlertidig organisasjon. En medarbeider kan ha en tilknytning i den faste 
linjeorganisasjonen og samtidig være deltaker i ett eller flere prosjekt. Matriseorganisering tillater deling 
av ressurser med spesialkompetanse på tvers av prosjekter og tjenesteområder. 

Rådmannens stab er også støttespiller for kommunens øvrige tjenesteområder, enheter og avdelinger. 
Særlig er dette sentralt innenfor digitalisering/gevinstrealisering, virksomhetsstyring, utviklingsarbeid og 
i koordinering av tverrgående prosesser. 

Staben har også ansvar for arbeidet opp mot politisk nivå og skal være en tilrettelegger for at de 
demokratiske prosessene skal fungere på en god måte.  

Figuren under illustrerer hvordan det skal jobbes på tvers inn mot tjenesteområdene. 

 

 

 

  

 

 

 

En viktig forutsetning for den administrative organiseringen av Lindesnes kommune er at tverrgående 
prosesser og oppgaver skal organiseres etter et matriseprinsipp. Det innebærer at ressurspersoner på 
tvers av organisasjonen skal jobbe i nettverk og team for å sikre bred involvering og deltakelse, samt 
nødvendig fokus på tverrsektorielle. Matriseorganiseringen skal også medvirke til at vi jobber mindre 
sektorielt og blir "Bedre sammen" 

Følgende nettverk og team er etablert og ledes av staben: 

• Internkontroll og kvalitet 

• Informasjonssikkerhet 

• Eiendomsskatt 

Arbeidet med internkontroll og kvalitetsutvikling kan fungere som et eksempel. Et sentralt team ledet 
fra enheten Økonomi har det overordnede ansvaret for arbeidet. Teamet knytter til seg koordinatorer 
fra tjenesteområdene, som igjen etablerer et nettverk med ressurspersoner fra sitt område. 
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Vi ser for oss at en rekke oppgaver fremover vil bli ivaretatt gjennom en slik matriseorganisering.  

 

Utfordringer og strategi 

 
2020 har vært et krevende år for organisasjonen, også for rådmannens stab. Korona pandemien har gitt 
ekstraarbeid og oppgaver for flere funksjoner innenfor staben, bla beredskap, kommuneoverlegen, 
næringssjef og rådmann. Arbeidet med effektiviserings- og omstillingsprosjektet har delvis blitt satt på 
vent på grunn av pandemien. Det samme gjelder for mye av det arbeidet som skulle vært gjort for å 
bygge den nye kommunen, og etablere en felles organisasjonskultur og samordning. 

Tjenesteområdene selv har begrensede stabsressurser. Derfor er det viktig at rådmannen har en sterk 
og godt kvalifisert stab som kan hjelpe tjenesteområdene med oppgaver som de selv mangler 
kompetanse på. Typiske eksempler er innenfor økonomi og personalforvaltning, plan og budsjett. Via 
digitalisering og effektiviseringstiltak vil staben kunne reduseres, men en for sterk reduksjon vil gå ut 
over tjenesteområdene og deres evne til å utføre sine oppgaver. I løpet av 2020 er staben bemannet 
ned med 3 årsverk og to lederstillinger er tatt bort. Vi forventer ytterlig reduksjon i 2021. Volumet på 
nedbemanning må likevel vurderes opp mot hva det forventes at staben skal levere av tjenester internt 
og til politiske organ. 

Pandemien vil fortsette utover i 2021. Vi må klare å håndtere den, samtidig som vi bygger 
organisasjonen videre, realiserer i enda større grad jobbing i matrise og totalt sett blir "Bedre sammen".  

Av de mer konkrete utfordringer og oppgaver som ligger foran staben i handlingsplanperioden, kan vi 
peke på følgende: 

• lederutviklingsprogram og kompetanseheving av administrativ ledelse på følgende områder:  
o bygge felles kultur og samarbeid 
o endringsledelse 
o økonomistyring 
o gevinstrealisering  
o innkjøp 

• effektivisere administrasjonen ved kostnadsreduserende tiltak 

• prioritere oppgaver (hva må vi gjøre, hva kan vi kan la være å gjøre) 
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• digitalisere:  
o administrative prosesser 
o økt selvbetjening (min side) 

• bygge opp internkontroll og virksomhetsstyringssystem 

• videreutvikle Lindesnes kommune som et godt sted å bo og arbeide 

Til grunn for det hele ligger kommuneplanens satsingsområder, mål og strategier, særlig målet om en 
sunn økonomi og en robust organisasjon. 

  

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000  Økonomiplan 

 Avdeling 2021 2022 2023 2024 
Opprinnelig budsjett  150 728 150 728 150 728 150 728 

Sum Tekniske justeringer  -401 -401 -401 -401 
Sum Budsjettendringer inneværende år  267 267 267 267 
Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan  -2 862 -3 641 -3 000 -3 910 

Konsekvensjusteringer  -2 996 -3 775 -3 134 -4 044 

Konsekvensjustert ramme  147 732 146 953 147 594 146 684 

Sum Innsparingstiltak  -1 329 -1 829 -2 779 -2 779 
Nye tiltak      
Brannvesenet Sør IKS, endringer fra 2021 Rådmannens stab 1 823 1 922 1 684 1 853 
By jubileum Mandal 100 år Rådmannens stab 500 0 0 0 
Frikjøp parkeringsplasser nytt P hus, tilskudd "andres 
investeringer", driftstiltak 

Rådmannens stab 9 000 0 0 0 

IKAVA IKS, prisjustering 2021 Rådmannens stab 29 29 29 29 
Kommunerevisjonen Vest , Vest-Agder IKS, prisjustertering  Rådmannens stab 56 56 56 56 
Lindesnes kirkelige fellesråd, budsjettinnspill for 2021 Rådmannens stab 228 228 228 228 
Mandal frivilligsentral, tilskudd dataressurs 20% stilling  Rådmannens stab 120 120 120 120 
Medlemskap Midt Agder friluftsråd, tillegg til gjeldende kontingent  Rådmannens stab 130 130 130 130 
Næringsutvikling- tilskudd til andre Rådmannens stab 3 000 3 000 3 000 3 000 
Risøbank IKS, søknad om tilskudd for bud 2021 (tillegg til vedtatt 
økplan 2020-2023) 

Rådmannens stab 265 265 265 265 

Statsbudsjettet 2021, endringer i rammetilskudd - uttrekk tilskudd 
andre trossamfunn 

Rådmannens stab -2 400 -2 400 -2 400 -2 400 

Stiftelsen Visit Lindesnes (turistkontoret), budsjettsøknad 2021 
økning   

Rådmannens stab 354 354 354 354 

Tilskudd andre trossamfunn, anslag 2021- (ny sum 2,4 mill.kr før 
uttrekk oppgaveoverføring) 

Rådmannens stab 405 405 405 405 

Sum Nye tiltak  13 510 4 109 3 871 4 040 

Nye tiltak og realendringer  12 181 2 280 1 092 1 261 

Ramme 2021-2024  159 913 149 233 148 686 147 945 
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Tabellen under viser hvilke innsparinger som er foreslått i økonomiplanperioden, tallene er endringer fra 
2020. Gjennomførte innsparingstiltak på 3,1 million kroner fra 2020 kommer i tillegg til tallene under. 

Innsparingstiltak Rådmannens stab   2021 2022 2023 2024 

Reduserte utgifter reise, kurs og konferanser pga digitale møter   -229 -229 -229 -229 

Redusert bemanning 0,7 årsverk 2021, 2,5 årsverk fra 2023   -500 -1 100 -2 050 -2 050 

Reduserte utgifter politisk styring   -500 -500 -500 -500 

Reduserte utgifter Stortingsvalg   -100       

Sum innsparing   -1 329 -1 829 -2 779 -2 779 

 
 
 
 

Investeringsbudsjett 

 
Det er fortsatt et klart behov for å ruste opp Lindesnes rådhus (i Mandal), men rådmannen foreslår et 
nedskalert prosjekt i forhold til opprinnelig vedtatt økonomiplan. Planen er å renovere det eksisterende 
administrasjonsbygget. Skrivergården inkluderes i prosjektet, og målet er å få en effektiv løsning med 
flere arbeidsplasser enn vi har idag.  

Rådmannen har innarbeidet 10 mill. kr til SIM (senter for innovasjon), i tråd med tidligere politiske 
vedtak. Rådmannen anser dette som et viktig samfunnsutviklingsprosjekt for vår kommune.  

Lindesnes kirkelig fellesråd har spilt inn ønske om flere investeringer som rådmannen ikke har funnet 
rom til i økonomiplanen. Det største prosjektet gjelder utvidelse av Valle kirkegård og driftsbygning. Det 
er bevilget og betalt 10 mill. kr til prosjektet i 2020. Nye prognoser viser at prosjektet slik det er planlagt 
nå vil koste opp mot 26 mill. kr. Rådmannen har bedt Lindesnes kirkelig fellesråd om å revidere planene 
og rapportere på oppnådd fremdrift i forhold til allerede bevilget beløp. I tillegg har fellesrådet bedt om 
økte bevilgning til tilstandsrapport kirker i tidligere Marnardal på 150.000 kr, samt årlig vedlikehold av 
kirker på mellom 500.000 og 700.000 kr, som heller ikke er innarbeidet i økonomiplanen. 

Rådmannen har valgt å prioritere tilskudd til maling av Mandal kirke på kr 1,5 mill i 2021.  

 
Beløp i 1000 Samlede 

prosjektbeløp 
Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Tidligere 
bevilget 

2021 2022 2023 2024 2021-24 

Rådmannens stab       
Egenkapital Sim bygg 0 10 000 0 0 0 10 000 
Lindesnes rådhus, opprustning  0 10 000 20 000 0 0 30 000 
Mandal kirke utbedring 16 700 1 500 0 0 0 1 500 

Sum Rådmannens stab 16 700 21 500 20 000 0 0 41 500 
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KOSTRA-analyse 
 
 Lindesnes 2018 Lindesnes 2019 KOSTRA 

gruppe 13 
Landet uten 

Oslo 
Prioritet     
Netto driftsutgifter per innbygger (100) politisk 
styring (B) *) **) 

536 524 363 464 

Netto driftsutgifter per innbygger (120) 
administrasjon (B) *) **) 

3 950 3 958 3 549 3 845 

Netto driftsutgifter per innbygger (325) tilrettelegging 
og bistand for næringslivet (B) *) **) 

321 152 135 140 

Netto driftsutgifter per innbygger (390) den norske 
kirke (B) *) **) 

574 566 464 559 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og 
fellesutgifter (B) *) **) 

5 553 5 296 4 868 5 270 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og 
ulykkesvern (B) *) **) 

867 862 826 918 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 

 

KOSTRA tallene er basert på regnskapstall fra de tre gamle kommunene for 2018 og 2019. Nye Lindesnes 
er nå en del av KOSTRA gruppe 13, som består av alle kommuner med flere innbyggere enn 20.000, og 
som vi kan sammenligne oss med.  

Hvordan lese og forstå analysetallene?  

Indikatoren "Administrasjon og styring " inneholder sentraladministrasjon, folkevalgte, revisjon og andre 
fellesutgifter definert i KOSTRA. Utgiftene til administrasjon og styring ligger 428 kr over KOSTRA gruppe 
13, men likt som landsgjennomsnittet. Regnskapstallene "forstyrres" av prosjektutgifter knyttet til 
kommunesammenslåing i perioden. Tallene er justert for ulike utgiftsbehov.  

Øvrige måltall har mindre avvik og ligger nær opp til landsgjennomsnitt og KOSTRA gruppe 13. Utgifter 
per innbygger til den norske kirke ligger 102 kr over KOSTRA gruppe 13 og litt over landsgjennomsnittet.  
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Rådmannen 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Budsjettområdet har vært gjennom en omorganisering i 2020. Dagens organisering er at vi har en 
avdeling med navn "Politisk sekretariat og medvirkning". I tillegg har vi en del fagpersoner som sorterer 
henholdsvis direkte under rådmann og ass. rådmann. Ass. rådmann er også nærmeste leder til enheten 
for Organisasjon og personal, samt enhet for Økonomi, virksomhetsstyring og digitalisering. Viser til 
egen omtale av disse enhetene. 

Hoveddelen av dette budsjettområdets ansatte håndterer ulike interne funksjoner. Politisk sekretariat 
og Medvirkning har XXX ansatte og ivaretar sekretariatsfunksjonen for det politiske apparatet og de 
pålagte medvirkningsorganene. Eksempelvis BU og eldreråd. 

Rådmann og assisterende Rådmann disponerer ved inngangen til xxx ansatte som ivaretar tverrgående 
funksjoner i kommunen. For eksempel kan nevnes kommuneoverlege, kommuneplanlegger, 
folkehelsekoordinator, beredskapskoordinator, SLT-koordinator m.fl. Disse stillingene har også en 
sentral rolle i vår matirseorganisering ved at de koordinerer og bidrar faglig i flere tverrgående 
oppgaver. eksempler er informasjonssikkerhet, internkontroll, digitalisering, kvalitet m.fl. 

  

Organisasjon 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Enhet organisasjon består av to avdelinger som er avdeling for personal og lønn og avdeling 
dokumentsenter.  I tillegg er det en faggruppe organisasjonsutvikling. Enheten har 22,3 årsverk og 26 
ansatte. 

Lindesnes kommune skal bygge en felles organisasjonskultur, rekruttere, utvikle og beholde kvalifisert 
arbeidskraft, stille krav til lederskap og utvikle medarbeidernes kompetanse i en tillitsbasert 
organisasjon. Enheten organisasjon har det koordinerende ansvaret for å tilrettelegge for at mål og 
strategier følges opp på en enhetlig måte i organisasjonen. 

Det er behov for lederopplæring og lederutvikling. I kommunen er det mange nye systemer som krever 
opplæring i enhetene og avdelingene. 

Enheten organisasjon arbeider for å få all post digital. Alle ansatte skal oppleve å få rett lønn til rett 
tid. Enheten har koordineringsansvaret for å ivareta lærlingeordningen.  

Hele kommunen arbeider med å utvikle en felles kultur hvor trivsel, trygghet og nærvær på 
arbeidsplassene står i fokus. Det arbeides med å tilrettelegge for heltidskultur.  
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Økonomi 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Økonomi 

Enhet økonomi består av to avdelinger og en faggruppe. Det er tilsammen 24 ansatte fordelt 
på 21 årsverk. Som følge av oppsigelser og overdragelse av skatteoppkreverfunksjon til staten, ser man 
på forslag til ny organisering av enheten. Nedenfor beskrives enheten slik den er organisert i dag.  

Avdeling for regnskap har ansvar for å føre regnskapet til kommunen og en rekke tilleggsfirma, i tillegg 
til årsoppgjør, momsoppgjør, fakturering, inn- og utbetalinger, oppfølging investeringsprosjekter og 
selvkostregnskap. 

Avdeling for økonomi har ansvar for budsjett og budsjettoppfølging, Controller oppgaver, 
eiendomsskatt, skatteregnskap og innfordring. 

Faggruppen skal jobbe med innkjøp, elektronisk kommunikasjon (hjemmeside og app), 
virksomhetsstyring, miljøretta helsevern, internkontroll og kvalitet samt digitalisering. 

Enheten skal jobbe i matrise og bistå de andre enhetene med opplæring og veiledning innenfor faget 
økonomi og digitalisering. Enheten skal jobbe aktivt sammen med enhetene for å se hvilke prosesser 
som kan og bør digitaliseres, slik at vi kan jobbe mer effektivt og utnytte systemene på best mulig måte. 
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Samfunnsutvikling 

Om tjenesteområdet 

Tjenesteområdet samfunnsutvikling består av de tre enhetene kultur, teknisk forvaltning og teknisk 
drift.  

Enhetene er organisert med flere underavdelinger. 

Teknisk drift har lagt opp til en omfattende matriseorganisering av teknisk drift, på denne måten 
utnyttes fagkompetanse på tvers av fagområdene.  

Førstelinjekontakten med innbyggerne er lagt til enheten Kultur og avdeling bibliotek og 
innbyggerdialog. 

Tjenesteområdet leverer tjenester både til innbyggere og til samtlige enheter i kommunen.  

 

  

Utfordringer og strategi 

 
Stedsutvikling og boligpolitikk 

Som et bidrag til å løse de fremtidige utfordringer med en eldre befolkning ser vi det som nødvendig å 
se på de muligheter som ligger i fremtidig stedsutvikling og kommunens boligpolitikk. I tillegg til de 
fysiske utfordringer som eldre kan stå overfor er ensomhet et voksende problem. Det siste er også en 
problem i den yngre befolkningen. 

I Agder 2030 under overskriften "Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter" står 
det: «Boligene har gode innvendige og utvendige fellesarealer og det er tilrettelagt for å kunne bo i 
eget hjem hele livet.»  
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I kommuneplanens samfunnsdel står det: Legge til rette for variert boligbebyggelse som sikrer en god 
alderssammensetning i boområdene. Deler av boligbebyggelsen skal være utformet med både 
utvendige og innvendige felles møteplasser. 

I de neste årene ønsker vi å ta initiativ til å lage sentrumsplaner for de største tettstedene i Lindesnes 
kommune. Gjennom disse planene må det settes av arealer til leilighetsbygg med sentral plassering 
innen "tøffelavstand" til de viktigste funksjonene som nærbutikk, kommunale tjenester o.l. 

En ønsket utvikling kan løses enten gjennom rekkefølgekrav eller samarbeid med private investorer. En 
kombinasjon av dette er  nok det beste for å styre utvikling, øke etterspørselen og få nødvendig 
økonomi i prosjektene. Kommunen kan spille en rolle gjennom samarbeid med husbanken og andre som 
kan bidra økonomisk. I enkelte mindre prosjekter kan det også være aktuelt at kommunen er 
medinvestor spesielt for å få på plass gode innvendige fellesareal og fremskaffe gode tomtealternativ. 

