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OM OFFENTLIGGJØRING
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OFFENTLIGGJØRING 

• Budsjett og økonomiplan deles ut i papirformat etter 
presentasjonen 

• Spørsmål samles opp til etter presentasjonen

• Budsjettdokumentene og presentasjon legges ut på 
kommunens hjemmeside i morgen (se under fanen «Politikk» 
og deretter «Kommuneplan og andre styringsdokumenter» og så 
«Handlingsplan, økonomiplan og budsjett»)
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OM ARBEIDSDELING, BEHANDLING 
OG PROSESS
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ARBEIDSDELING

• Kommunedirektøren har ikke noen selvstendig innstillingsrett eller plikt til å 
legge fram budsjett og økonomiplan i balanse – men vårt økonomireglement 
sier at kommunedirektøren skal legge fram et balansert forslag til 
formannskapet

• Handlingsplanen vedtatt tidligere i høst gir rammer for kommunedirektørens 
budsjettarbeid og for det som foreslås, men kommunedirektøren må forholde 
seg til de gitte rammevilkår

• Deretter har formannskapet innstillingsretten og kommunestyret har 
vedtaksretten
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PROSESS SÅ LANGT – BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN
• 21.06.22: 1.gangsbehandling av Handlingsplan 2023-2026
• 13.09.22 Budsjettseminar med formannskapet 
• 18.10.22: Handlingsplanen vedtatt i kommunestyret
• Sept./okt./nov.: Administrasjonen arbeider med budsjettet
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VIDERE BEHANDLING – BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

• 15.11.22: Presentasjon av rådmannens forslag
• 22.11.22: Arbeidsmøte i formannskapet – ikke vedtaksmøte
• 23.11.22: Uttale fra Arbeidsmiljøutvalget
• 29.11.22: Uttale fra Administrasjonsutvalget
• 29.11.22: Formannskapets behandling og innstilling
• 30.11.22: Utlegging til alminnelig ettersyn
• 13.12.22: Kommunestyrets behandling av budsjett/økonomiplan
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OM PROSESSEN

• Usikkerhet er et vesentlig stikkord knyttet til 
budsjettprosessen og forslagene som nå legges fram

• Den internasjonale situasjonen gjør at vesentlige 
premisser for kommunens økonomi er i spill

• Kommunens økonomi, i likhet med innbyggernes 
private økonomi, er nå mer usikker enn på lang tid

• Dette ukjente landskapet gjør det det ekstra vanskelig å 
«navigere» 
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OM PROSESSEN

Takk til medarbeidere for innsatsen i budsjettprosessen –
ikke minst gjelder dette avdelingsledere og i særdeleshet 
kommunens ledergruppe og ikke minst økonomisjef
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KOMMUNENS OPPDRAG, MÅL OG 
STRATEGI
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KOMMUNENS OPPDRAG (mission)

Gi dagens og framtidige innbyggerne tjenester 
med god kvalitet gjennom effektiv 
ressursutnyttelse  – og å legge til rette for 
framtidig vekst, utvikling og bærekraft
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HOVEDMÅLSETTING

• Være en attraktiv bokommune med Østre Agder/Agder  
som arbeidsplassregion

• Styrket næringsutvikling med økt antall arbeidsplasser
• En befolkningsutvikling tilnærmet lik landet
• Gode levekår
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STRATEGISKE PUNKT. Jfr. vedtatt handlingsplan

• Sluttføre Utviklingsalternativet 
• Konsolidere den kommunale drift
• Videreutvikle tjenestene - fokus på samskapning og frivillighet
• Lokal strategi bosettings- og næringseffekt av Morrowetablering
• Fokus på nærings- og boligutvikling 
• Fokus på rekrutteringstiltak og kompetanseutvikling
• Fokus på digital utnyttelse og ledelse av digital transformasjon. 
• Bedre tverrsektoriell samhandling og Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). 
• Vurdere kommunestrukturendringer, dersom det tas initiativ i 

regionen.
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HOVEDBILDER
-Utvikling i Tvedestrand
-Hva skjer med handlingsrommet for 
kommunal sektor og Tvedestrand?
-Hvordan ser Tvedestrandsbildet ut i 
planperioden?
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UTVIKLING I TVEDESTRAND