Klimatilpasning  

I kommuneplanens samfunnsdel står det under kapittelet samfunnssikkerhet og beredskap 
at: «Kommunen har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet. Vi skal utvikle trygge og robuste 
lokalsamfunn og har et grunnleggende ansvar for å beskytte befolkningen og bidra til å opprettholde 
kritiske samfunnsfunksjoner ved uønskede og uventede hendelser.»  

Det er innarbeidet midler til prosjekter som skal forebygge flom på Øyslebø og i Hestehaven på 
Vigeland, samt noe midler til rassikring.  

Digitalisering  

I 2020 har kommunen tatt i bruk eByggesak 360. Det er nå mulig å få innsyn i byggesaker på nettsidene 
våre. Vi ønsker også å legge til rette for at både private og profesjonelle søkere kan ta i bruk eByggesøk, 
som er en enkel digital søknad. 

Vedlikeholdsetterslep bygg 

Det er et stort vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen i Lindesnes kommune. Planen er å utarbeide en 
forenklet tilstandsrapport over bygningsmassen som peker på de utfordringene vi har, sammen med en 
prioritering av tiltak. 

Vedlikehold vei 

Det anslås at vedlikeholdsetterslep på asfalterte veier utgjør 40 mill. kr.  

Det er litt mer utfordrende å estimere vedlikeholdsetterslep på grusveier. Vi vedlikeholder etter 
plan/behovsvurdering (grusing, høvling, salting, kantslått, grøfterens, m.m.) for ca 1,6 mill årlig. 
Hovedutfordringen er skader (utrenning) påført av vær/nedbør som har økt markant de siste år – anslås 
til ca 1 mill årlig. 

Det er innarbeidet noe løpende utgifter til grusing og re asfaltering av veier i handlingsplanen.  

I tillegg er det foreslått å avvikle ordningen med tilskudd og brøyting private veier i tidligere Marnardal, 
slik det er gjort i tidligere Mandal og Lindesnes. Det er kostnadskrevende å administrere ordningen, og 
det er usikkert om det vil bli dyrere for den enkelte å inngå direkte avtaler med våre eventuelt andre 
entreprenører.  
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Utfordringer fremover 

Korona pandemien har påvirket oss sterkt i 2020, og vil kunne endre bruken av kulturaktivitetene 
fremover. Kinobesøk samt kurs og konferanser er kanskje de områdene som aldri vil bli som før. Dette er 
en utfordring som det ikke er tatt høyde for i handlingsplanperioden.  
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Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000  Økonomiplan 

 Avdeling 2021 2022 2023 2024 
Opprinnelig budsjett  145 536 145 536 145 536 145 536 

Sum Tekniske justeringer  9 583 9 583 9 583 9 583 
Sum Budsjettendringer inneværende år  1 590 1 590 1 590 1 590 

Sum Endringer i tiltak sist vedtatte 
økonomiplan 

 -4 215 -7 515 -8 065 -8 065 

Konsekvensjusteringer  6 957 3 657 3 107 3 107 

Konsekvensjustert ramme  152 493 149 193 148 643 148 643 

Sum Innsparingstiltak  -3 728 -3 950 -3 950 -3 950 
Nye tiltak      
Andorsengården renhabilitering av 
fasade mot øst, mot Store Elvegat 

Samfunnsutvikling 0 2 000 0 0 

Anodix legionellaforebygging.  Samfunnsutvikling 0 400 400 0 
Buen, kartlegging ventilasjon og 
kjølesystem, optimalisere strømforbruk 

Samfunnsutvikling 0 150 1 000 -250 

Driftsbidrag Industrihistorisk senter Samfunnsutvikling 250 250 250 250 

Fiber/bredbåndprosjekt 
"dugnadsbidrag" ved brukerinitierte 
prosjekt 

Samfunnsutvikling 200 0 0 0 

Fiberprosjekt kommunel andel NKOM Samfunnsutvikling 870 0 0 0 

Ime skole maling Samfunnsutvikling 0 500 0 0 
Kompensasjon prisvekst teknisk drift  Samfunnsutvikling 1 100 1 100 1 100 1 100 

Kompensere manglende inntekt, avd 
Kulturutvikling 

Samfunnsutvikling 1 352 1 352 1 352 1 352 

Mandal gamle sykehus rehabilitering 
fasade 

Samfunnsutvikling 0 0 0 2 000 

Mandal sykehjem sikifte resterende 
vinduer fasade syd. 

Samfunnsutvikling 0 0 500 0 

Overvannshåndtering Frøysland 
skolegård pga økt regnintensitet.  

Samfunnsutvikling 0 1 500 0 0 

Overvannshåndtering Ime skole pga økt 
nedbørsintensitet.  

Samfunnsutvikling 0 0 2 500 0 

Radonmåling utleieboliger Samfunnsutvikling 0 500 500 0 
Tette lekkasje ved balkong gamle 
Mandal sykehus. 

Samfunnsutvikling 400 0 0 0 

Utsatt fremdrift SIU fra 2020, 
kompensasjon 2021 

Samfunnsutvikling 3 000 0 0 0 

Utskifting 4 heiser kommunale bygg  Samfunnsutvikling 1 000 1 000 1 000 1 000 

Vassmyra hall årlig vedlikehold Samfunnsutvikling 1 350 1 350 1 350 1 350 
Vigeland ny hall årlige vedlikeholdsutgift Samfunnsutvikling 350 350 350 350 

Økt ramme byggesak Samfunnsutvikling 1 500 1 500 1 500 1 500 
Sum Nye tiltak  11 372 11 952 11 802 8 652 

Nye tiltak og realendringer  7 644 8 002 7 852 4 702 

Ramme 2021-2024  160 137 157 195 156 495 153 345 
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Tabellen under viser hvilke innsparinger som er foreslått i økonomiplanperioden, tallene er endringer fra 
2020. Gjennomførte innsparingstiltak på 3,0 million kroner fra 2020 kommer i tillegg til tallene under. 

Innsparingstiltak Samfunnsutvikling 2021 2022 2023 2024 

Redusert bemanning teknisk drift  -1 910 -1 910 -1 910 -1 910 

Redusert bemanning renhold- forutsetter inv i vaskerobot -135 -270 -270 -270 

Effektivisering kiosk Buen -250 -250 -250 -250 

Endret drift av Galleri Buen -137 -137 -137 -137 

Økte inntekter geodata og plan -700 -700 -700 -700 

Avvikle bygdekino på Øyslebø, overtas av lag/foreninger -50 -50 -50 -50 

Redusere kinotilbud mandager -300 -300 -300 -300 

Avvikle tilskudd og brøyting private veier i Marnardal -246 -333 -333 -333 

Sum innsparing -3 728 -3 950 -3 950 -3 950 

  

 

Investeringsbudsjett 

 
I investeringsbudsjettet for Samfunnsutvikling ligger det hovedsakelig investering til infrastruktur og 
anlegg i 2021. Mange av investeringene som er foreslått vil kunne redusere driftskostnadene, slik som 
vaskeroboter, ENØK-tiltak, asfaltering mm. Folkehelsetiltak og beredskap er også prioritert i 
handlingsplanperioden. 

Området har ansvar for prosjektledelse og gjennomføring av nesten samtlige investeringsprosjekter, 
hvor helsehuset er det største prosjektet som skal gjennomføres i planperioden. 

Den nye kommunen har overtatt mange store byggeprosjekt fra de tre tidligere kommunene, og 
prioriterer å ferdigstille disse.  
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Beløp i 1000 Samlede 
prosjektbeløp 

Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Tidligere bevilget 2021 2022 2023 2024 2021-
24 

Samfunnsutvikling       
Bil og maskinpark mv Grønt og vei  1 200 700 700 700 3 300 
Boliger  5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 
Energiovervåkingssystem (EOS), videre utbygging 0 500 0 0 0 500 
ENØK-tiltak  1 000 500 500 500 2 500 
Fiberutbygging, kommunale trekkrør i fellesgrøfter 0 600 650 0 0 1 250 
Flomsikringstiltak Øyslebø 0 1 000 0 0 0 1 000 
Gatelys, ombygging til målt strømforbruk 0 1 000 0 0 0 1 000 
Gåsesteinsveien og Blørstadveien - Oppgradering 0 750 0 0 0 750 
Heddeland industriområde - infrastrukturtiltak 4 850 800 500 0 0 1 300 
Hestehaven indrustriområde - flomforebygging 0 2 500 0 0 0 2 500 
Industrihistorisk senter, Ballastbrygga 1 000 1 000 0 0 0 1 000 
Infrastruktur - utbyggingsavtaler 100% refusjon 18 000 5 000 2 000 0 0 7 000 
Investeringstiltak renhold, utstyr, lagerplass mv 0 650 2 500 550 550 4 250 
Kjøp av Spiggeren sn11, sikre adkomst iht regplan 0 1 005 0 0 0 1 005 
Krigsseilermonumentet, universell utforming 0 1 000 0 0 0 1 000 
Kunstgress Vigeland (økplan23-24) 0 0 0 150 7 000 7 150 
Lekeplasser  200 200 200 200 800 
Ny-asfaltering  500 500 500 500 2 000 
Piren, infrastruktur vei/grøntareal 0 300 0 0 0 300 
Promenade/gangvei forbi Fiskelaget 0 3 750 0 0 0 3 750 
Rassikring  300 300 300 300 1 200 
Rekkefølgekrav idrettsanlegg Krossen, GS vei 0 200 460 0 0 660 
Skjernøy, etablering parkeringsplass Tjusdalen/kapellet, 
kommunal andel 50% 

0 0 315 0 0 315 

Skjægårdsparken, egenandel prosjekter Sandøy 0 0 0 750 0 750 
Tjortedal, egenandel forvaltningsplan friluftsområde 0 365 230 0 0 595 
Trafikksikkerhetsplan innspill 1 - Fortau indre del av Rødberg 
inkl reguleringsplan 

750 1 750 0 0 0 1 750 

VA  33 486 32 820 30 000 30 000 126 306 

Sum Samfunnsutvikling 69 657 63 856 46 675 38 650 44 750 193 931 

       

KOSTRA-analyse 
 Lindesnes 2018 Lindesnes 2019 KOSTRA 

gruppe 13 
Landet uten 

Oslo 
Prioritet     
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i 
kroner (B) *) 

2 871 2 698 2 406 2 549 

Netto driftsutgifter per innbygger (329) 
landbruksforvaltning og landbruksbasert nær.utv. (B) 
*) **) 

181 163 62 131 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel (B) *) 
**) 

1 539 1 628 924 1 110 

Produktivitet     
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate 
(B) *) 

114 681 122 641 222 532 165 287 

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal 
eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *) 

94 94 108 101 

Dekningsgrad     
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i  
kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i al 
(B) 

13,1 % 11,9 % 11,0 % 13,7 % 

Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 
innbygger (B) 

13,97 13,89 5,38 8,25 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 
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KOSTRA tallene er basert på regnskapstall fra de tre gamle kommunene for 2018 og 2019. Nye Lindesnes 
er nå en del av KOSTRA gruppe 13, som består av alle kommuner med flere innbyggere enn 20.000, og 
som vi kan sammenligne oss med.  

Hvordan lese og forstå analysetallene? 

Prioritet 
Netto driftsutgifter for kultursektoren pr innbygger i kroner  
Vi ligger i 2019 på 2.98 kr pr innbygger, noe som er 292 kr høyere enn kommunegruppe 13. Avskrivinger 
på Buen kulturhus er inkludert i netto driftskostnader, og hovedårsaken til at vi ligger høyere enn 
kommunegruppe 13. 

Netto driftsutgifter pr innbygger, 329 landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling 
Vi brukte 163 kr pr innbygger i 2019, kommunegruppe 13 brukte 62 kr pr innbygger. 
Landsgjennomsnittet var 131 pr innbygger.  

Netto driftsutgifter pr. innbygger, samferdsel 
Vi brukte 1494 kr pr innbygger i 2018, økende til 1.628 i 2019. Dette er 704 kr høyere enn 
kommunegruppe 13 som brukte 924 kr.  

Produktivitet 
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate 
Her ligger vi under landsgjennomsnittet på utgifter pr km kommunal vei. Lindesnes bruker 122.641 kr pr 
km, kommunegruppa bruker 222.532 pr km, og landsgjennomsnittet er 165.287 kr.  

Utgifter til vedlikeholds aktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratkilometer 
Vi bruker 94 kr pr kvadratmeter, mens kommunegruppe 13 bruker 108 kr pr kvm.  

Dekningsgrad 
  

Andel elever i grunnskolealder i kommunes musikk- og kulturskoler, av antall barn 

Lindesnes har 11,9 pst elever i musikk- og kulturskole, mens kommunegruppe 13 har 11,0 pst. 

Antall kilometer kommunal vei og gate pr 1000 innbygger 
Lindesnes har nesten tre ganger så mye vei som gjennomsnittet i kommunegruppen.  
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Kultur 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Kulturenheten bruker den første høsten i ny kommune til å vurdere organisering og struktur for i enda 
større grad enn hittil å kunne tilby gode tjenester til innbyggerne i Lindesnes. Det betyr at 
organisasjonen vil endres noe innen utgangen av 2020.   

Pr idag er kulturenheten organisert i fem avdelinger.  Avdeling for bibliotek og 
innbyggerdialog  skal skape møteplasser som kombinerer de tidligere servicetorgene med aktiviteten 
ved de tre biblioteksentrene. Målet er en utvidet service, bedre åpningstider og bedre tilgjengelighet for 
innbyggerne. Avdelingen har aktivitet i store deler av den nye kommunen, med hovedvekt på Øyslebø 
Oppvekstsenter, Kulturtorvet Vigeland og Buen. Administrasjonen sitter i Buen kulturhus.   
  
Avdeling for kulturdrift og arrangement har ansvar for den kommersielle driften av kulturenheten, 
herunder kinodrift, konserter og teater, konferanser m.v. Avdelingen har som målsetting å understøtte 
arrangementer i alle kultursentrene i den nye kommunen og skal, på sikt, ha oversikt over alt teknisk 
utstyr og fasiliteter som er tilgjengelige i kommunen. Pr idag sorterer den kommunale ungdoms- og 
fritidsklubben til avdelingen. Administrasjonen er plassert på Buen kulturhus.   
  
Avdeling for kulturutvikling er allmennkulturaktiviteten i kommunen. Herfra styres tilbudene i den 
kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken og museumsvirksomheten. Videre tilligger 
kontakten med frivillige lag & foreninger, samt saksbehandling og oppfølging av spillemiddelsøknader 
avdelingen. Kontakten med idrettsrådet, stedsutvikling, kommunalt planarbeid og kulturminner 
håndteres også herfra.  Avdelingen har sin administrasjon på Vigeland.  
  
Kulturskolen gir tilbud til over 400 elever og har en stab på mer enn 20 ansatte. Undervisning foregår 
innen musikk, elektronisk musikk / laptop, bildende kunst og keramikk, teater, sirkus og musikal. 
Gjennom 2020 er også dans satt på programmet i den sammenslåtte kulturskolen som ledes fra Buen 
kulturhus.  
  
Mandalshallen er et stort publikumsanlegg som besøkes av 350 000 gjester i løpet av året. Både 
idrettshallene og svømmehallene brukes aktivt av kommunens skoler på dagtid. På ettermiddag / kveld 
og i helger brukes fasilitetene til trening, turneringer og publikumssvømming. Det er ca 14 ansatte i 
hallen, bestående av teknisk driftspersonell som også har rollen som vertskap samt svømmehallansatte i 
mindre stillinger ( i turnus). Alle ansatte samt driftsleder har sitt daglige virke i Mandalshallen.    

 
 

Teknisk forvaltning 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Teknisk forvaltning består av de 4 avdelingene, byggesak, plan, landbruk og geodata.  

Byggesaksavdelingen har ansvar for behandling av dispensasjonssøknader, og bygge og delingstillatelser 
etter plan- og bygningsloven. Byggesak skal føre nye bygg og adresser inn i matrikkelen. 
Byggesaksavdelingen skal være forurensningsmyndighet, og behandle utslippssøknader. Byggesak skal 
føre tilsyn og drive med ulovlighetsoppfølging.  
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Planavdelingen har ansvar for behandling av reguleringsplaner, utarbeide kommunale planer og for by- 
og tettstedsutvikling gjennom ulike planprosesser og prosjekter.  

Landbruksavdelingen har ansvar for Jord- og konsesjonslovbehandling, boplikt, 0-konsesjon, 
byggetillatelser for skogsveger, tilskuddsforvaltning (mange statlige ordninger), næringsutvikling 
stedbunden næring/nye næringer, viltforvaltning, kontroll av jord- og skogtiltak og for motorferdsel i 
utmark. Kalking av vassdrag», så dekker vi området Mankalk og øvrige lokale kalkingsprosjekter. 

Geodataavdelingen har ansvar for oppmålingsforretninger inkludert markarbeid og matrikkelføring, 
ajourhold av kommunens planregister og grunnkart (FKB), utlevering av eiendomsopplysninger 
(meglerpakker), seksjonering etter eierseksjoneringsloven og drift av kommunens kartløsninger. 
Geodataavdelingen bistår i tillegg med teknisk tegning av kommunale geodataplaner, matrikkelføring av 
bygg og adresser, samt matrikkelarbeid knyttet til innkreving av eiendomsskatten. 

 

Teknisk drift 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Teknisk drift har ansvar for drift og vedlikehold av kommunal infrastruktur, bygningsmasse, tekniske og 
grønne anlegg. Enheten jobber for å være åpen og forutsigbar både internt i enheten og ut mot vår 
kunder. Vi har fokus på energiøkonomisering i kommunale bygg og vann/avløpssektoren og planlegge 
nye anlegg for å møte nye klimautfordringer. Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens 
bygningsmasse, grøntanlegg, idrettsanlegg, kommunale veier, vann- og avløpsanlegg. Enheten 
representerer kommunen som grunneier i forbindelse med kjøp og salg av kommunal eiendom samt i 
arbeid med utbyggingsavtaler knyttet til bolig- og næringsområder. Prosjektavdelingen har ansvar for 
gjennomføring og oppfølging av alle kommunale byggeprosjekt. 

Enheten er matriseorganisert med 7 avdelinger og derav 2 tverrgående avdelinger som utarbeider 
overordnede drifts- og investeringsplaner samt kvalitets- og utviklingsarbeid inkludert felles arbeid med 
digitalisering. Vi har 5 avdelinger som jobber ute operativt og som er vårt ansikt utad mot våre kunder.   

Enheten har 9 lærlinger på ulike ordninger og derav 3 ordinære lærlinger på byggdrift, 
prosessteknikk(vann og avløp) og renhold som følger ordinær læreplan.Vi har i tillegg 5 lærlinger på 
renhold i modulbasert fagopplæring og denne lærlingeordningen koster kommunen renholdsleders 
timer i oppfølging. På vei og grønt har vi1 lærling på timesbasis som del av en lærlingeplass. 

Byggavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens rådhus, kommunale boliger, 
kulturbygg, idrettshaller, skoler og barnehager. Avdelingen har de siste årene hatt fokus på 
energiøkonomisering og oppgradering av tekniske anlegg i formålsbygg. De kommunale byggene har fra 
de tre kommunene ulik vedlikeholdsgrad og et varierende vedlikeholdsetterslep. Det bygges flere nye 
haller i den nye kommunen og organisering av arbeid med drift og vedlikehold vil være et viktig arbeid i 
kommende år. Renholdsavdelingene har ansvar for renhold i alle kommunale bygg og enheten overtok 
renhold av bygg fra velferd i 2019. Renhold jobber aktivt for å øke antall renholdere med fagbrev og 
øker antall fulltidsstillinger. 

Avdeling grønt og vei har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens utendørs idrettsanlegg, 
lekeplasser, parker, gang- og sykkelveier, broer, veilys og veier. Veiene har ulik vedlikeholdsgrad i de 
tre «gamle» kommunene og ulikt vedlikeholdsetterslep. Kommunal veibelysning er skiftet til 
strømbesparende LED-armatur. Avdelingen har noe saksbehandling knyttet til gravesøknader, søknad 
om avkjørsel og byggegrense vei.  
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Avdelingen vann og avløp har ansvar for produksjon og leveranse av vårt viktigste næringsmiddel 
drikkevann. Mandal by, Vigeland, Spangereid, Vigmostad, Øyslebø og flere mindre tettsted har godt 
kvalitetssikret kommunalt drikkevann.  

 

Velferd 
 

Om tjenesteområdet 

 
Området Velferd består at syv enheter: 

Enhet for sykehjem: Enhet sykehjem består av 6 sykehjemsavdelinger samt kjøkken og vaskeri.  Enheten 
har ansvar for drift av langtidsplasser i institusjon samt rullerende avlastningsplasser for 
hjemmeboende. I tillegg har enheten ansvar produksjon av mat til alle institusjoner, omsorgsboliger og 
hjemmeboende som mottar mat fra kommunen. 

Hjemmebaserte tjenester: Enhet for hjemmebaserte tjenester består av 9 avdelinger. Enheten skal 
bidra til at innbyggere i kommunen lever gode liv i egne hjem, og at de er aktive i egne liv lengst mulig. 
Enheten har fokus på brukermedvirkning og individuelt tilpassede tjenester som gir trygghet, verdighet 
og økt opplevelse av hverdagsmestring.  

Miljøterapeutiske tjenester: Enhet for miljøterapeutiske tjenester består av 6 avdelinger. Enheten skal 
gi tjenester til mennesker med utviklingsforstyrrelser. Det gis ulik form for bistand i bolig, avlastning, 
dag/aktivitetstilbud og arbeid. 

Helsetjenester og legevakt: Enhet for Helsetjenester og legevakt består av tre avdelinger.  I tillegg 
er ansvaret for fastlegeordningen, LIS1 (turnusleger) og LIS3 (leger under spesialisering) tillagt enheten. 
Avdeling Lindesnes legevakt har ansvar for å gi legevaktstjenster til alle som oppholder seg i kommunen. 
Koronateam og smittelegevakt er nå organisatorisk lagt under Lindesnes legevakt. 

Avdeling Boteam gir tjenester til personer som trenger hjelp til dagliglivets aktiviteter og som har 
utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus.  

Avdeling Psykisk helse og rus gir tjenester som individuelle samtaler, gruppetilbud og diverse kurs til 
personer som har utfordringer knyttet til psykisk helse  og/eller rus. I tillegg har avdelingen ansvar 
for fengselshelsetjenesten i Agder fengsel, avdeling Mandal. 

NAV Lindesnes: Enheten består av 5 avdelinger og har ansvar for kommunale og statlige oppgaver innen 
arbeids- og velferdsforvaltningen. NAV-kontoret skal levere et helhetlig og effektivt tjenestetilbud med 
utgangspunkt i innbyggernes behov, og i samsvar med eiernes mål, føringer og de rammer som 
lovverket gir. Et vesentlig mål er at eierne gjennom NAV-kontoret kan arbeide for å få flere innbyggere i 
arbeid og aktivitet, og færre på stønad. 

Rehabilitering og mestring: Enheten leverer tjenester innenfor helsefremmende, forebyggende og 
rehabiliterende perspektiv. Tjenestene er vesentlige bidrag til kommunens mål om å bedre folkehelsen 
og utjevne sosiale ulikheter i helse, samt mål om at våre innbyggere skal få bo hjemme lengst mulig. 
Enhetens satser på læring, mestring, aktivisering og selvhjulpenhet. Enheten består av to avdelinger  og 
har i tillegg ansvar for avtalehjemler for selvstendig næringsdrivense fysioterapeuter  



 

                                                                                                                                           HANDLINGSPLAN 2021 – 2024, BUDSJETT 2021 |  75 
 

Forvaltning og utvikling: Består av to avdelinger og ivaretar oppgaver som går på tvers 
av tjenesteområdet Velferd. Avdeling forvaltning og koordinering har ansvar for tjenestetildeling etter 
helse- og omsorgstjensteloven, saksbehandling knyttet til søknader om startlån og tilskudd, 
saksbehandling og vedtak for TT- kort, ledsagerbevis og parkeringskort, koordinerende enhet for 
habilitering og rehabilitering og andre overordnede koordineringsfunksjoner innenfor Velferd, 
som demenskoordinator og kreftkoordinator. Avdeling utvikling og støttetjenester har ansvar for 
tjenesteutvikling og innovasjonsprosjekter, fag- og kompetanseutvikling, merkantile oppgaver og 
støttefunksjoner, systemansvar for ulike fagsystemer og fagansvar for lærlinger innen Velferd.  

  

Området velferd har som mål at organiseringen skal bidra til: 

• Koordinerte og helhetlige tjenester (brukeren i fokus) 

• God faglig kvalitet 

• Aktiv forebygging og mestring 

• Effektiv drift 

• Et lederspenn som bidrar til at leder har mulighet for god oppfølging av alle ansatte (robust 
organisasjon) 

Organisasjonskartet for tjenesteområde Velferd  er som følger: 
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Utfordringer og strategi 

 

Demografi - befolkningsutvikling 

Hovedutfordringene for området Velferd har tett sammenheng med befolkningsutviklingen i årene som 
kommer. Utviklingen med flere eldre har allerede startet og frem mot 2040 vil antall eldre øke betydelig. 
Tall fra KS viser at Lindesnes kommune vil få en økning  i aldersgruppa 67 år og eldre på i overkant av 
430 personer i perioden 2020 - 2024. Samtidig viser tall fra KS en samlet økning i 
demografikostnadene for aldersgruppene 67 år og eldre på til sammen  ca 34 millioner kroner i samme 
periode.  

Rådmannen har lagt inn en økt ramme på 5 millioner kroner for 2021 for å kompensere for forventet 
kostnadsvekst som følge av demografiendringen på området.  

 

  

 

Oppjustering av deltidshjemler fysioterapitjenesten 

Kommunen har et overordnet ansvar for kommunale helse- og omsorgstjenester, herunder kommunale 
fysioterapitjenester, i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, jf. § 3-2.  
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I 2017 ble det innført en direkte tilgang til fysioterapi i Norge. Det betyr at pasientene ikke lenger må 
veien om fastlegen for å få henvisning til fysioterapi slik som tidligere. 

Fysioterapeuter i Lindesnes kommune bidrar i den viktige satsningen og dreiningen innen 
Velferdsområdet med økt fokus på hverdagsmestring og selvhjulpenhet ved hjelp av forebyggende, 
behandlende og eller rehabiliterende tiltak. Det er god samfunnsøkonomi fordi det gir økt deltakelse i 
utdanning og arbeid, færre innleggelser og re innleggelser og redusert press på hjemmetjenester og 
sykehjem.  

Fysioterapitjenesten i den norske kommunehelsetjenesten er organisert på enten fastlønn eller avtale. 
Lindesnes kommune har inngått avtale om privat praksis i fysioterapi med 15 selvstendig 
næringsdrivende fysioterapeuter. Administrasjonen har gjennomført et strategisk arbeid med 
opprydning og effektivisering av denne delen av fysioterapitjenesten de siste 5 år og dette arbeidet 
vurderes nå å ha nådd en maks grense. 

Rammeavtale ASA4313 regulerer drift av selvstendige næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del 
av den kommunale helsetjenesten jf. helse og omsorgstjenesteloven. Det ble i 2018 tatt inn en 
presisering i rammeavtalen om at størrelsen på avtalehjemmelen skal være i samsvar med omfanget 
fysioterapeuten forutsettes å arbeide. 5 fysioterapeuter har avtalehjemmel med 100% driftstilskudd 
mens 10 fysioterapeuter har deltidshjemmel. 

Tradisjonelt har fysioterapeuter med deltidshjemmel arbeidet langt utover hjemmel størrelse og således 
dekket behovet for fysioterapi. Situasjonen pr. i dag er slik at kun 3 av 10 fysioterapeuter med 
deltidshjemmel arbeider utover hjemmelens størrelse. Kommunen kan ikke pålegge fysioterapeutene 
arbeid utover hjemmelens størrelse jf. ASA 4313 som sier det skal være samsvar mellom hjemmels 
størrelse og praksis. Kommunen kan risikere at de 3 fysioterapeutene som jobber utover hjemmelens 
størrelse også velger å redusere sin virksomhet. Ventelister på fysikalske institutt er økt fra 7 dager til 4 
mnd i 2020. Administrasjonen frykter en alvorlig ventelistesituasjon med brudd på rett til fysioterapi 
som ledd i nødvendig helsehjelp. 

Det er historisk liten vekst i denne delen av tjenesten. Siden 1984 er tjenesten økt 10% i gamle Mandal, 
50% i gamle Lindesnes og 0% i gamle Marnardal kommune.  

Grunnet samhandlingsreformen med oppgaveoverføring til den kommunale fysioterapitjenesten og 
kommunens demografiske utvikling med flere eldre er behovet for fysioterapitjenester økt. 
Fysioterapeuter på fastlønn må ofte omprioriteres til fysikalsk behandling og opptrening av pasienter 
etter utskrivelse fra sykehus hvilket medfører mindre ressurser til rehabiliteringsvedtak og til 
korttidsavdelingene. Det prioriteres tilnærmet ingen fysioterapiressurser til sykehjem. Mindre ressurser 
til korttidsavdelingene medfører mindre sirkulasjon på plassene hvilket medfører økte kostnader i andre 
deler av kommunehelsetjenesten. 

Fulle avtalehjemler vil øke kommunens styring av tjenesten. Kombinasjonen mellom helprivat 
virksomhet og avtalehjemmel som en del av kommunehelsetjenesten utfordrer tjenesten. Helprivat 
virksomhet medfører høyere egenandeler og gir ikke rett til frikort. Oppjustering av deltidshjemlene gir 
et klart grensesnitt mellom helprivat virksomhet og avtalehjemmel, hvilket kommer innbyggerne til 
gode. Rådmannen har derfor foreslått å øke deltidshjemlene til heltidshjemler i løpet av 2021 og 2022 
med til sammen 1,6 millioner kroner. 
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Fastlegesituasjonen  

Dagens fastlegeordning oppleves å være under press og Lindesnes kommune opplever i større og større 
grad utfordringer med å rekruttere og beholde fastleger. Regjeringen har lagt frem en handlingsplan for 
allmennlegetjensten som skal bidra til å styrke, utvikle og bevare en fastlegeordning som gir faglig gode 
tjenester. Et av tiltakene i planen er å øke basistilskuddet til legene. Rådmannen har innarbeidet midler 
avsatt i statsbudsjettet for å følge opp dette tiltaket, men dette vil etter rådmannens vurdering ikke 
være tilstrekkelig for å sikre god legedekning  videre fremover. Kommunestyret vedtok 24.9.20  å gi 
rådmannen en tidsbegrenset fullmakt for å sikre en stabil og tilstrekkelig legedekning i Lindesnes 
kommune. Rådmannen har innarbeidet 0,5 millioner til rekruttering av lege med ALIS-avtale 
(utdanningsstilling) og 1 millioner til økte utgifter til drift av fastlegetjenesten herunder videre drift av 
Lindesnes legesenter.. 

Legevakt 

Stadig flere kommuner opplever utfordringer knyttet til drift av legenvakt. Disse utfordringer  har tett 
sammenheng med fastlegesituasjonen i Norge. Mange leger opplever å ha en for stor arbeidsbelastning 
og at vaktbelastning på legevakt er en medvirkende årsak til dette. Lindesnes legevakt har hatt en stabil 
drift med faste vikarer som har gitt en forholdsvis lav vaktbelastning på kommunens fastleger 
sammenlignet med mange andre kommuner. Samtidig opplever også Lindesnes legevakt det som stadig 
mer krevende å få tilstrekkelig legedekning.  

Fellesnemnda vedtok 15.3.20 at legevakten skulle innlemmes i ordinær drift fra 1.1.20. Videre vedtok 
fellesnemnda at en i forbindelse med planlegging av nytt helsehus må vurderes om noen av tjenestene 
som tidligere var lagt til LRMS (Lindesnesregionens medisinske senter) skulle innlemmes i helsehuset, 
eller om disse tjenstene skulle organiseres på andre måter. Økonomi skulle ha en sentral plass i disse 
vurderingene. I den politiske saken ble det pekt på en mindrekostnad med kjøp av legevaktstjenester fra 
Kristiansand legevakt med ca 5 millioner kroner.  

Rådmannen mener det er behov for å vurdere samarbeid om legevaktstjenester i region Kristiansand 
både av faglige og økonomiske hensyn. Det er behov for å se dette arbeidet i sammenheng med 
planlegging av helsehus og et eventuelt samarbeid med Kristiansand må utredes i løpet av 
2021. Rådmannen har innarbeidet reduserte kostnader til drift av legevakt med 4 millioner fra 2022. 

Matproduksjon 

I forbindelse med kommunesammenslåing og arbeid med nytt helsehus har det blitt utarbeidet en 
rapport (PWC, 2020) om hvordan kommunen skal innrette matproduksjonen i ny kommune. I rapporten 
er det lagt til grunn følgende mål for matproduksjonen:  

• Effektiv ressursbruk 

• Gode matopplevelser for brukerne 

• Kvalitet som tilfredsstiller lov og forskrift 

I dag utføres matproduksjonen i  Lindesnes kommune ved to lokasjoner og med to ulike 
produksjonsprinsipper, kok-server og kok-kjøl. Rapporten peker på at dagens organisering av 
kjøkkendriften har potensiale for effektivisering av driften og en mer helhetlig organisering av tjenesten 
og at ressursbruk i stor grad påvirkes av produksjonsmetode. Dagens matproduksjon viser at det 
er vesentlig høyere kostnader med å produsere etter kok-server som metode vs. kok-kjøl. Tabellen er 
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hentet fra PWC sin rapport og viser de ulike alternativene vurdert opp mot definerte kriterier og 
sammenlignet med dagens situasjon, og hverandre. 

 

Rapporten peker også på at fremtidig produksjonsmåte må hensynta økning i antall eldre. Fremskrevet 
alderssammensetning for forventninger om økt etterspørsel etter matlevering i fremtiden. Dagens 
produksjonslokaler vil om få år ha nådd sin kapasitet og det vil være behov for betydelige investeringer 
for å kunne møte økt etterspørsel. Planlegging av helsehus så langt viser at det vil være krevende å legge 
et eventuelt nytt produksjonskjøkken sammen med helsehuset. Dette henger sammen med både 
tilgjengelig areal og  utfordringer knyttet til logistikk/transport. 

Kvalitetsreformen "Leve hele livet" anbefaler at alle kommuner bør ha kjøkken- og matfaglig 
kompetanse i helse - og omsorgstjenesten, uavhengig av hvor maten produseres. Rapporten fra PWC 
peker på at fremtidig matproduksjon vil fremdeles kunne gi gode matopplevelser uavhengig av 
produksjonsprinsipp, forutsatt at gjeldende retningslinjer følges og det satses på matkompetanse i 
kommunen.  

PWC kommer med følgende anbefaling i sin rapport: Basert på en helhetlig vurdering av definerte 
kriterier: matopplevelse, effektiv ressursbruk og lov og forskrift, anbefales det på kort sikt å legge om til 
produksjonsprinsipp kok-kjøl ved begge kommunens produksjonslokasjoner. På mellomlang sikt 
anbefales det at Lindesnes kommune utfører en grundigere utredning av alternativ Helsehus og ekstern 
leverandør. 