• Det har skjedd mye positivt i Tvedestrand i de senere årene!
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UTVIKLING I TVEDESTRAND

• Det har skjedd mye positivt i Tvedestrand de siste 
årene – noe som kan legge grunnlag for konkurranse-
kraft og framtidig vekst

• Kan Morrow og Biozinetableringer gi ekstra drakraft?
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UTVIKLING I TVEDESTRAND

• Men, utviklingsalternativets pris for kommunen er store 
langsiktige gjeldsforpliktelser, marginal økonomi med 
betydelig risikoeksponering og behov for kommunale 
innsparinger

• Vi har i 2022 (som store deler av verden) i tillegg blitt 
«truffet» av negative konsekvenser av den internasjonale 
utviklingen

18



MEN, HVA SKJER MED HANDLINGSROMMET?

KS-leder Gunn Marit Helgesen:

• Rammene for kommuneøkonomien neste 
år i statsbudsjettet vil gi tøffere vilkår for 
kommunenes muligheter til å gi 
innbyggerne et godt tjenestetilbud



MEN HVA SKJER MED HANDLINGSROMMET?
Noen sentrale forklaringer for kommunesektoren/Tvedestrand:
• Konsekvenser av den internasjonale situasjonen
• Demografiendringer 
• Vekst i frie inntekter (som spises opp av uvanlig høy kostnadsvekst)
• Levekårsutfordringer 
• Bosetting av mennesker med varig redusert og nedsatt funksjonsevne 
• Flere ressurskrevende brukere det siste året 
• Endrede statlige rammevilkår 
• Gjeldsutvikling og renteøkning
• Uavklart (lav?) koronakompensering
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HVORDAN SER TVEDESTRANDSBILDET UT?

• Den administrative budsjett- og økonomiplanprosessen i 
Tvedestrand kommune har denne høsten (som vanlig) vært 
krevende

• Usikkerheten rundt framtidig utvikling (f.eks priser, renter, utbytter, 
migrasjon) har vært en ekstra utfordring
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HVORDAN SER TVEDESTRANDSBILDET UT?

• Budsjett og økonomiplanopplegget er, ikke særlig overraskende, stramt, 
risikofylt og med lite handlingsrom

• Rekordutbytte fra Agder Energi i 2023 og vekst i frie inntekter større enn 
gjennomsnittet  gir god drahjelp (spesielt i 2023) – men løser ikke alle 
problem

• Stor bosetting av flyktninger gir gjerne en inntektsstrøm som gir 
«overskudd» i begynnelsen av den fem-årige integreringsperioden, og et 
mulig «underskudd» i slutten

• Integreringstilskuddet blir utbetalt uavhengig av hvilke behov den enkelte 
flyktning måtte ha for oppfølgning, tiltak og tilrettelegging i kommunen
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HVORDAN SER TVEDESTRANDSBILDET UT?

• En ser betydelig økte utgifter, inntekter og årsverk i opplegget.
Innlemming av det interkommunale samarbeidet NAV Øst i Agder 
"pumper" opp tallene, bosetting av et stort antall flyktninger og 
tjenester til flere ressurskrevende brukere likeså

• Økt premieavvik (vi betaler mer pensjonsutgifter enn det som blir 
regnskapsført/kostnadsberegnet i 2023) – vår «interngjeld» øker og 
svekker likviditeten.  Med god økonomi hadde det vært naturlig å 
fondsavsette tilsvarende
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HVORDAN SER TVEDESTRANDSBILDET UT?

• Kommunens stadig økende gjeldsgrad binder handlingsrom for lang 
tid framover, og fondsreservene er små og kan snart være brukt opp 

• Faren for underskudd i 2022 og i planperioden er påtakelig og da er 
også muligheten for igjen å komme på Robek-listen klart tilstede 
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HVORDAN SER TVEDESTRANDSBILDET UT?

• Det er innarbeidet midler til nye ressurskrevende brukere 
(drift som allerede er i gang) – og til noe annen nødvendig 
styrking av driften 

• Det forutsettes bosetting av 25 nye flyktninger hvert år –
anmodning ikke mottatt ennå. Usikkerhet knyttet til hvor i 
tjenesteapparatet (utenom NAV) tjenestene evt. utløses. Det 
er derfor satt av en «samlepost»
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HVORDAN SER TVEDESTRANDSBILDET UT?

• Det innarbeidet betydelig økte strømutgifter i 2023 (men ikke 
helt i samsvar med prognoser fra leverandør)

• Strømutgiftene settes ned utover i perioden, men settes 
likevel på et høyere nivå enn tidligere
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HVORDAN SER TVEDESTRANDSBILDET UT?

• Det foreslås mange små og store innsparingstiltak, mange av 
forslagene er basert på at det ikke er lovpålagte tjenester

• Flere tiltak vil være upopulære

• Det kan stilles spørsmål om alle foreslåtte tiltak er fornuftige, 
ikke minst i et mer langsiktig perspektiv
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HVORDAN SER TVEDESTRANDSBILDET UT?

• «Strikken strekkes langt» mtp. inntekts- og utgiftsanslag
• Ikke generell kompensasjon for prisvekst – men en del 

store budsjettposter er justert
• Usikkerhetene og risikoene i opplegget er mange og 

noen til dels store
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HVORDAN SER TVEDESTRANDSBILDET UT?
• Investeringsopplegg som innebærer sluttføring av ny 

barneskole (2023)

• Andre litt større investeringer:  Led-gatelys og vår andel av 
nytt legevaktsbygg (2023)

• Økt satsing på varmepumper til offentlige bygg (2023)

• Div. VA-investeringer i perioden (selvkost)

• Lite rom for investeringer fra 2024
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HVORDAN SER TVEDESTRANDSBILDET UT?

• En del økning i de kommunale avgiftene i perioden –
selvkostberegninger påvirkes selvsagt av økte priser og 
renter

• Lite endringer i betalingssatser
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HVORDAN SER TVEDESTRANDSBILDET UT?

• Lånegjelden er høy og samlet gjeld stiger i perioden med 
20,6 mill. kroner (investeringslån reduseres, formidlingslån
øker)

• Stor lånegjeld øker kommunens risikoeksponering 
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HVORDAN SER TVEDESTRANDSBILDET UT?

• Nettodriftsresultatene er svake (rundt null) hele 
perioden og langt under anbefalt nivå

• Finansielle måltall er i hovedsak på rødt i hele  
planperioden – disposisjonsfond på gult, men
usikkerhet rundt regnskapsresultat for 2022 som kan 
påvirke fondsbeholdningen
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TANKER OM VIDERE PROSESSER

• Økonomien kan bli enda mer anstrengt i årene som kommer –
det er behov for ytterligere nedstyringsprosesser

• Kommunedirektøren mener det må igangsettes et nytt 
prosjekt hvor en jobber over noe tid
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FORELØPIGE TANKER OM VIDERE PROSESSER -
nedstyringsprosjekt

• Identifisere tiltak for faktisk økonomisk nedstyring
• Innsatstrappa bærende element - konkretisering
• Ny gjennomgang av ikke-lovpålagte oppgaver
• Gjennomgang av kvalitetsnivå – «Godt nok»
• Gjennomgang av kriterier for tildeling av tjenester
• Identifisering av områder hvor kompetansen på digitale verktøy må 

heves – og gjennomføre dette
• Styrket sykefraværsoppfølging
• Forsterket enøk-arbeid
• Grundig gjennomgang av satsingsområder i handlingsplanen (vedtatt)
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TANKER OM VIDERE PROSESSER - spørsmål

• Er det behov for eksternt hjelp – i så fall på hvilke 
særskilte områder og hvordan finansiere dette?