Rådmannen vurderer at det ikke er hensiktsmessig først å bygge om til egen produksjon etter kok - kjøl 
prinsippet, men at en så snart som mulig utreder alternativet med ekstern leverandør av mat. Det er et 
mål å ha på plass ny leverandør i løpet av 2021. Det skal satses på å videreutvikle god mat og 
ernæringskompetanse i tjenesten og intensjonene i "Leve hele livet" skal legges til grunn for det videre 
arbeidet. 

Bolig psykisk helse/rus 

Lindesnes kommune har per dags dato ikke egne tilrettelagte boliger, med døgnkontinuerlig bemanning 
for rusmiddelavhengige og personer med ROP - lidelser (samtidig ruslidelse og psykisk lidelse). Vi har 
flere pasienter/brukere som har behov for å kunne ha nyttiggjort seg et slikt tilbud og det er behov for å 
utrede både omfang, organisering og lokalisering av et slikt tilbud. Sørlandet sykehus har signalisert at 
det er personer med omfattende behov som er hjemmehørende i Lindesnes kommune som skal skives 
ut til kommunen i løpet av kort tid.  
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Det vil være nødvendig å samarbeide med Sørlandet sykehus om en slik utredning. Det er ikke 
innarbeidet midler til denne type tiltak og en må eventuelt komme tilbake til dette i forbindelse med 
ordinær økonomirapportering. 

Prosjekt Helsehus/helsebygg Orelunden  

Kommunestyre har sluttet seg til at Sluttrapport Avklaring og konseptutvikling" knytte til forprosjektet 
for nytt helsebygg i Lindesnes kommune skal legge stil grunn for det videre arbeidet. Prosjektet er nå 
over i fase med regulering og mulighetsstudie. Etter tidsplanen er det lagt opp til første gangs 
behandling av reguleringsplan tidlig høsten 2021. Arbeidet med rom og funksjonsprogram går parallelt 
med arbeidet med reguleringsplan. Det er lagt opp til en stram tidsplan og situasjonen rundt 
koronapandemien har gjort det ekstra krevende å følge oppsatt tidsplan. Se figur under som illustrer 
videre arbeid med å realisere nytt helsehus. 

 

Det er god dialog med Husbanken knyttet til søknad om tilskudd til prosjektet. 

Figuren under viser overordnet og foreløpig arealprogram. 

  

 

Rådmannen har innarbeidet oppdaterte kostnader for prosjektet investeringsbudsjettet 
for økonomiplanperioden. 
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Parallelt med planlegging av nytt prosjekt utreder administrasjonen fremtidige funksjoner i eksisterende 
bygninger som har tilknytning til dette prosjektet. Det er viktig at en ser sammenheng mellom alle 
aktuelle bygg for å kunne ta ut gevinster og få til effektive driftsenheter videre fremover. 

Digitalisering 

For å kunne møte fremtidens utfordringer med økt antall eldre og færre i yrkesaktiv alder er det viktig at 
arbeidet med digitalisering fortsetter. Situasjonen med koronapandemien har understreket viktigheten 
av dette. Vi opplever imidlertid at arbeidet med digitalisering er ressurskrevende. Det gjenstår mye 
arbeid før vi blant annet har nådd målet med å innføre trygghets- og varslingsteknologi i storskala. Vi 
opplever manglende integrasjon mellom de ulike systemene som gjør at det er krevende å ta ut 
gevinster. Storskala innføring av velferdsteknologi til hjemmeboende pasienter krever overvåkning 24/7. 
Dette er foreløpig ikke på plass. For å lykkes med dette arbeidet er det viktig at vi viderefører det gode 
samarbeidet på Agder.  

 

 Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000  Økonomiplan 

 Avdeling 2021 2022 2023 2024 

Opprinnelig budsjett  551 680 551 680 551 680 551 680 

Sum Tekniske justeringer  -3 826 -3 826 -3 826 -3 826 
Sum Budsjettendringer inneværende år  3 668 3 668 3 668 3 668 

Sum Endringer i tiltak sist vedtatte 
økonomiplan 

 6 980 6 980 6 980 6 980 

Konsekvensjusteringer  6 822 6 822 6 822 6 822 

Konsekvensjustert ramme  558 502 558 502 558 502 558 502 

Sum Innsparingstiltak  -6 526 -16 876 -16 876 -16 876 
Nye tiltak      
Kreftkoordinator Velferd 700 700 700 700 
Oppjustering deltidshjemler 
fysioterapitjenesten 

Velferd 900 1 600 1 600 1 600 

Opprettelse av ALIS stilling - Lege i 
spesialisering 

Velferd 500 500 500 500 

Statsbudsjettet 2021, engangsbevilgning 
habiliterings-/avlastningstilbud til barn og 
unge med nedsatt funksjonsevne 

Velferd 440 0 0 0 

Statsbudsjettet 2021, økt basistilskudd og 
handlingsplan for fastlegeordningen  

Velferd 1 760 1 760 1 760 1 760 

Utsatt fremdrift SIU fra 2020, kompensasjon 
2021 

Velferd 8 000 0 0 0 

Utvidelse sykehjemsplasser i Marnardal Velferd 3 150 3 150 3 150 3 150 

Øke kommunal  legestilling med 30% Velferd 191 191 191 191 

Økte utgifter fastleger Velferd 1 000 1 000 1 000 1 000 
Økte utgifter hjemmetjenesten - økte 
behov/justering for demografi 

Velferd 5 000 5 000 5 000 5 000 

Sum Nye tiltak  21 641 13 901 13 901 13 901 

Nye tiltak og realendringer  15 115 -2 975 -2 975 -2 975 

Ramme 2021-2024  573 617 555 527 555 527 555 527 
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Tabellen under viser hvilke innsparinger som er foreslått i økonomiplanperioden, tallene er endringer fra 
2020. Gjennomførte innsparingstiltak på 2,0 million kroner fra 2020 kommer i tillegg til tallene under. 

Innsparingstiltak Velferd 2021 2022 2023 2024 

Redusert bemanning ulike enheter, ca 1,7 årsverk -926 -1 076 -1 076 -1 076 

Fengselshelsetjeneste, red bemanning for å tilpasse utgiftsnivå til tilskudd -350 -350 -350 -350 

Endre matproduksjon til kjøp fra eksterne leverandører, anbud i 2021 -1 800 -7 800 -7 800 -7 800 

Flytting ØHD senger fra Lindesnes legevakt til Korttidsavdeling -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Utrede drift av legevakt 0 -4 000 -4 000 -4 000 

Optimalisering av bilpark, øke stilling bilansvarlig- redusere driftskostnader -200 -200 -200 -200 

Stenging kafedrift Mandal sykehjem søndager -300 -500 -500 -500 

Økt verdiskaping lærlinger -500 -500 -500 -500 

Effektivisering forbrukslager for sykehjem -300 -300 -300 -300 

Avslutte medlemskap i livsgledestiftelsen, kontingent -150 -150 -150 -150 

Sum innsparing -6 526 -16 876 -16 876 -16 876 

 

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede 

prosjektbeløp 
Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Tidligere 
bevilget 

2021 2022 2023 2024 2021-24 

Velferd       
Bofellesskap ungdom, forprosjekt (2021) 0 1 000 0 0 0 1 000 
Bokollektiv ungdom, Smibakken (2019) 20 831 9 682 0 0 0 9 682 
Helsehus 18 000 30 000 249 000 350 000 355 000 984 000 
Holum omsorgssenter, strømagregat 0 750 0 0 0 750 
Investeringstiltak for omlegging kjøkkendrift i 
institusjonene 

0 1 000 0 0 0 1 000 

To busser dagsentre (Marnardal og Vigeland) 0 1 100 0 0 0 1 100 
Utbedringstiltak infrastruktur heldøgns 
omsorgstjenester 

 1 200 1 200 1 200 1 200 4 800 

Velferdsteknologi og digitalisering   1 150 500 500 500 2 650 

Sum Velferd 45 070 45 882 250 700 351 700 356 700 1 004 982 
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KOSTRA-analyse 
 
 Lindesnes 2018 Lindesnes 2019 KOSTRA 

gruppe 13 
Landet uten 

Oslo 
Prioritet     
Netto driftsutgifter per innbygger (253) helse- og 
omsorgstjenester i institusjon (B) *) **) 

6 879 6 745 7 153 7 323 

Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og 
omsorgstj. til hjemmeboende (B) *) **) 

10 094 10 713 10 040 9 978 

Netto driftsutgifter per innbygger (281) økonomisk 
sosialhjelp (B) *) **) 

745 688 1 307 1 240 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester 
(B) *) **) 

2 458 2 356 2 975 3 044 

Produktivitet     
Netto driftsutgift per bruker av hjemmebaserte 
tjenester (254) 

240 495 254 105 256 043 250 982 

Netto utgift per beboer på sykehjem (B) 1 218 501 1 335 899 1 160 904 1 149 258 

Dekningsgrad     
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på 
institusjon (B) 

10,7 % 10,4 % 11,1 % 11,9 % 

Andel mottakere med sosialhjelp som 
hovedinntektskilde (B) 

33,7 % 35,4 % 44,6 % 41,5 % 

Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av 
innbyggerne (19)-24 år (B) 

5,7 % 5,3 % 5,5 % 5,5 % 

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av 
innbyggerne 20-66 år (B) 

3,6 % 3,4 % 3,9 % 3,9 % 

Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere 45 46 38 41 

Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 
(B) 

16,5 % 15,9 % 16,5 % 17,8 % 

Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. 
Funksjon 241 (B) 

7,6 7,6 7,5 7,7 

Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 
(B) 

9,6 8,8 8,8 9,2 

Andre nøkkeltall     
Gjennomsnittlig listelengde (B) 993 996 1 148 1 049 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 

 

KOSTRA tallene er basert på regnskapstall fra de tre gamle kommunene for 2018 og 2019. Nye Lindesnes 
er nå en del av KOSTRA gruppe 13, som består av alle kommuner med flere innbyggere enn 20.000, og 
som vi kan sammenligne oss med.  

Hvordan lese og forstå analysetallene? 

 Prioritet 

Netto driftsutgifter pr. innbygger helse og omsorgstjenester i institusjon 
Lindesnes kommune brukte 6.745 kr per innbygger til institusjon, det er under sammenlignbare 
kommuner og landssnittet.  

Netto driftsutgifter pr. innbyggere helse og omsorgstjenester til hjemmeboende  
Lindesnes kommune bruker 673 kr per per innbygger til pleie og omsorg av hjemmeboende enn 
kommunegruppe 13, og 735 kr mer enn landssnittet.  
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Netto driftsutgifter per innbygger økonomisk sosialhjelp 
Kommunens utgifter til sosialhjelp er mye lavere enn kommunegruppe 13 og landet. Lindesnes 
kommune bruker 688 kr per innbygger, mens kommunegruppe 13 bruker 1.307 kr.  

Netto driftsutgifter per innbygger til sosiale tjenester 
Vår netto utgift innen denne tjenesten var kr 2.56 i 2019. Dette er 688 kroner lavere enn 
landsgjennomsnittet, og 619 kr høyere enn sammenlignbare kommuner. 

Produktivitet 

Netto driftsutgift per bruker av hjemmebaserte tjenester 
Vår netto utgift er 254.105 per bruker, dette er noe lavere enn sammenlignbare kommuner og noe 
høyere enn landssnittet. 

Netto driftsutgifter per beboer på sykehjem 
Vi bruker 1.335.899 per beboer på sykehjem, mens sammenlignbare kommuner bruker 174.995 mindre. 
Landssnittet bruker 1.149.258 kr per beboer, noe som også er lavere enn Lindesnes.  

Dekningsgrad 

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B) 
10,4% av den nye kommunens innbyggere over 80 år er bosatt på institusjon. Dette er en reduksjon fra 
2018 på 0,3 prosentpoeng. Andelen er også noe lavere enn landssnittet og sammenlignbare kommuner. 

Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B) 
Denne andelen er lavere enn sammenlignbare kommuner og landet, og kan sees i sammenheng med 
lavere kostnad pr. mottaker av sosialhjelp. 

Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne (19)-24 år (B) 
Denne andelen utgjorde 5,3% i 2019, noe ned fra 2018.  

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år (B) 
Målt mot innbyggere i alderen 20-66, er andelen 0,5 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet 
og Kostragruppe 13. 

Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B) 
Lindesnes’ andel har sunket fra 16,5% til 15,9% fra 2018 til 2019. 

Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 (B) 
Antall årsverk av fysioterapeuter er nesten identisk med gjennomsnittet for landet og sammenlignbare 
kommuner. 

Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 (B) 
I 2019 hadde Lindesnes samme andel årsverk pr 10.000 innbyggere som sammenlignbare kommuner. Til 
sammenligning er gjennomsnittlig listelengde lavere. 

 Andre nøkkeltall 

Gjennomsnittlig listelengde (B) 
Gjennomsnittlig listelengde er i Lindesnes lavere enn i resten av landet og KOSTRA gruppe 13. 
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Velferd, forvaltning og utvikling 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Enhet forvaltning og utvikling består av ca. 30 årsverk fordelt på to avdelinger. Avdelingene ivaretar 
oppgaver som går på tvers av de andre enhetene innenfor tjenesteområdet Velferd. Enheten er 
lokalisert i Lindesnesgården og på Spiggeren i Mandal. 

• Avdeling forvaltning og koordinering har ansvar for tjenestetildeling, boligforvaltning inkl. 
saksbehandling og tilhørende oppgaver knyttet til søknader om startlån og tilskudd, 
saksbehandling og vedtak ift. TT- kort, ledsagerbevis og parkeringskort, koordinerende enhet for 
habilitering og rehabilitering og andre overordnede koordineringsfunksjoner innenfor Velferd, 
som f.eks. demenskoordinator og kreftkoordinator.  
  

• Avdeling utvikling og støttetjenester har ansvar for tjenesteutvikling og innovasjonsprosjekter, 
fag- og kompetanseutvikling, merkantile oppgaver og støttefunksjoner, systemansvar for ulike 
fagsystemer og fagansvar for lærlinger innen Velferd.  

 

Enhet for sykehjem 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Enhet sykehjem består av 6 sykehjemsavdelinger samt kjøkken og vaskeri. Enheten er lokalisert med 
avdelinger på Vigeland (en avdeling på Omsorgssenteret samt en avdeling kjøkken, vaskeri), 5 avdelinger 
ved Mandal sykehjem (i tillegg til kjøkken, vaskeri) og en avdeling i Marnardal. Enheten har til sammen 
128 plasser og ca 165 årsverk. 

 

Hjemmebaserte tjenester 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Enhet for hjemmebaserte tjenester består av 9 avdelinger og 450 ansatte. Enhet for hjemmebaserte 
tjenester yter service til innbyggere i Lindesnes kommune. Vårt mål er å sikre at innbyggere i kommunen 
lever gode liv i egne hjem, og at de er aktive i egne liv lengst mulig. Vi har fokus på brukermedvirkning 
og individuelt tilpassede tjenester som gir trygghet, verdighet og økt opplevelse av hverdagsmestring.  

Avdelingene er spredt utover i den nye kommunen, og fordelt slik:  

• Lindesnes korttidsavdeling 

• Lindesnes natt-tjeneste 

• Malmø hjemmetjeneste 

• Halse hjemmetjeneste 

• Vestnes hjemmetjeneste 

• Holum hjemmetjenenste 

• Marnardal hjemmetjeneste 

• Lindesnes øst hjemmetjeneste 

• Lindesnes vest hjemmetjeneste 
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Miljøterapeutiske tjenester 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Enhet for miljøterapeutiske tjenester i området Velferd består av 6 avdelinger med tilsammen ca 136 
årsverk.  

Enheten skal gi tjenester til mennesker med utviklingsforstyrrelser. Det gis ulik form for bistand i bolig, 
avlastning, dag/aktivitetstilbud og arbeid. 

De 6 avdelingene: 

• Heddeland bo- og aktivitetssenter, har ca 23 årsverk, 11 brukere som bor egne  boliger og 11 har 
dagtilbud på aktivitetshuset. 

• Hesland bo- og aktivitetssenter, har ca 16 årsverk, 2 beboere i egne boliger og 13 brukere av 
dag/aktivitetstilbud. Tre og tekstil på Vigeland har  6,45 årsverk og  13-16 arbeidstakere har sitt 
daglige arbeid ved bedriften. 

• Skinsnes botjeneste med ca 18,50 årsverk,  har 10 beboere på Orelunden og 13 som bor ute i 
nærheten av Orelunden. 

• Vigeland botjeneste med 29 årsverk , har 15 brukere i bolig på Vigeland. Man har 3 
avlastningsplasser i institusjon og 1 barnebolig. Vi bemanner også 2 private boliger på 
Gahremoen i Spangereid. 

• Solhøgda avlastning med 16,6 årsverk, 14 brukere på rullering og 2 barneboliger. 

• Solhøgda botjeneste, med ca 30 årsverk, 14 samlokaliserte boliger og 13 beboere ute.  

 

Helsetjenester og legevakt 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Enhet for Helsetjenester og legevakt består av tre avdelinger, Lindesnes legevakt, Boteam og Psykisk 
helse og rus. I tillegg er ansvaret for fastlegeordningen, LIS1 (turnusleger) og LIS3 (leger under 
spesialisering) tillagt enheten.  

Lindesnes legevakt består av legevakt, legevaktsentral og vaksinekontor. Lindesnes legevakt har ca. 
14 årsverk fordelt på 25 ansatte. I tillegg er det ca. 20 leger tilknyttet legevakten. Det er 15 fastleger som 
kjører legevakt. Legevaktsentralen er bemannet med sykepleier døgnet rundt. Det er lege 
tilgjengelig mellom klokken 15.00 og 08.00 på hverdager og døgnet rundt på helligdager, helgedager og 
den mest hektiske perioden om sommeren (7 uker). 