• Hvordan forankre i og involvere kommunens politiske 
organer i arbeidet?
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UTGANGSPUNKT OG RAMMER FOR 
BUDSJETTARBEIDET:
-Gjeldende økonomiplan 2022-2025
-Vedtatt handlingsplan 2023-2026
-Statsbudsjettet for 2023

36



GJELDENDE ØKONOMIPLAN OG NY HANDLINGSPLAN

• Gjeldende økonomiplan og nylig 
vedtatt «Handlingsplan 2023-
2026 - Endelig utkast» 
opprettholder/sluttfører 
«Utviklingsalternativet» med 
framdrift som forutsatt i 
gjeldende økonomiplan
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STATSBUDSJETTET FOR 2023

• Realvekst i frie inntekter på om lag 2,6 mrd. Kroner
• Tilsvarer realvekst på 0,6 prosent
• Regnet fra inntektsnivået 2022 ved RNB2022
• Ekstraordinære skatteinntekter på 14 mrd. Kroner og 

koronaoverføringer er holdt utenfor.
• Pris- og kostnadsvekst på 3,7 prosent



STATSBUDSJETTET FOR 2023

• Vekst i frie inntekter for kommunene fra 2022 til 2023: 3,5 prosent på 
landsbasis

• For Agder utgjør veksten: 3,8 prosent
• 10 av 25 kommuner får vekst som er høyere enn landsvekst 
• Tvedestrand kommune: beregnet vekst på 4,8 prosent



HOVEDOVERSIKT DRIFT Bevilgningsoversikt drift, 
§ 5-4 i regnskapsforskriften
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HOVEDOVERSIKT
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HOVEDOVERSIKT
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HOVEDOVERSIKT- Fordeling på enheter, netto

43



EIENDOMSSKATT
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EIENDOMSSKATT - NIVÅ

• Sats for 2023-2026: Videreføring av 4 0/00 (makssats)
-Fritak for nye boliger bygd siste to år
-Bunnfradraget fortsatt tatt bort
-Samlet inntekter eiendomsskatt = 29 mill. kr. 

• Det foreslås ikke å innføre eiendomsskatt på nærings-
eiendommer (men det har blitt diskutert) –
et slikt tiltak har en betydelig (pukkelkostnad)

-



AVSETTING TIL OG 
BRUK AV FOND
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BUFFERFOND– AVSETTING OG BRUK I PERIODEN

• Det er stor usikkerhet knyttet til om disposisjons-
fondet helt eller delvis går med til å dekke opp 
merforbruk i 2022-regnskapet
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2023 2024 2025 2026
Avsetning økonomisk buffer 0 0 643 2 038

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0



HVA SLAGS DRIFTS-
TILTAK SOM FORESLÅS 
I PERIODEN
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Kommunedirektør, stab, IKT, politikk mv.
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Samfunn og infrastruktur

50



Samfunn og infrastruktur
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Læring og oppvekst

52



Velferd, psykisk helse og habilitering
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Velferd, psykisk helse og habilitering
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Helse, familie og rehabilitering
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Kirke og trossamfunn
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Tilleggsbevilgninger og div.
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Frie inntekter, finans og avsetninger
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Kapittel : Frie inntekter, finans og avsetninger 2 023 2 024 2 025 2 026 

078: 29040 - Byggelånsrenter - overføring fra drift til investering 
- lavere renteutgifter - 800 000 - - -

062: 29040 - Økte avdrag på nye lån - 2 100 000 2 900 000 3 100 000 

061: 29040 - Økte renter på nye lån 1 400 000 3 200 000 3 700 000 3 800 000 

077: 29060 - Avsetning til disposisjonsfond - - 643 000 2 038 000 

Sum tiltak 600 000 5 300 000 7 243 000 8 938 000 



AVGIFTS- OG 
BETALINGSSATSER
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Kommunale avgifter (vann, avløp og feiing)

• Fra 2022 til 2023 foreslås en samlet gebyrøkning på vann/avløp/feiing 
på rundt 17,1 %, hvor avløp øker mest i prosent med 32,7 %. Feiing 
reduseres med 3,9 %. 

• I perioden 2021 til 2026 øker samlet gebyr på vann/avløp/feiing med 
kr 3 976, fra kr 9 900 i 2021 til kr 13 875 i 2026. Dette tilsvarer en 
gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 5,8 %.

• Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk 
på 140 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Gebyrøkning – vann, avløp og feiing



AVGIFTSATSER 2023 

• Renovasjons- og slamavgift:

-Renovasjonsavgift normalabonnement 
økes i 2023 fra 4 219,- til 4 350,- inkl. mva. (3,1 %)

-Slamavgift (avskiller) settes ned med kr. 100,- til kr. 
1 500,- inkl. mva.
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BETALINGSSATSER 2023 (ikke uttømmende) 

• Foreldrebetalingen barnehager ihht. statlige makssatser
-Kr. 3 000,- i mnd. fra januar

• Uendrede parkerings- og gebyrsatser

• Havneavgift økes med kr. 50,- pr døgn og båtplasser med 
kr. 200,- pr. år.

• Andre betalingssatser i hovedsak prisjustert
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INVESTERINGER
Sluttføring av utviklingsalternativet og 
deretter betydelig lavere investeringsnivå
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INVESTERINGSNIVÅ I PERIODEN

• Samlet investeringsnivå (brutto) for perioden er på 183,7mill. kroner 
hvorav 
-Investeringer i bygg og anlegg er på 173 mill. kroner, vann og 
avløpsprosjekter (selvkostområde) utgjør 65,4 mill. kroner
-4,5 mill. kroner investeringstilskudd kirkelig fellesråd
-6,2 mill. kroner i egenkapitaltilskudd KLP

• Mesteparten av investeringene (55 %) skal skje i det først året i 
økonomiplanen, deretter har kommunen begrenset evne til 
investeringer og de foreslåtte investeringer avspeiler dette
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INVESTERINGER
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INVESTERINGER
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INVESTERINGER
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INVESTERINGER
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INVESTERINGER
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INVESTERINGER
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INVESTERINGER
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INVESTERINGER
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TILSKUDD TIL ANDRES INVESTERINGER
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FINANSIERING AV 
INVESTERINGER
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LÅNEGJELD
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LÅNEGJELD - forutsetninger
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Rentebane
Flytende rente

2023 2024 2025 2026

% 4,55 % 4,50 % 4,35 % 4,25 %
Fastrentelån beregnet ut fra avtalt rentesats. 



SAMLET LÅNEGJELD - UTVIKLING OVER TID
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SAMLET LÅNEGJELD - UTVIKLING OVER TID
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LÅNEGJELD - SAMLET UTVIKLING I PERIODEN

• Samlet gjeld øker med 20,6 millioner kroner i perioden

• Fordeling:
-Investeringslån: -31,2 millioner kroner
-Formidlingslån: +51,8 millioner kroner
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DRIFTSRESULTATER
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NETTO-DRIFTSRESULTATER I PERIODEN (KORRIGERT FOR AVSETNING 
TIL BUNDNE FOND)

• (statlig anbefaling = + 1,75 %)
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2023 2024 2025 2026

I % 0 % 0 % +0,1 % +0,3 %



HANDLINGSREGLER
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HANDLINGSREGLER  - parametre
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HANDLINGSREGLER – MÅLTALL FOR TVEDESTRAND
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RISIKOELEMENTER
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STØRRE RISIKOELEMENT