Boteam består av Boteam, HF-team og en bemannet bolig i Marnardal. Boteam har ca. 20,7 årsverk 
fordelt på 25 ansatte. Målgruppen er personer som trenger hjelp til dagliglivets aktiviteter og som har 
utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus. Boteamet er en avdeling som skal gi tjenester til 
brukere i hele kommunen. Tjenestene som tilbys er i hovedsak hjelp til å klare å bo, praktisk bistand og 
praktisk bistand opplæring. Boteam har ansvar for oppfølging av støttekontakter tilknyttet brukere 
innen psykisk helse og rus.  

Psykisk helse og rus består av ansatte som har arbeidet med psykisk helse og rus i Marnardal, Lindesnes 
og Mandal kommuner og NAV. I tillegg er fengselshelsetjenesten tilknyttet Agder fengsel, Mandal 
avdeling organisert under Psykisk helse og rus. Avdelingen består totalt av 15,4 årsverk fordelt på 
17 ansatte. Målgruppen er personer som har utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus. 
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Avdelingen skal gi tjenester til brukere i hele kommunen. Det tilbys blant annet individuelle samtaler, 
gruppetilbud og diverse kurs.  

Det er 23 legehjemler i Lindesnes kommune. Disse er fordelt på 6 legekontorer, to på Vigeland, ett i 
Marnardal og tre i Mandal. Det er to LIS1 hjemler.  

 

NAV Lindesnes 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

NAV Lindesnes har ansvar for kommunale og statlige oppgaver innen arbeids- og velferdsforvaltningen. 
Enheten består av ca 70 årsverk fordelt på 5 avdelinger.  
NAV-kontoret skal levere et helhetlig og effektivt tjenestetilbud med utgangspunkt i innbyggernes 
behov, og i samsvar med eiernes mål, føringer og de rammer som lovverket gir. Et vesentlig mål er at 
eierne gjennom NAV-kontoret kan arbeide for å få flere innbyggere i arbeid og aktivitet, og færre på 
stønad. 
NAV Lindesnes er underlagt instruksjonsmyndighet av begge eiere, henholdsvis Lindesnes kommune og 
staten ved Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Agder. 
NAV Lindesnes ledes av en NAV-leder som har felles administrativt og faglig ansvar for alle deler av NAV 
Lindesnes virksomhet, og som rapporterer og forholder seg til begge eierne av NAV-kontoret. Leders 
fullmakter fremgår av delegasjonsvedtak. 
Medarbeidere ansatt i statlig og kommunal linje kan utføre oppgaver både på kommunalt og 
statlig myndighetsområder.  

Dette omfatter følgende tjenester: 
-    Ansvar for å levere tjenester på området arbeidsrettet brukeroppfølging; herunder oppfølging av 
arbeidssøkere uten ytelser, oppfølging av arbeidssøkere som mottar dagpenger, 
arbeidsavklaringspenger, sykepenger, overgangsstønad, uføretrygd og tiltakspenger 
-    Oppfølging av arbeidsmarkedet og arbeidsgivere 
-    Oppfølging av ansvar etter lov om sosiale tjenester; økonomisk stønad, råd og veiledning, 
kvalifiseringsprogrammet, midlertidig bolig og individuell plan. 
-    Oppfølging og ansvar etter lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne 
innvandrere; introduksjonsprogrammet, bosettings og miljøarbeid og ansvar for å søke om 
Integreringsstønad til kommunen. 
 

Rehabilitering og mestring 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Enhet rehabilitering og mestring 

Enhet rehabilitering og mestring ble nyopprettet som enhet inn under området Velferd i Lindesnes 
kommune den 01.01.2020. 

Enheten leverer tjenester innenfor helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende perspektiv.  
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Tjenestene er vesentlige bidrag til kommunens mål om å bedre folkehelsen og utjevne sosiale ulikheter i 
helse, samt mål om at våre innbyggere skal få bo hjemme lengst mulig. Enhetens satser på læring, 
mestring, aktivisering og selvhjulpenhet.   

Enheten består av to avdelinger: 

• Avdeling Aktivitet og mestring (17,32 årsverk) 

• Avdeling Helsefremming og rehabilitering (21,3 årsverk) 

• Samt avtalehjemler for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter (11,65 driftstilskudd) 

Avdeling Aktivitet og mestring tilbyr dag og aktivitetstilbud: 

Alle dag og aktivitetstilbud til hjemmeboende eldre, til hjemmeboende personer med demens og til 
hjemmeboende personer med psykiske helseutfordringer og/eller rusavhengighet er organisert inn 
under avdeling aktivitet og mestring. 

Dag og aktivitetstilbud tilbys på flere lokasjoner i kommunen: 

• Marnardal omsorgssenter 

• Vigeland omsorgssenter 

• Spangereid bo og aktivitetssenter 

• Orelunden omsorgssenter 

• Ulvegjelet omsorgssenter 

Avdeling Helsefremming og rehabilitering tilbyr flere tjenester: 

• Frisklivs, lærings og mestringstilbud i regi Frisklivssentralen 

• Fysio- og ergoterapitjeneste 

• Rehabilitering i institusjon, i hjemmet og hverdagsrehabilitering 

• Tekniske hjelpemidler, trygghetsalarmer og velferdsteknologi 

Avdelingen er lokalisert med hovedbase på Mandal sykehjem med tjeneste satellitter på Lindesnes 
omsorgssenter og Marnardal omsorgssenter. 

Avtalehjemler fysioterapitjenesten 

Kommunen har inngått avtale om privat praksis i fysioterapi med 15 selvstendig næringsdrivende 
fysioterapeuter lokalisert på 6 fysikalske institutt: 

• Marnardal fysikalske institutt 

• Lindesnes fysikalske institutt 

• Ask fysikalske institutt  

• Anne og Espens fysikalske institutt 

• Klinikken 

• Sanden Helsesenter 
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Oppvekst 
 

Om tjenesteområdet 

 
Enheter og avdelinger i oppvekst 

 

 Familiens Hus 0-24 er kommunens tverrfaglige kompetansemiljø. Det er en enhet for samordning av 
kommunale tjenester som i sum, er ment å gi gravide, foreldre og barn et helhetlig, lett tilgjengelig og 
støttende tjenestetilbud i deres nærmiljø. Enheten er en utviklingspartner for barnehagene og skolene, 
og skal utvikles som en samhandlingsmodell, med integrerte tverrfaglige tjenester. For å få en større 
effekt av tjenestetilbudet er det behov for en samlokalisering av tjenester i enheten. Enhetsleder for 
Familiens Hus 0-24 inngår i kommunalsjefens stab, for å forsterke utviklingen av det helhetlige 
opplæringsløpet. 

Barnehageenheten organiserer de kommunale barnehagene i kommunen. Enheten har ansvar 
for oppfølging og samarbeid med eksterne partnere og private barnehager. Den felles faglige utviklingen 
bygger på rammeplanen og de kompetansebehov som kommer frem lokalt og regionalt.  

Barnehagen er en viktig arena for å etablere gode mønster og skape robuste barn som fullfører 
utdanningsløpet og deltar aktivt i samfunns- og yrkesliv. Enhetsleder for barnehagen inngår i 
kommunalsjefens stab, for å forsterke utviklingen av det helhetlige opplæringsløpet.  

Grunnskolene i kommunen omhandler enhetene barneskoler, ungdomsskoler og Lindesnes 
læringssenter. Grunnskolene i kommunen vil være i nettverk med eksterne partnere og i samarbeid med 
private skoler.  



 

                                                                                                                                           HANDLINGSPLAN 2021 – 2024, BUDSJETT 2021 |  90 
 

I skolene er arbeidet med fagfornyelsen et stort felles satsingsområde i tiden som kommer. Her 
fremheves Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap og Bærekraftig utvikling som nye 
tverrfaglige perspektiver og at læring skjer i et faglig og sosialt fellesskap. 

Overordnet målsetting og visjon for kommunen, Bedre sammen, dette er også en målsetting for 
oppvekst i Lindesnes kommune. Barnehager og skoler er viktige mestringsarenaer for barn og unge, og 
sammen med nærmiljø, frivillighet, lag, foreninger og næringslivet skal vi være nysgjerrige og støtte barn 
og unge i utvikling av egne talenter og muligheter – og gi dem arenaer hvor de kan oppdage og utvikle 
dem, slik at de blir værende i kommunen som aktive medlemmer av samfunns- og arbeidsliv. 

Helhet og sammenheng i et helhetlig opplæringsløp er en viktig forutsetning for å fremme mestring og 
læring hos barn, unge og voksne i våre enheter og avdelinger. I 2021 vil både barnehageloven og 
opplæringsloven revideres og inkludering fremheves som helt sentralt i utviklingen av gode leke- og 
læringsarenaer for barn og unge. 

For lykkes med å støtte barn og unge og deres familiers hverdag og mestring, må innsats og virkemidler 
samordnes. Det forebyggende og helsefremmende arbeidet skal prioriteres, fremfor det reparerende. 

Sektormål for Familiens Hus 0-24 

Med unntak av avdeling for Enslige Mindreårige har hver enkelt avdeling i Familiens Hus 0-24 oppgaver 
gitt i lov eller forskrift. Avdelingene i Familiens Hus 0-24 har et bredt tjenestetilbud, med både 
individrettede- og systemrettede tiltak. Familiens Hus 0-24 er også en utviklingspartner for kommunens 
barnehager og skoler. Enheten skal ha sterk helsefremmende og forebyggende forankring, med 
overordnet målsetting om å fremme trivsel og god helseutvikling, samt forebygge utviklings- og 
helserelaterte problemer hos gravide, barn, unge og deres foreldre. 

Sektormål for barnehagen er: 

• Alle har et godt og inkluderende leke- og læringsmiljø 

• Barn som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial 

• De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse 

• Alle har god tilgang til relevante tilbud av høykvalitet 

Sektormål for grunnopplæringen er: 

• Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø 

• Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial 

• De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse 

• Alle lykkes i opplæringen og utdanningen 

 

Partnerskap og nettverk 

Michael Fullan (2011) understreker også at for å lykkes med helhetlig barnehage- og skoleutvikling må 
arbeidet forankres i barnehage- og skole-, distrikt- og regjeringsstrategier som henger innbyrdes 
sammen. Gjennom den helhetlige tilnærming og i et partnerskap og nettverk vil vi gi våre barn og unge 
flere arenaer for mestring og utvikling. 
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For å lykkes med å gi et tidlig, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud til barn og unge og deres 
familier, må man i større grad samordne sine virkemidler og innsatser slik at de bedre understøtter og 
stimulerer samordnings- og utviklingsarbeid lokalt og regionalt. 

Lindesnes kommune er en del av region Kristiansand, og det er etablert et samarbeid med 
oppvekstnettverket i denne regionen og med nye Kristiansand kommune. Dette samarbeidet vil være et 
viktig bindeledd mellom det lokale og regionale utviklingsarbeidet, blant annet beskrevet i Agder 2030. 
Det er også etablert et tett samarbeid med Universitetet i Agder omkring utvikling av oppvekstsektoren i 
Lindesnes. 

Satsingsområder 

Innenfor oppvekst vil det prioriteres utvikling av helhet og sammenheng og etablering av felles kultur, 
systemer og strukturer for kontinuerlig forbedring. I denne sammenheng er ledelse, datainformert 
utvikling og analysekompetanse viktig for progresjon i læringen og for å skape mestringsopplevelser til 
alle barn og unge. 

Prioriterte områder innenfor oppvekst er forankret i kommuneplanen, og gjennomgående for hele 
opplæringsløpet. Alle våre barn og unge skal ha en trygg oppvekst som gjør dem rustet til å mestre livet. 
Sentrale satsingsområder for å oppnå dette er; Språk, lesing og skriving, Digitalisering, Entreprenørskap 
og Inkludering. Det forebyggende og helsefremmende arbeidet skal prioriteres, fremfor det 
reparerende. 

 

 Utfordringer og strategi 

 
Demografi 

Tallene viser at antall barn i aldersgruppen 0-15 år samlet vil gå ned i kommuneplanperioden.  

 

For neste handlingsplanperiode reduseres antall barn fra 5600 i 2020 til 5283 i 2024. Dette vil også 
medføre en endring i utgiftsbehovet for Oppvekst.  
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Utgiftsbehovet endrer seg som følge av færre barn, i 2021 er behovet redusert med 8,9 mill. kr.  

Økonomi 

For å tilpasse driften til endring i demografi (barnetall) og mer effektiv drift, er det foreslått å redusere 
rammen til Oppvekst med tilsammen 14,8 mill. kr i 2021. Endringen medfører en reduksjon av ansatte i 
samtlige enheter, og består av både lærere, fagarbeidere og annet fagpersonell. Det er vedtatt at 
skolestrukturen ikke skal endres. Tjenestenivået vil i snitt være på grensen til å oppfylle de 
bemanningsnormene som gjelder for barnehage og skole. 

Økning i omfang av omfattende varige tiltak: 

• Tiltak innenfor barnevern 

• Spesialundervisning 

• Lindesneslosen og skolenærvær 

• Omkring 10% av elevene i Lindesnes går ut av grunnskolen uten grunnskolepoeng 

• Psykisk helse og rus 
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Dette er spesielt utfordrende fordi det binder opp mye ressurser, til relativt få barn og unge, som kunne 
blitt brukt til tilpasset opplæring og økt inkludering. Ønsket situasjon er å bruke mest ressurser som 
treffer alle barn. Rammene for universelle tiltak er pr i dag på et lavt nivå. 

Det er gjennomført en analyse av elever i Lindesnes som viser at det er omkring 10% av elevene som 
ikke fullfører grunnskolen og som har behov for omfattende tverrfaglig intervensjon og oppfølging. 
Lindesneslosen er et av virkemidlene i dette forebyggende arbeidet, og er foreslått videreført i 
økonomiplanen. 

Ungdata-undersøkelsen viser at det er et økende omfang av unge i kommunen som ruser seg og har 
psykiske utfordringer. Det å tilrettelegge for at barn og unge har arenaer for mestring og samordne de 
forebyggende tiltakene er noe vi vil fortsette å prioritere. 

Manglende samlokalisering i Familiens Hus 0-24 gir begrenset effekter av 
samorganiseringen.  Samlokalisering er hensiktsmessig og nødvendig for styring og videreutvikling av 
avdelingen og kompetanseutvikling i hele oppvekst. Dette er også et sterkt ønske fra de ansatte. Det må 
jobbes med å få til en samlokalisering av enheten. 

Omsorgstiltak barnevern. Lindesnes kommune har store utgifter til barnevern, sammenlignet med 
andre tilsvarende kommuner. Det skal fortsatt jobbes med å kartlegge og gjennomgå den økonomiske 
situasjonen og utviklingen av tiltak, for å forsøke å redusere utgiftene. Forebyggende tiltak vil på sikt gi 
redusert behov for de mest alvorlige tiltakene i barnevernet. 

Strategier og tiltak 

Struktur og helhetlige sammenhenger for bedre helse og økt læring 

For effektiv drift og utvikling av kvalitet i oppvekst må det prioriteres tiltak som treffer alle barn og unge 
(universelle tiltak). Det forebyggende og helsefremmende arbeidet for å bedre barn og unges psykiske 
helse må foregå der barn og unge befinner seg, og de viktigste arenaene er da barnehage, skole og 
nærmiljø. Det skal utarbeides en helhetlig oversikt over innsats og tiltak på de ulike nivåene, beskrevet i 
modellen under. 
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Det forebyggende og helsefremmende arbeidet skal prioriteres, fremfor det reparerende. I tillegg må vi 
ha et støttesystem som gir økt hjelp til barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, og varige 
omfattende og intensive individuelle tiltak. 

Språk, lesing og skriving 

Gode språklige ferdigheter er avgjørende for barns lek og læring i barnehagen, for elevers lesing, 
skriving og læring i skolealder, og for den enkeltes utbytte av skole og utdanning, som igjen er 
avgjørende for yrkesdeltagelse. Det er iverksatt et omfattende arbeid med utarbeidelse av en helhetlig 
plan for satsingsområdet; Bedre sammen om språk, lesing og skriving. Planen beskriver innsats og 
virkemidler for helhetlig og systematisk arbeid som omfatter de tverrfaglige kompetansemiljøene i 
Familiens Hus 0-24, barnehagene og skolene i kommunen. Utvikling av kommunens barnehage- og 
skolebibliotek, samt involvering av foresatte inngår som en sentral del av arbeidet. 

Digitalisering 

Digitale ferdigheter og digitale flater er helt sentrale virkemidler i fremtidens samfunn. I Lindesnes ser vi 
imidlertid store variasjoner i teknologitettet og digitale flater.  

Mange barnehager og skoler har lav dekningsgrad av digitale læremidler og har ikke infrastruktur, 
kompetanse eller utstyr tilpasset et moderne samfunns- og yrkesliv. Dette er med på å forsterke sosial 
ulikhet og kan stimulere utenforskap og reproduksjon av sosiale mønstre. Økt digitalisering og 
teknologitetthet vil inkludere flere barn og unge på opplæringsarenaen, forsterke kommunikasjon 
mellom arenaer og øke tilgjengelighet og oversikt over tilbud og aktiviteter på fritidsarenaen. Både 
rammeplanen for barnehagen og læreplanverket i skolen løfter digitale ferdigheter som avgjørende 
kompetanser for fremtiden. Det er igangsatt et arbeid med utvikling av en digitaliseringsstrategi for 
oppvekst som blant annet beskriver, mål, virkemidler og partnerskap. 

Entreprenørskap 

Kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet. Samarbeid inspirerer til nytenkning og 
entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling. Det er vår oppgave innenfor 
oppvekstsektoren å være nysgjerrige og støtte våre barn og unge i utvikling av egne talenter og 
muligheter. 

Samarbeidet mellom oppvekst og lokal frivillighet, arbeids- og næringsliv gir læringen mening, det 
bygger bro mellom teori og praksis og bidrar til å øke kreativiteten i opplæringen. Sentrale partnere i 
dette arbeidet er lokalt næringsliv, nærmiljønettverk med lag- og foreninger og frivillige, Ungt 
Entreprenørskap og UIA. 

Inkludering 

Opplevelse av tilhørighet, inkludering og mestring er avgjørende for barn og unges læring og utvikling. 
Barn er sosiale aktører som selv bidrar til egen og andres læring og utvikling. I 2021 revideres både 
barnehageloven og opplæringsloven og inkludering fremheves som helt sentralt i utviklingen av gode 
leke- og læringsarenaer for barn og unge.  

Inkludering og mestring henger tett sammen. Barnehager og skoler representerer viktige 
mestringsarenaer for barn og unge, og sammen med nærmiljø, frivillighet, lag, foreninger og 
næringslivet skal vi være nysgjerrige og støtte barn og unge i utvikling av egne talenter og muligheter – 
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og gi dem arenaer hvor de kan oppdage og utvikle dem, slik at de blir værende i kommunen som aktive 
medlemmer av samfunns- og arbeidsliv.. 

Kontinuerlig forbedring og kompetanseutvikling  

Vi er i gang med kompetanseutvikling for ledere, tillitsvalgte og ressurspersoner i barnehagene, skolene 
og Familiens Hus 0-24. Arbeid har som mål å bygge strukturer og kulturer for organisasjons- og 
praksisutvikling. Rammene for kompetanseutviklingen er forankret i satsingsområdene i 
kommuneplanen, rammeplan for barnehage, fagfornyelsen og styringsdokumentene for det tverrfaglige 
kompetansemiljøet i Familiens Hus 0-24. 

Utvikling av oppvekst som en lærende organisasjon innebærer god ledelse på alle nivåer i 
organisasjonen, god analyse kompetanse og datainformerte beslutninger og prioriteringer. Dette skal gi 
tydelig retning, og progresjon i utviklingen og læringen til alle barn i kommunen. Sammen med eksterne 
kompetansemiljøer vil vi utvikle måleindikatorer som fremmer progresjon og utvikling av egen sektor. 

 
 
 

Driftsbudsjett med endringer 
 

Beløp i 1000  Økonomiplan 

 Avdeling 2021 2022 2023 2024 

Opprinnelig budsjett  586 195 586 195 586 195 586 195 

Sum Tekniske justeringer  -5 355 -5 355 -5 355 -5 355 
Sum Budsjettendringer inneværende år  3 525 3 525 3 525 3 525 

Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan  -1 226 -1 726 -1 726 -1 726 

Konsekvensjusteringer  -3 056 -3 556 -3 556 -3 556 

Konsekvensjustert ramme  583 139 582 639 582 639 582 639 

Sum Innsparingstiltak  -14 836 -14 736 -18 930 -18 930 
Nye tiltak      
Digital veileder barnevern Oppvekst 200 200 200 200 
Lindesneslosen viderføring Oppvekst 1 600 1 600 1 600 1 600 
Miljørettet helsevern, oppfølgingstiltak ved skoler/barnehager Oppvekst 250 250 250 250 

Nye plasseringer institusjon Oppvekst 1 300 1 300 1 300 1 300 
Statsbudsjettet 2021, netto trekk knyttet til pensjonsats private barnehager, 
tiltak barnehagemiljø 

Oppvekst -884 -884 -884 -884 

Statsbudsjettet 2021, oppjustering helårseffekt moderasjonsordning SFO fra 
høsten 2020, utvidelse av ordningen til 3. og 4. trinn fra høsten 2021 

Oppvekst 208 208 208 208 

Statsbudsjettet 2021, særskilt satsing på barn og unges psykiske helse  Oppvekst 440 440 440 440 

Statsbudsjettet 2021, utvidet  rett til ettervern i barnevernet Oppvekst 102 102 102 102 

Utsatt fremdrift SIU fra 2020, kompensasjon 2021 Oppvekst 3 000 0 0 0 

Økt grunnbemanning PPT/Kompetansesenter Sør Oppvekst 2 600 2 600 2 600 2 600 

Sum Nye tiltak  8 816 5 816 5 816 5 816 

Nye tiltak og realendringer  -6 020 -8 920 -13 114 -13 114 

Ramme 2021-2024  577 119 573 719 569 525 569 525 
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Tabellen under viser hvilke innsparinger som er foreslått i økonomiplanperioden, tallene er endringer fra 
2020. Gjennomførte innsparingstiltak på 5,0 million kroner fra 2020 kommer i tillegg til tallene under. 

Innsparingstiltak Oppvekst 2021 2022 2023 2024 

Generell innsparing oppvekst- fordeles -1 000 -1 000 -1 500 -1 500 

Redusert bemanning og driftsutgifter barnehager, ca 4,5 årsverk  -2 256 -2 256 -3 030 -3 030 

Redusert bemanning og driftsutgifter grunnskoler, ca 10 årsverk -7 180 -6 580 -8 850 -8 850 

Redusert bemanning voksenopplæring, 1 årsverk -750 -750 -900 -900 

Reduksjon ikke lovpålagte stillinger Familiens hus 0-24 år -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

Reduksjon faste avlastere i barnevern -150 -150 -150 -150 

Ettervern ungdom/voksne barnevern- oppfølging i egen bolig -1 000 -1 500 -2 000 -2 000 

Reduksjon utgifter fosterhjem -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Sum innsparing -14 836 -14 736 -18 930 -18 930 

 

Investeringsbudsjett 

 
Potten til strakstiltak er økt i 2021 med 1,3 mill. kr. Ca 1 mill. skal brukes til lydisolering og 
solavskjerming i lokalene til Familiens hus. Resterende midler brukes til akutte tiltak i løpet av året, og 
prioriteres av kommunalsjef. Det er også satt av 0,35 mill til inventar Bjelland skolebibliotek og til 
uteområde Bjelland barnehage. 

Digitalisering i Oppvekst har et budsjett i 2021 og 2022 på 5 mill. kr. Disse midlene skal primært brukes 
til å innføre læringsbrett på barnetrinnet i hele kommunen. Tiltaket er i samsvar med fagfornyelsen og 
et virkemiddel for sosial utjevning i kommunen. Økt digitalisering og teknologitetthet vil inkludere flere 
barn og unge på opplæringsarenaen, forsterke kommunikasjon mellom arenaer og øke tilgjengelighet og 
oversikt over tilbud og aktiviteter på fritidsarenaen. 

 
Beløp i 1000 Samlede 

prosjektbeløp 
Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Tidligere 
bevilget 

2021 2022 2023 2024 2021-24 

Oppvekst       
IKT - skolene  5 000 5 000 2 675 2 675 15 350 
Lindesnes Ungdomsskole - 
oppholdsrom/bibliotek 

0 2 500 0 0 0 2 500 

OPPVEKST - mindre strakstiltak  2 650 1 300 1 300 1 300 6 550 

Sum Oppvekst 8 000 10 150 6 300 3 975 3 975 24 400 
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KOSTRA-analyse 
 
 Lindesnes 2018 Lindesnes 2019 KOSTRA 

gruppe 13 
Landet uten 

Oslo 
Prioritet     
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og 
skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *) **) 

2 973 2 753 2 925 2 868 

Netto driftsutgifter per innbygger (202) grunnskole 
(B) *) **) 

11 560 11 587 11 110 11 538 

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, 
barnehager (B) *) **) 

160 876 164 331 159 982 164 952 

Produktivitet     
Elever per kommunal grunnskole (B) 224 222 288 228 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn (B) 14,8 13,8 13,7 12,9 

Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn 
(0-22 år) med tiltak (B) *) 

276 172 305 185 221 005 217 921 

Dekningsgrad     
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (B) 90,5 % 91,5 % 92,4 % 92,4 % 

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle 
barn i barnehage (B) 

40,7 % 40,7 % 40,5 % 49,9 % 

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 
år (B) 

5,5 % 5,1 % 3,6 % 3,9 % 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning (B) 

5,2 % 6,0 % 7,4 % 7,8 % 

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO (B) 38,2 % 37,5 % 58,7 % 56,0 % 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 

 

KOSTRA tallene er basert på regnskapstall fra de tre gamle kommunene for 2018 og 2019. Nye Lindesnes 
er nå en del av KOSTRA gruppe 13, som består av alle kommuner med flere innbyggere enn 20.000, og 
som vi kan sammenligne oss med.  

Hvordan lese og forstå analysetallene? 

Prioritet 

Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjon og skole helsetjeneste pr innbyggere 0-20 år 

Lindesnes kommune har brukt  2.753 kr per innbygger i 2019, mens kommunegruppe 13 har brukt 
2.925.  

Netto driftsutgifter per. innbygger i kroner grunnskole 

Innenfor grunnskole har vi brukt 11.587 kr per innbygger  2019, mens tilsvarende kommuner i vår 
gruppe har brukt 11.110  kr.  

Netto dr. utg. per innbygger 1-5 år, barnehager 

Innenfor barnehage har vi brukt 164.331 kr per innbygger mellom 1-5 år i 2019, hvilket er en økning fra 
året før da vi brukte 160.876 kr. Tilsvarende gjennomsnittskostnad 2019 for kommunegruppe 13 var 
159.982 kr. 
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Produktivitet: 

Elever pr. kommunal grunnskole 
Gruppestørrelsen er den viktigeste kostnadsdriveren i grunnskolen. Lindesnes hadde 222 elever pr. 
skole i 2019, noe som er 66 elever mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppen med  292 elever. 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1-10 årstrinn 

Her ligger Lindesnes kommune litt over landsnittet og kommunegruppe 13. Gruppestørrelsen har gått 
ned fra 14,8 i 2018 til 13,8 i 2019. 

Netto drifts utg. per barn 0-22 år med tiltak, barnevernstjenesten 

Lindesnes kommune brukte 305.185 kr per barn med tiltak i 2019, tilsvarende beløp i 2018 var 276.172 
kr. Kommunegruppe 13 brukte hele 84.180 kr mindre per barn. Det gjøres oppmerksom på at gruppen 
"Enslige mindreårige flyktninger" kan gi store variasjoner målt mot både landsgjennomsnitt og 
kommunegrupper. Dette skyldes en omlegging av refusjonsordningen og endret inntektsføring av statlig 
tilskudd fra IMDI. Disse inntektene tilordnes ikke lenger KOSTRA funksjonene til barnevernstjenesten.   

Dekningsgrad 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass  

Andel barn med barnehageplass er en viktig kostnadsdriver. I 2019 hadde 91,5 pst av barn mellom 1-5 år 
barnehageplass i Lindesnes, dette er en økning fra 2018 på 1 pst. Kommunegruppe 13 og landet hadde 
her 92,4 pst. 

Andel barn med barneverntiltak ift. innbyggere 0-22 år. 

I 2018 hadde 5,5 pst av innbyggere 0-22 år barneverntiltak, denne er redusert til 5,1 pst i 2019. 
Tilsvarende tall for kommunegruppe 13 var 3,6 pst, mens landsgjennomsnitt var 3,9 pst. 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning. 

Lindesnes har en relativ lav andel elever med spesialundervisning. For 2019 fikk 6,0 pst av elevene 
spesialundervisning, mens tilsvarende tall for kommunegruppe 13 var 7,4 pst. 

 

Familiens hus 0-24 år 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Familiens Hus har fem avdelinger, Barnevern Sør, Enslige Mindreårige, Familiesenteret, Helsestasjon og 
PPT/Kompetansesenter Sør.  

Familiens Hus er en enhet for samordning av kommunale tjenester som i sum, er ment å gi gravide, 
foreldre og barn et helhetlig, lett tilgjengelig og støttende tjenestetilbud i deres nærmiljø. Mål er bedre 
psykisk helse, helsefremmende og forebyggende arbeid, økt brukermedvirkning og tverrfaglige tilbud 
med lav terskel. Hensikt er bedre samordning av tjenestene, justering av oppgavefordeling mellom ulike 
tjenestenivå, samt større fokus på forebyggende og helsefremmende innsatser.  
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Barnehager 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Fra 1.1.2020 ble det til sammen 25 ordinære barnehager og 4 familiebarnehager i Lindesnes kommune. 
Av disse er det 9 kommunale barnehager, 16 private barnehager og 4 private familiebarnehager. 

De 3 kommunale barnehagene i tidligere Marnardal kommune er organisert i 2 Oppvekstsentre og de 
resterende 6 i Barnehageenheten. 

Når det gjelder antall barn i barnehagene, viser barnetallene en nedgang i antall barn. Antall barn med 
heltidsplass ( 4 og 5 dager ) og deltidsplass (3 dager) er relativt stabilt. Det er innført nasjonale 
moderasjonsordninger knyttet til foreldrebetaling. Det skal sikre at familiens økonomi ikke skal være til 
hinder for å kunne søke og ta imot en barnehageplass. For barna, særlig de yngste, kan en heltidsplass 
være vesentlig for opplevelsen av trygghet, tilhørighet, kontinuitet og kvalitet i tilbudet. 
Pedagognormen beregnes ut fra antall barn, mens bemanningsnormen beregnes ut fra hele plasser. 
Deltidsplasser kan føre til at ett barn utløser en hel pedagogstilling og deltidsplasser kan derfor også ha 
innflytelse på den økonomiske driften. 

Oversikt barn i barnehager pr. 15.08.20 : 

Opptakskrets Antall barn i private 
barnehager 

Antall barn i kommunale 
barnehager 

Sum 

Lindesnes 133 129 262 

Marnardal 0 111 111 

Mandal 565 200 765 

SUM 698 440 1138 

 

Pr. 15.08.20 har 61,3 % av barna i Lindesnes kommunen plass i en privat barnehage, og 38,7 % av barna har plass i en 
kommunal barnehage. 

 

Andel barn med heltidsplass: 

Opptakskrets   

Lindesnes 92% 

Marnardal 97,3% 

Mandal 95,5% 

Toltalt i Lindesnes kommune 94,9% 

Oversikt ansatte i kommunale barnehager pr. 15.08.20 :  

Opptakskrets Antall årsverk kommunale barnehager 

Lindesnes 30,1 

Marnardal 28,3 

Mandal 48,0 

SUM 106,4 
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Ansatte som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn og ansatte som utfører arbeid 
knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats, er ikke tatt med i 
oversikten.                         

 

Heddeland/Øyslebø oppvekstsenter 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Barnehage og skole med felles ledelse- 0-16 år fra Heddeland barnehage til Øyslebø skole-bedre 
sammen 

Heddeland og Øyslebø oppvekstsenter består av Heddeland barnehage, ca 65 barn, Øyslebø barneskole 
ca 110 barn og ungdomsskolen ca. 90 elever. På oppvekstsenteret er det til sammen ca 60 ansatte 
fordelt på ca 50 årsverk. Oppvekstsenteret er organisert med en felles ledergruppe som består av 
avdelingsledere barneskole og ungdomsskole, styrer for Heddeland barnehage og enhetsleder.  

• Vårt oppvekstsenter ruster barn og unge til å fullføre videregående og komme videre i 
utdanning og arbeid. 

• Oppvekstsenteret er et samlingssted for alle, der barn og unge opplever sosial og faglig 
tilhørighet.  

• Vi samarbeider med foresatte, kulturskole, bibliotek, idrettslag, andre lag og foreninger for å 
legge til rette for livslang læring og livsmestring. 

• Vi skaper gode overganger fra barnehage til videregående. 

• Våre satsningsområder: Dybdelæring, digital kompetanse, inkluderende barnehage og 
skolemiljø, voksenrollen og relasjoner 

Bjelland/Laudal oppvekstsenter 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Enheten består av Bjelland og Laudal oppvekstsenter. Enheten inneholder 2 barnehager og 2 
barneskoler med tilhørende skolefritidsordninger. Barnehagene har 2 avdelinger hvor barna i hovedsak 
er fordelt i aldersgrupper 0 – 3 år og 3 – 5 år avhengig av størrelsen på årskull. Skolene er fådelte og har 
elever fra 1. – 7. Klasse. At skolene er fådelte innebærer at klassene er sammen på tvers av årstrinn i 
flere fag, og en lærer kan være kontaktlærer for flere trinn. Det er tilsammen ca 100 elever på skolene, 
og barnehagene har tilsammen ca 50 barn. Enheten har ca. 40 årsverk fordelt på 48 ansatte. 

   

Furulunden skole 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Furulunden skole er en barneskole sentralt plassert i forhold til idrettshall, svømmehall, Furulunden 
friluftsområde og bykjernen. Furulunden skole har 504 elever inneværende skoleår. Pluss er en egen 
avdeling ved Furulunden skole, og er et alternativ skoletilbud fra 1-10 klasse. Avdelingen tar imot elever 
fra andre skoler i egen kommune, samt fra andre kommuner.  

Skolen tilbyr skolefritidsordning for elever 1.-4. klasse og for elever 5.-7. klasse på avd. Pluss. 
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Ime skole 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Ime skole er plassert like ved E-39 rett øst for Mandal sentrum. Skolen er en barneskole og tar imot 
elever fra områdene: Malmø, Kleven, Ime, Vik, Berge, Håland, Skjernøya, Tregde, Skeie og Harkmark. 
Skoleåret 2020/2021 har vi 422 elever i skolen, og 80 barn i SFO.  

Vi har inngått et samarbeid med UIA om å være en praksis skole for lærer studenter. 

Det arbeider til sammen 55 personer på Ime skole. Av disse er det 45 kvinner og 10 menn, tilsammen 45 
årsverk.  