• Alle budsjett og økonomiplaner er basert på
mange forutsetninger som er mer eller 
mindre sikre.  Dette fordi framtiden er 
usikker og delvis ukjent

• Vi er inne i en periode hvor usikkerheten er 
ekstra stor – ikke minst pga. internasjonale 
forhold
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STØRRE RISIKOELEMENT (ikke uttømmende)

• Skatteinngang og rammeoverføringer
• Utbytte Agder Energi 
• Renteutvikling
• Prisutvikling (energi mv.)
• Lønns- og pensjonskostnader (spiral?)

• Presset drift
• Omstillings- og effektiviseringstiltak
• Barnehage- og skolebarn –

gjestebarn og gjesteelever

• Vekst i tjenestebehov
• Sosialhjelpsutvikling
• Flyktningsituasjonen
• Eksterne tilsyn og pålegg
• Uforutsette hendelser 
• Andre forhold
• Underskudd?



KOMMUNESAMMENSLÅING? 

90



Kommunesammenslåing?

• Kommunestyret har gjort følgende vedtak i gjeldende økonomiplan:
«Kommunestyret er i planperioden åpen for dialog med nabokommuner 
om mulige kommune-sammenslåinger.»

• Hovedspørsmål: 
Er dagens kommunestruktur det beste utgangspunktet for å sikre 
framtidig velferd for innbyggerne, dvs. å være med å sikre en bærekraftig 
velferdsstat i årene som kommer?
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Kommunesammenslåing?

• Kommunesammenslåing løser neppe alle problemer, men kan være et 
virkemiddel for å møte framtiden

• Kommunedirektøren tror det er helt vesentlig med evne og vilje til å raskt 
ta ut økonomisk gevinst ved sammenslåinger - som kan brukes til å sikre 
gode basistjenester
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Kommunesammenslåing?

• Strukturdiskusjonen ligger nå «brakk», men strammere 
kommuneøkonomi kan føre til at flere kommuner etter hvert igjen 
ønsker å vurdere sammenslåing

• Med utgangspunkt i inndelingslova kan enhver kommune når som helst 
søke statlige myndigheter om å få satt i gang utredning om sammenslåing 
eller deling av kommuner.
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KLIMA OG MILJØUTFORDRINGER
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Klima og miljøutfordringer

• Klima- og miljøutfordringene vil selvsagt påvirke kommunene i årene 
framover. Kommunesektoren er en viktig aktør i klima og miljøarbeidet 
gjennom sine ulike roller, f.eks. som planmyndighet og ikke minst som 
tjenesteyter/produsent på mange felt  

• Kommunen må regne med å ha økt fokus på sentrale områder som mer 
klimavennlig transport, energistyring/energisparing, gjenvinning, 
miljøvennlige bygg og anlegg, helhetlig klimaplanlegging og 
klimatilpasning – en må trolig regne med økte kostnader for å redusere 
kommunens miljøavtrykk
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AVSLUTTENDE ORD
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VI SKAL BRUKE MYE PENGER!!

• Kommunen skal i 2023 og resten av økonomi-
planperioden yte tjenester for store beløp

• Grunnfjellet i de lovpålagte kommunale tjenestene 
opprettholdes!
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NÅ OVERLATES STAFETTPINNEN TIL DET 
POLITISKE NIVÅ
• Skal noe endres og hvordan omprioriteres/inndekkes 

det i så fall?

• Etter vedtak blir dette kommunestyrets budsjett og 
økonomiplan
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MEN HELT TIL SLUTT MÅ VI IKKE GLEMME AT:
• Vi lever i et av verdens beste land! 
• Vi har ressurser og forutsetninger for takle 

utfordringer (som pandemi og det vi står i nå)!
• Vi har levekår og velferdssystemer mesteparten av 

verden kan misunne oss!
• Dette setter våre utfordringer i et større perspektiv
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