 

Frøysland skole 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Frøysland skole har pr.8.september 2020, 262 elever fordelt på 14 klasser.  Skolen har 39 ansatte 
fordelt  på pedagoger, assistenter, merkantil og ledelse. Det utgjør 31 årsverk.  Av disse er 10,8 årsverk 
besatt av adjunkt med tilleggsutdannelse. På SFO er det 2,39 årsverk. Prognosen viser at elevtallet vil 
være stabilt de kommende årene. På Frøysland skole får 3% av elevene spesialundervisning etter §5.1 i 
opplæringsloven.  
 
  

Holum skole 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Holum skole har 154 elever fordelt på 1-7.trinn. Vi har en SFO med 34 barn.  

 

Spangereid skole 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Spangereid skole er en barneskole med elever fra 1 til 7 klasse. Skolen har tilsammen 153 elever og 
23 ansatte, inkludert sfo.  

  

Nyplass skole 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Nyplass barneskole har 285 elever på 1.-7. trinn og 44 ansatte skoleåret 2020-2021. Skolen ligger i nær 
tilknytning til Lindesnes ungdomsskole. 
 
Skolen har SFO på nyplass og er ansvarlig for SFO Vigmostad. 
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Blomdalen ungdomsskole 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Blomdalen ungdomsskole skole har 369 elever og 42 ansatte. Vi har 15 klasser fordelt på 8.- 10.klasse.   

Elevene rekrutteres hovedsakelig fra områder rundt bykjernen samt Frøysland, Vestre Skogsfjord og 
Mones. 

Skolen ligger sentralt i Mandal med kort vei til idrettshaller, svømmehall, idrettspark med isbane og 
skate park, samt naturskjønne Furulunden og Sjøsanden med dens muligheter for fysisk aktivitet og 
sosiale arrangementer. 

 

Vassmyra ungdomsskole 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Vassmyra skole er en ungdomsskole med fem paralleller på 8.trinn og fire paralleller 9.-10.trinn. 
28 pedagoger, fordelt på 24 årsverk, har sitt daglige virke på Vassmyra. I tillegg jobber 5 barne- og 
ungdomsarbeidere fordelt på  3,55 årsverk ved skolen. Skolens administrasjon består av rektor, 
inspektør og sekretær i til sammen 3 årsverk. Skolen har en administrasjonsressurs bestående av rektor, 
avdelingsleder og merkantilt ansatt på 3 årsverk. 

Avdeling Skinsnes, en kommunal alternativ opplæringsarena, er organisert under enheten Vassmyra. På 
Skinsnes jobber det for tiden 7 lærere fordelt på 5,6 årsverk. I tillegg er det tilsatt en avdelingsleder i 0,8 
årsverk. 

Skolen har hatt en vekst i elevtallet og det er ca 280  elever inneværende skoleår.. Arbeidet med å bygge 
stor idrettshall med tilhørende klasserom for å imøtekomme elevtallsutviklingen blir ferdigstilt 
høsten 2020. 

  

Vigeland ungdomsskole 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Vigeland ungdomsskole har 3 klasser (paralleller) på 8.trinn, 3 klasser (paralleller) på 9.trinn og 2 klasser 
(paralleller) på 10.trinn. Totalt er det i dag 182 elever ved skolen. 

Dersom elevtallene fra barneskolene holder seg slik de er pr. dags dato, vil det være 3 paralleller på alle 
trinn fra og med skolestart høsten 2021. 

Skolen består av ca 25 årsverk, fordelt på ca 19,72 årsverk pedagoger, 3 årsverk fagarbeidere, 1 årsverk 
merkantilt og 1,5 årsverk i ledelsen. Enheten er lokalisert på Nyplass, ikke langt fra sentrum på 
Vigeland.  
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Lindesnes læringssenter 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Lindesnes læringssenter er en skole som gir undervisning til elever med rett og plikt til norsk- og 
samfunnskunnskapsundervisnig, grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne. Det er 26 fast 
ansatte ved Lindesnes læringssenter.  

Vi har 5 avdelinger: 

1. Lindesnes læringssenter avdeling for barn og unge (LABU) er et innføringstilbud for nyankomne, 
minoritetspråklige barn i grunnskolealder, 1. – 10. trinn. Skolen er lokalisert i Furulundsgt 12. 
Alle elever får særskilt språkopplæring fram til de er klar for å overføres til nærskolen. I dag er 
det 3 grupper i mottaksskolen. Antall elever varierer etter hvor mange barn som bosettes i 
kommunen.  

2. Kombinasjonsklassen ved Mandal videregående er et tilbud for elever mellom 16 og 20 år. Dette 
er et samarbeidsprosjekt mellom Mandal videregående skole og Lindesnes læringssenter. Målet 
for elevene er å ta grunnskoleeksamen for så å søke videregående skole. Elevene får 
undervisning i fagene norsk for minoritetspråklige, matematikk, engelsk, samfunnsfag og 
naturfag. 

3. Forberedende voksenopplæring (FVO) er forsøk med å utprøve nye læreplaner. Undervisningen 
er modulstrukturert, der de voksne deltakerne får undervisning tilpasset sitt nivå i fagene norsk, 
norsk for minoritetspråklige, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Det tilbys eksamen 
etter endt løp, som er jevngod med en grunnskoleeksamen, og eleven kan søke seg inn på 
videregående skole. 

4. Norsk og samfunnskunnskapsundervisning for voksne innvandrere. Undervisningen avsluttes 
med obligatorisk digital norsktest og digital samfunnskunnskapsprøve. 

5. Spesialundervisning for voksne over 24 år som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det 
ordinære opplæringstilbudet eller voksne som har et særlig behov for opplæring for å 
vedlikeholde eller utvikle grunnleggende ferdigheter. 

Skolen har mange samarbeidspartnere, men de viktigste er NAV og Fylkeskommunen (Mandal 
videregående skole) 

Skolen står overfor utfordringer når det gjelder nedgang i elevtall. Dette henger sammen med nedgang i 
antall bosatte i kommunene, og driften må tilpasses nedgangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                           HANDLINGSPLAN 2021 – 2024, BUDSJETT 2021 |  104 
 

Budsjettvedtak 
 

Gebyrutvikling 

 
Skattesatser 2021  

• Skattesatsen for 2021 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser 
som vedtas av Stortinget. 

• Eiendomsskattesatsen må vedtas for hver av de tre kommunene i samsvar med 
overgangsbestemmelsene for kommuner som slår seg sammen og vedtatt harmoniseringsplan. 
Eiendomsskattesatsene for boliger og fritidseiendom 2021 fastsettes slik;  

o Marnardal,      2 ‰ 
o Mandal,          3 ‰ 
o Lindesnes,     2,767 ‰  
o Det gis ikke bunnfradrag til skattetakst eller formues-grunnlag utover pliktig 

reduksjonsfaktor. 

 I overgangsperioden er det lagt opp til at skattesatsen for næringseiendom harmoniseres mot 
Lindesnes sitt nivå på 5,5 ‰. Eiendomsskattesatsene for næringseiendom 2021 fastsettes slik: 

•  
o Mandal,     4,666 ‰ (fra 3,833) 
o Lindesnes,     5,5 ‰ (uendret) 
o Marnardal, energikraftverk   6,5 ‰ (fra 7,0 ‰)  
o Marnardal, annen næringseiendom,  6,5 ‰ (fra 7 ‰)  

  

Kommunale eiendomsgebyrer og andre betalingssatser 2021 

Beskrivelse; 2020 2021 

Forbruksgebyr vann (kr/m3)                                                       kr                   11,55  kr                    12,03 

Abonnementsgebyr vann                                                                kr                   1 550  kr                    1 870 

Forbruksgebyr avløp (kr/m3)                                                         kr                   22,38  kr                    26,90 

Abonnementsgebyr avløp                                                       kr                   1 870  kr                    1 704 

Feie og tilsynsavgift (Brann Sør IKS)                                             kr                      414  kr                       425 

Standard renovasjon m/papirdunk (Maren AS)                       kr                   3 437  kr                    3 570 

Slamtømming private, tette tanker hus inntil 8m3                    kr                   3 695  kr                    4 150 

Foreldrebetaling barnehage, fulltidsplass                                  kr                   3 135  kr                    3 230 

Foreldrebetaling i skolefritidsordning, fulltidsplass                kr                   2 580  kr                    2 650 

Trygghetsalarm, service/vedlikehold (pr. mnd.)                      kr                      275  kr                       283 
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Gebyrsatsene for plan, byggesaker, utslipp og forurensning, og oppmåling er justert i henhold til nye 
økonomiske beregninger.  

Gjennomsnittlig gebyrendring er som følger; 

Gebyr plan 18 % 

Gebyr byggesaker 28 % 

Gebyr utslipp og forurensning 29 % 

Gebyr oppmåling 15 % 

Gebyr feiing, slam og renovasjon 15 % 

 

For ytterligere detaljer vises til dokumentet «Gebyrregulativ 2021 Lindesnes kommune». Begrensninger i 
betalingssatser, lovbestemte moderasjonsordninger og lignende er også omtalt nærmere 
der.                                                                         
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§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) 

 
Beløp i 1000     
 Øk. plan  2021 Øk. plan  2022 Øk. plan  2023 Øk. plan  2024 
Rammetilskudd -795 450 -795 450 -815 450 -815 450 
Inntekts- og formuesskatt -623 814 -623 814 -623 814 -623 814 
Eiendomsskatt -89 500 -94 200 -103 100 -102 500 
Andre generelle driftsinntekter -6 643 -6 957 -6 925 -6 891 

Sum generelle driftsinntekter -1 515 407 -1 520 421 -1 549 289 -1 548 655 

     

Korrigert sum bevilgninger 
drift, netto 

1 463 609 1 427 882 1 427 895 1 422 997 

     
Avskrivinger 113 000 113 000 113 000 113 000 
     

Sum netto driftsutgifter 1 576 609 1 540 882 1 540 895 1 535 997 

Brutto driftsresultat 61 202 20 461 -8 394 -12 658 

     
Renteinntekter -9 320 -9 620 -10 020 -10 020 
Utbytter -15 000 -24 700 -26 700 -28 700 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

-1 800 -1 800 -1 800 -1 800 

Renteutgifter 32 889 29 633 33 129 39 129 
Avdrag på lån 91 909 94 429 102 336 113 054 

Netto finansutgifter 98 678 87 942 96 945 111 663 

     
Motpost avskrivninger -113 000 -113 000 -113 000 -113 000 
     

Netto driftsresultat  46 880 -4 597 -24 449 -13 995 

     
Overføring til investering 14 750 4 750 4 750 4 750 
Netto avsetninger til eller bruk 
av bundne driftsfond 

50 50 50 50 

Netto avsetninger til eller bruk 
av disposisjonsfond 

-61 680 -203 19 649 9 195 

Dekning av tidligere års 
merforbruk i driftsregnskapet 

0 0 0 0 

Sum disponeringer eller 
dekning av netto driftsresultat 

-46 880 4 597 24 449 13 995 

     

Fremført til inndekning i 
senere år (merforbruk) 

0 0 0 0 
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§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) 
 
Beløp i 1000     
 Øk. plan 2021 Øk. plan 2022 Øk. plan 2023 Øk. plan 2024 

Rådmannens stab 159 913 149 233 148 686 147 945 
Samfunnsutvikling 160 137 157 195 156 495 153 345 
Velferd 573 617 555 527 555 527 555 527 
Oppvekst 577 119 573 719 569 525 569 525 
Pensjon, lønnsreserver m.m 20 634 20 634 27 634 27 634 
Felles og finansiering -1 200 -990 -990 -990 

Sum bevilgninger drift, netto 1 490 220 1 455 318 1 456 877 1 452 986 

     
Herav:     
Avskrivinger 26 631 27 456 29 002 30 009 
Netto renteutgifter og -inntekter -20 -20 -20 -20 

Avdrag på lån 0 0 0 0 
Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne driftsfond 

0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

0 0 0 0 

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 1 463 609 1 427 882 1 427 895 1 422 997 
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§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A) 
 
Beløp i 1000     
 Øk. plan 2021 Øk. plan 2022 Øk. plan 2023 Øk. plan 2024 

Investeringer i varige driftsmidler 129 888 323 675 394 325 405 425 

Tilskudd til andres investeringer 1 500 0 0 0 
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 14 750 4 750 4 750 4 750 

Utlån av egne midler 0 0 0 0 
Avdrag på lån 1 000 11 000 0 0 

Sum investeringsutgifter 147 138 339 425 399 075 410 175 

     
Kompensasjon for merverdiavgift -16 834 -56 325 -70 562 -70 720 

Tilskudd fra andre -25 644 -25 000 -7 000 -201 000 
Salg av varige driftsmidler -14 300 -3 000 0 0 
Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0 
Bruk av lån -75 609 -250 350 -316 764 -133 705 

Sum investeringsinntekter -132 388 -334 675 -394 325 -405 425 

     
Videreutlån 80 000 80 000 80 000 80 000 
Bruk av lån til videreutlån -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 

Avdrag på lån til videreutlån 30 000 30 000 30 000 30 000 

Mottatte avdrag på videreutlån -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 

Netto utgifter videreutlån 0 0 0 0 

     
Overføring fra drift -14 750 -4 750 -4 750 -4 750 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 0 0 0 0 

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 

Sum overføring fra drift og netto avsetninger -14 750 -4 750 -4 750 -4 750 

     

Fremført til inndekning i senere år (udekket) 0 0 0 0 

 

Budsjettskjema 2A er en samlet oversikt av hele investeringsplanen, hvorav første linje "Investeringer i 
varige driftsmidler" utgjør summen av investeringstiltakene som gjengis i budsjettskjema 2B. Tilskudd til 
andres investeringer med 1,5 mill.kr gjelder investeringstilskudd Lindesnes kirkelige fellesråd til maling 
av Mandal kirke. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper gjelder egenkapitaltilskudd KLP (Kommunal 
landspensjonskasse) med 4,75 mill. kr pr år. For 2021 inngår 10 mill. kr som egenkapitalinnskudd til 
Senter for innovasjon i Mandal. Avdrag på lån med 1 mill. kr for 2021 er knyttet til forskutteringer av 
tilskudd som etter tidligere budsjettvedtak skal benyttes til nedbetaling av lån. Sum investeringsutgifter 
utgjør 147,1 mill. kr. 

Sum investeringsinntekter for 2021 med 132,4 mill. kr, består av momskompensasjon fra 
investeringsprosjekter, statlige tilskudd, eiendomssalg, bidrag fra utbyggere og andre. Bruk av lån er den 
største posten med 75,6 mill. kr 2021. 
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Neste hovedpost gjelder Startlån med årlig 80 mill. kr som utlån og bruk av lån, innlån fra husbanken. 
Avdragene tilhørende startlån er budsjettert med 30 mill. kr. Erfaringsmessig er det relativt store 
innfrielser av lån som følge av salg. Innbetalte avdrag skal benyttes til nedbetaling av lån eller nye utlån.  

Nederste del av budsjettskjemaet gjelder interne finansieringsposter som overføringer fra 
driftsbudsjettet eller bruk av investeringsfond. Overføringspostene fra driftsbudsjettet gjelder 
finanspostene SIM bygg og egenkapitaltilskudd KLP med 14,75 mill. kr 2021. 

Investeringsbudsjettet får etter dette en netto sum på 0 hvert av årene i planperioden.  
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§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B) 

 
Beløp i 1000      
 Øk. plan 

2021 
Øk. plan 

2022 
Øk. plan 

2023 
Øk. plan 

2024 
Øk. plan Sum 

2021-2024 
Rådmannens stab      
Lindesnes rådhus, opprustning 10 000 20 000 0 0 30 000 

Sum Rådmannens stab 10 000 20 000 0 0 30 000 

      
Samfunnsutvikling      
VA 33 486 32 820 30 000 30 000 126 306 
Boliger 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 
Heddeland industriområde - infrastrukturtiltak 800 500 0 0 1 300 
Infrastruktur - utbyggingsavtaler 100% refusjon 5 000 2 000 0 0 7 000 
Industrihistorisk senter, Ballastbrygga 1 000 0 0 0 1 000 
Kunstgress Vigeland (økplan23-24) 0 0 150 7 000 7 150 
Ny-asfaltering 500 500 500 500 2 000 
Rassikring 300 300 300 300 1 200 
Bil og maskinpark mv Grønt og vei 1 200 700 700 700 3 300 
Flomsikringstiltak Øyslebø 1 000 0 0 0 1 000 
ENØK-tiltak 1 000 500 500 500 2 500 
Lekeplasser 200 200 200 200 800 
Gatelys, ombygging til målt strømforbruk 1 000 0 0 0 1 000 
Promenade/gangvei forbi Fiskelaget 3 750 0 0 0 3 750 
Krigsseilermonumentet, universell utforming 1 000 0 0 0 1 000 
Kjøp av Spiggeren sn11, sikre adkomst iht regplan 1 005 0 0 0 1 005 
Skjægårdsparken, egenandel prosjekter Sandøy 0 0 750 0 750 
Skjernøy, etablering parkeringsplass 
Tjusdalen/kapellet, kommunal andel 50% 

0 315 0 0 315 

Tjortedal, egenandel forvaltningsplan friluftsområde 365 230 0 0 595 
Piren, infrastruktur vei/grøntareal 300 0 0 0 300 
Fiberutbygging, kommunale trekkrør i fellesgrøfter 600 650 0 0 1 250 
Energiovervåkingssystem (EOS), videre utbygging 500 0 0 0 500 
Rekkefølgekrav idrettsanlegg Krossen, GS vei 200 460 0 0 660 
Trafikksikkerhetsplan innspill 1 - Fortau indre del av 
Rødberg inkl reguleringsplan 

1 750 0 0 0 1 750 

Hestehaven indrustriområde - flomforebygging 2 500 0 0 0 2 500 
Gåsesteinsveien og Blørstadveien - Oppgradering 750 0 0 0 750 
Investeringstiltak renhold, utstyr, lagerplass mv 650 2 500 550 550 4 250 

Sum Samfunnsutvikling 63 856 46 675 38 650 44 750 193 931 

      
Velferd      
Helsehus 30 000 249 000 350 000 355 000 984 000 
Bofellesskap ungdom, forprosjekt (2021) 1 000 0 0 0 1 000 
Utbedringstiltak infrastruktur heldøgns 
omsorgstjenester 

1 200 1 200 1 200 1 200 4 800 

Velferdsteknologi og digitalisering 1 150 500 500 500 2 650 
Holum omsorgssenter, strømagregat 750 0 0 0 750 
To busser dagsentre (Marnardal og Vigeland) 1 100 0 0 0 1 100 
Investeringstiltak for omlegging kjøkkendrift i 
institusjonene 

1 000 0 0 0 1 000 

Bokollektiv ungdom, Smibakken (2019) 9 682 0 0 0 9 682 

Sum Velferd 45 882 250 700 351 700 356 700 1 004 982 

      
Oppvekst      
IKT - skolene 5 000 5 000 2 675 2 675 15 350 
OPPVEKST - mindre strakstiltak 2 650 1 300 1 300 1 300 6 550 
Lindesnes Ungdomsskole - oppholdsrom/bibliotek 2 500 0 0 0 2 500 

Sum Oppvekst 10 150 6 300 3 975 3 975 24 400 

      

Sum 2B  129 888 323 675 394 325 405 425 1 253 313 
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2. Tilskudd til andres investeringer 
 
Beløp i 1000      
 Øk. plan 2021 Øk. plan 2022 Øk. plan 2023 Øk. plan 2024 Øk. plan Sum 2021-2024 
Mandal kirke - utbedring 1 500 0 0 0 1 500 

Tilskudd til andres investeringer  1 500 0 0 0 1 500 
 

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 
 
Beløp i 1000      
 Øk. plan 

2021 
Øk. plan 

2022 
Øk. plan 

2023 
Øk. plan 

2024 
Øk. plan Sum 2021-

2024 
Egenkapital Sim bygg 10 000 0 0 0 10 000 
Egenkapitalinnskudd KLP 4 750 4 750 4 750 4 750 19 000 

Investeringer i aksjer og andeler i 
selskaper  

14 750 4 750 4 750 4 750 29 000 

 

4. Utlån av egne midler 
 
Beløp i 1000      

 Øk. plan 2021 Øk. plan 2022 Øk. plan 2023 Øk. plan 2024 Øk. plan Sum 2021-2024 

Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 

 

Budsjettskjema 2B viser fordeling av investeringsplanen på tjenesteområder og prosjekter. Budsjettet 
for 2021 har et moderat investeringsnivå på 129,9 mill. kr, etter en periode med betydelige 
investeringer innenfor Oppvekst. I denne handlingsplanen ligger hovedtyngden av investeringene på 
tjenesteområde Velferd. "Helsehus" har en brutto budsjettramme på 984 mill. kr i planperioden 2021-
2024.   
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Økonomiske oversikter og vedlegg 
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Framsikt 1A Økonomiplan 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan  

 2021 2022 2023 2024 

Sentrale inntekter     

Skatt på inntekt og formue -623 814 -623 814 -623 814 -623 814 

Rammetilskudd -795 450 -795 450 -815 450 -815 450 

Eiendomsskatt annen eiendom -27 500 -29 200 -28 100 -27 500 

Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger -62 000 -65 000 -75 000 -75 000 

Andre statlige overføringer -6 643 -6 957 -6 925 -6 891 

Konsesjonskraftinntekter -2 900 -2 690 -2 690 -2 690 

Sum Sentrale inntekter -1 518 307 -1 523 111 -1 551 979 -1 551 345 

     

Sentrale utgifter     

Lønnsreserve 26 000 26 000 26 000 26 000 

Grunnleie 0 0 0 0 

Avskrivninger 0 0 0 0 

Pensjon 1 000 1 000 8 000 8 000 

Premiefond -1 616 -1 616 -1 616 -1 616 

Sum Sentrale utgifter 25 384 25 384 32 384 32 384 

     

Driftsutgifter per tjenesteområde 1 470 806 1 435 694 1 430 253 1 426 362 

Brutto resultat (KOSTRA) -22 117 -62 033 -89 342 -92 599 

     

Netto finansutgifter og inntekter     

Motpost avskrivninger 0 0 0 0 

Motpost kapitalkostn. selvkost  VA -26 631 -27 456 -29 002 -30 009 

Gevinst finansielle investeringer -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 

Renteinntekter formidlingslån -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 32 889 29 633 33 129 39 129 

Avdrag 91 909 94 429 102 336 113 054 

Utlån 1 700 1 700 1 700 1 700 

Renteinntekter -2 300 -2 600 -3 000 -3 000 

Utbytte og eieruttak -15 000 -24 700 -26 700 -28 700 

Finansutgifter i tjenesteområdene -20 -20 -20 -20 

Sum Netto finansutgifter og inntekter 73 747 62 186 69 643 83 354 

     

Motpost avskrivninger i tjenesteområdene 0 0 0 0 

     

Netto resultat 51 630 153 -19 699 -9 245 

     

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner     

Avsetning til bundne fond 50 50 50 50 

Overføring til investeringsbud/-regnskap 10 000 0 0 0 

Avsetninger til disposisjonsfond 0 0 19 649 9 195 

Bruk av disposisjonsfond -61 680 -203 0 0 

Netto avsetninger i tjenesteområdene 0 0 0 0 

Sum Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner -51 630 -153 19 699 9 245 

     

Årsoverskudd / underskudd 0 0 0 0 
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Framsikt 1B Økonomiplan 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan  

 2021 2022 2023 2024 

Rådmannens stab 159 913 149 233 148 686 147 945 

Samfunnsutvikling 160 137 157 195 156 495 153 345 

Velferd 573 617 555 527 555 527 555 527 

Oppvekst 577 119 573 719 569 525 569 525 

Pensjon, lønnsreserver m.m 0 0 0 0 

Felles og finansiering 0 0 0 0 

Sum netto rammer 1 470 786 1 435 674 1 430 233 1 426 342 

     

Herav:     

Renteinntekter -20 -20 -20 -20 

Renteutgifter 0 0 0 0 

Avdrag på lån 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 

Sum rammer uten 1A-poster 1 470 806 1 435 694 1 430 253 1 426 362 
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§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) 
 
Beløp i 1000     
 Øk. plan  2021 Øk. plan  2022 Øk. plan  2023 Øk. plan  2024 
Rammetilskudd -795 450 -795 450 -815 450 -815 450 
Inntekts- og formuesskatt -623 814 -623 814 -623 814 -623 814 
Eiendomsskatt -89 500 -94 200 -103 100 -102 500 
Andre generelle driftsinntekter -6 643 -6 957 -6 925 -6 891 

Sum generelle driftsinntekter -1 515 407 -1 520 421 -1 549 289 -1 548 655 

     

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 1 463 609 1 427 882 1 427 895 1 422 997 

     
Avskrivinger 113 000 113 000 113 000 113 000 
     

Sum netto driftsutgifter 1 576 609 1 540 882 1 540 895 1 535 997 

Brutto driftsresultat 61 202 20 461 -8 394 -12 658 

     
Renteinntekter -9 320 -9 620 -10 020 -10 020 
Utbytter -15 000 -24 700 -26 700 -28 700 
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 
Renteutgifter 32 889 29 633 33 129 39 129 
Avdrag på lån 91 909 94 429 102 336 113 054 

Netto finansutgifter 98 678 87 942 96 945 111 663 

     
Motpost avskrivninger -113 000 -113 000 -113 000 -113 000 
     

Netto driftsresultat  46 880 -4 597 -24 449 -13 995 

     
Overføring til investering 14 750 4 750 4 750 4 750 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 50 50 50 50 
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -61 680 -203 19 649 9 195 
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -46 880 4 597 24 449 13 995 

     

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 
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§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) 
 
Beløp i 1000     

 Øk. plan 2021 Øk. plan 2022 Øk. plan 2023 Øk. plan 2024 

Rådmannens stab 159 913 149 233 148 686 147 945 

Samfunnsutvikling 160 137 157 195 156 495 153 345 

Velferd 573 617 555 527 555 527 555 527 

Oppvekst 577 119 573 719 569 525 569 525 

Pensjon, lønnsreserver m.m 20 634 20 634 27 634 27 634 

Felles og finansiering -1 200 -990 -990 -990 

Sum bevilgninger drift, netto 1 490 220 1 455 318 1 456 877 1 452 986 

     

Herav:     

Avskrivinger 26 631 27 456 29 002 30 009 

Netto renteutgifter og -inntekter -20 -20 -20 -20 

Avdrag på lån 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 1 463 609 1 427 882 1 427 895 1 422 997 
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§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A) 
 
Beløp i 1000     
 Øk. plan 2021 Øk. plan 2022 Øk. plan 2023 Øk. plan 2024 
Investeringer i varige driftsmidler 129 888 323 675 394 325 405 425 
Tilskudd til andres investeringer 1 500 0 0 0 
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 14 750 4 750 4 750 4 750 
Utlån av egne midler 0 0 0 0 
Avdrag på lån 1 000 11 000 0 0 

Sum investeringsutgifter 147 138 339 425 399 075 410 175 

     
Kompensasjon for merverdiavgift -16 834 -56 325 -70 562 -70 720 
Tilskudd fra andre -25 644 -25 000 -7 000 -201 000 
Salg av varige driftsmidler -14 300 -3 000 0 0 
Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 
Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0 
Bruk av lån -75 609 -250 350 -316 764 -133 705 

Sum investeringsinntekter -132 388 -334 675 -394 325 -405 425 

     
Videreutlån 80 000 80 000 80 000 80 000 
Bruk av lån til videreutlån -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 
Avdrag på lån til videreutlån 30 000 30 000 30 000 30 000 
Mottatte avdrag på videreutlån -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 

Netto utgifter videreutlån 0 0 0 0 

     
Overføring fra drift -14 750 -4 750 -4 750 -4 750 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0 
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 0 0 0 0 
Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 

Sum overføring fra drift og netto avsetninger -14 750 -4 750 -4 750 -4 750 

     

Fremført til inndekning i senere år (udekket) 0 0 0 0 
 

Budsjettskjema 2A er en samlet oversikt av hele investeringsplanen, hvorav første linje "Investeringer i 
varige driftsmidler" utgjør summen av investeringstiltakene som gjengis i budsjettskjema 2B. Tilskudd til 
andres investeringer med 1,5 mill.kr gjelder investeringstilskudd Lindesnes kirkelige fellesråd til maling 
av Mandal kirke. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper gjelder egenkapitaltilskudd KLP (Kommunal 
landspensjonskasse) med 4,75 mill. kr pr år. For 2021 inngår 10 mill. kr som egenkapitalinnskudd til 
Senter for innovasjon i Mandal. Avdrag på lån med 1 mill. kr for 2021 er knyttet til forskutteringer av 
tilskudd som etter tidligere budsjettvedtak skal benyttes til nedbetaling av lån. Sum investeringsutgifter 
utgjør 147,1 mill. kr. 

Sum investeringsinntekter for 2021 med 132,4 mill. kr, består av momskompensasjon fra 
investeringsprosjekter, statlige tilskudd, eiendomssalg, bidrag fra utbyggere og andre. Bruk av lån er den 
største posten med 75,6 mill. kr 2021. 

Neste hovedpost gjelder Startlån med årlig 80 mill. kr som utlån og bruk av lån, innlån fra husbanken. 
Avdragene tilhørende startlån er budsjettert med 30 mill. kr. Erfaringsmessig er det relativt store 
innfrielser av lån som følge av salg. Innbetalte avdrag skal benyttes til nedbetaling av lån eller nye utlån.  

Nederste del av budsjettskjemaet gjelder interne finansieringsposter som overføringer fra 
driftsbudsjettet eller bruk av investeringsfond. Overføringspostene fra driftsbudsjettet gjelder 
finanspostene SIM bygg og egenkapitaltilskudd KLP med 14,75 mill. kr 2021. 

Investeringsbudsjettet får etter dette en netto sum på 0 hvert av årene i planperioden.  
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 §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B) 

Beløp i 1000      
 Øk. plan 

2021 
Øk. plan 

2022 
Øk. plan 

2023 
Øk. plan 

2024 
Øk. plan Sum 

2021-2024 
Rådmannens stab      
Lindesnes rådhus, opprustning 10 000 20 000 0 0 30 000 

Sum Rådmannens stab 10 000 20 000 0 0 30 000 

      
Samfunnsutvikling      
VA 33 486 32 820 30 000 30 000 126 306 
Boliger 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 
Heddeland industriområde - infrastrukturtiltak 800 500 0 0 1 300 
Infrastruktur - utbyggingsavtaler 100% refusjon 5 000 2 000 0 0 7 000 
Industrihistorisk senter, Ballastbrygga 1 000 0 0 0 1 000 
Kunstgress Vigeland (økplan23-24) 0 0 150 7 000 7 150 
Ny-asfaltering 500 500 500 500 2 000 
Rassikring 300 300 300 300 1 200 
Bil og maskinpark mv Grønt og vei 1 200 700 700 700 3 300 
Flomsikringstiltak Øyslebø 1 000 0 0 0 1 000 
ENØK-tiltak 1 000 500 500 500 2 500 
Lekeplasser 200 200 200 200 800 
Gatelys, ombygging til målt strømforbruk 1 000 0 0 0 1 000 
Promenade/gangvei forbi Fiskelaget 3 750 0 0 0 3 750 
Krigsseilermonumentet, universell utforming 1 000 0 0 0 1 000 
Kjøp av Spiggeren sn11, sikre adkomst iht regplan 1 005 0 0 0 1 005 
Skjægårdsparken, egenandel prosjekter Sandøy 0 0 750 0 750 
Skjernøy, etablering parkeringsplass 
Tjusdalen/kapellet, kommunal andel 50% 

0 315 0 0 315 

Tjortedal, egenandel forvaltningsplan friluftsområde 365 230 0 0 595 
Piren, infrastruktur vei/grøntareal 300 0 0 0 300 
Fiberutbygging, kommunale trekkrør i fellesgrøfter 600 650 0 0 1 250 
Energiovervåkingssystem (EOS), videre utbygging 500 0 0 0 500 
Rekkefølgekrav idrettsanlegg Krossen, GS vei 200 460 0 0 660 
Trafikksikkerhetsplan innspill 1 - Fortau indre del av 
Rødberg inkl reguleringsplan 

1 750 0 0 0 1 750 

Hestehaven indrustriområde - flomforebygging 2 500 0 0 0 2 500 
Gåsesteinsveien og Blørstadveien - Oppgradering 750 0 0 0 750 
Investeringstiltak renhold, utstyr, lagerplass mv 650 2 500 550 550 4 250 

Sum Samfunnsutvikling 63 856 46 675 38 650 44 750 193 931 

      
Velferd      
Helsehus 30 000 249 000 350 000 355 000 984 000 
Bofellesskap ungdom, forprosjekt (2021) 1 000 0 0 0 1 000 
Utbedringstiltak infrastruktur heldøgns 
omsorgstjenester 

1 200 1 200 1 200 1 200 4 800 

Velferdsteknologi og digitalisering 1 150 500 500 500 2 650 
Holum omsorgssenter, strømagregat 750 0 0 0 750 
To busser dagsentre (Marnardal og Vigeland) 1 100 0 0 0 1 100 
Investeringstiltak for omlegging kjøkkendrift i 
institusjonene 

1 000 0 0 0 1 000 

Bokollektiv ungdom, Smibakken (2019) 9 682 0 0 0 9 682 

Sum Velferd 45 882 250 700 351 700 356 700 1 004 982 

      
Oppvekst      
IKT - skolene 5 000 5 000 2 675 2 675 15 350 
OPPVEKST - mindre strakstiltak 2 650 1 300 1 300 1 300 6 550 
Lindesnes Ungdomsskole - oppholdsrom/bibliotek 2 500 0 0 0 2 500 

Sum Oppvekst 10 150 6 300 3 975 3 975 24 400 

      

Sum 2B  129 888 323 675 394 325 405 425 1 253 313 
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2. Tilskudd til andres investeringer 
 
Beløp i 1000      
 Øk. plan 2021 Øk. plan 2022 Øk. plan 2023 Øk. plan 2024 Øk. plan Sum 2021-2024 
Mandal kirke - utbedring 1 500 0 0 0 1 500 

Tilskudd til andres investeringer  1 500 0 0 0 1 500 
 

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 
 
Beløp i 1000      
 Øk. plan 

2021 
Øk. plan 

2022 
Øk. plan 

2023 
Øk. plan 

2024 
Øk. plan Sum 2021-

2024 
Egenkapital Sim bygg 10 000 0 0 0 10 000 
Egenkapitalinnskudd KLP 4 750 4 750 4 750 4 750 19 000 

Investeringer i aksjer og andeler i 
selskaper  

14 750 4 750 4 750 4 750 29 000 

 

4. Utlån av egne midler 
 
Beløp i 1000      

 Øk. plan 2021 Øk. plan 2022 Øk. plan 2023 Øk. plan 2024 Øk. plan Sum 2021-2024 

Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 

 

Budsjettskjema 2B viser fordeling av investeringsplanen på tjenesteområder og prosjekter. Budsjettet 
for 2021 har et moderat investeringsnivå på 129,9 mill. kr, etter en periode med betydelige 
investeringer innenfor Oppvekst. I denne handlingsplanen ligger hovedtyngden av investeringene på 
tjenesteområde Velferd. "Helsehus" har en brutto budsjettramme på 984 mill. kr i planperioden 2021-
2024.   

 
 


