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Kommunedirektørens forord

Årets arbeid med kommunedirektørens forslag 
til budsjett og økonomiplan har vært særdeles 
krevende� De globale konjunkturene er påvirket 
av krigen i Ukraina og ettervirkninger av tiltaks-
pakker og forsyningsutfordringer i forbindelse 
med koronapandemien� Dette har skapt høye 
energipriser, høy inflasjon og stigende renter. 
Koblet med stramme rammer til kommunesek-
toren, har kommunedirektøren vært nødt til å dra 
i bremsen� En slik oppbremsing kan ha vært regje-
ringens intensjon med de stramme rammene i 
statsbudsjettet for å bekjempe ytterligere infla-
sjon og renteoppgang�
 
Konsekvensene er at forslaget til budsjett og 
økonomiplan innebærer å skyve mange investe-
ringer ut i tid, samt innstramminger i sektorene i 
form av en rekke konkrete kutt, effektiviseringer 
og mindre å rutte med fordi en høy prisstigning 
ikke kompenseres i det hele tatt i budsjettfor-
slaget� Dette vil medføre redusert kvalitet og 
kapasitet på mange av kommunens tjenester� I 
tillegg foreslår kommunedirektøren et strukturelt 
grep i form av å legge ned Frivoll skole fra høsten 
2025� 
 
Risikoen i budsjettet økes, særlig fordi det blir 
vanskeligere å holde rammene i tjenestene� På 
inntektssiden har budsjettet økt risiko ved at det 
forventes fortsatt vekst i skatteinngangen basert 
på en høyere vekst i innbyggertallet enn SSBs 
anslag� Det er også usikkert om skatteveksten 
vil fortsette når innbyggerne i år har hatt real-
nedgang i inntekten� Det er nok en risiko for at 
veksten i økonomien vil stanse opp,  eller i hvert 
fall bli lavere enn statsbudsjettet legger opp til� 

«Til tross for strammere økonomiske 
rammer som følge av internasjonalt 
skapte utfordringer, er kommunedirek-
tøren optimist på Grimstads vegne»�

Den økte risikoen kan medføre økt behov for å 
revidere budsjettet gjennom året�
 Kommunedirektøren foreslår å bruke av disposi-
sjonsfond som engangsmidler inntil en ny takse-
ring av eiendomsmassen i Grimstad forventes å gi 
økte eiendomsskatteinntekter basert på et oppda-
tert takstgrunnlag� Disse inntektene vil komme 
fra 2025� Eiendomsskatten beholder samme 
promillesats gjennom hele økonomiplanen, men 
kommunedirektøren foreslår å fjerne bunnfra-
draget fra 2023�
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Med kuttene og inntektsøkningene makter 
kommunedirektøren å skjerme viktige basistje-
nester som barnehage, skole, eldreomsorg og 
tjenester til funksjonshemmede for kutt� Med den 
demografiske utviklingen forventes særlig helse 
og omsorg å møte økt behov for tjenester, og 
kommunedirektøren foreslår her å tilføre midler 
for å øke kapasiteten�
 
Budsjettforslaget har også en prioritering av 
liv, helse og sikkerhet, både gjennom å styrke 
bemanningen i brannvesenet, å opprette en infor-
masjonssikkerhetsrådgiver og å fortsette med 
brannsikring av kommunens kirker�
 
Av investeringene er det særlig bygging av nye 
barneskoler på Fjære og Holvika, sykehjem-
splasser og boliger for funksjonshemmede,  som 
har høy prioritet� For øvrig settes mye på vent,  i 
hvert fall ett år� Dersom regjeringens foreslåtte 
fjerning av Husbankstøtte til sykehjemsplasser 
og heldøgns omsorgsplasser videreføres utover 
2023, vil kommunens investeringer rammes 
sterkt� Det er i budsjettforslaget forutsatt at 
Husbankstøtten kun faller bort i 2023�
 
Selv om mange investeringer settes på vent i 
2023,  er det i 4-årsperioden planlagt et høyt 
investeringsnivå� Kombinert med en høy rente, er 
dette hovedårsaken til at kommunen er avhengig 
av økte inntekter utover i perioden for å kunne 
gjennomføre investeringsprogrammet�
 
Organisasjonen står foran et krevende år� Økt 
folketall øker behovet for kommunale tjenester, 
samtidig som de økonomiske rammene blir 
strammere� Det er viktig å øke innovasjonstakten 

for å kunne gi mer tjenester til flere med mindre 
bruk av ressurser� En innovasjonskultur inne-
bærer at det må være greit både å prøve og å 
feile� Ikke alle innovasjoner vil lykkes, men vi er 
stadig mer avhengig av at tjenestene utvikles� 
Samtidig som vi satser på utvikling, vil vi også lære 
av det som ikke fungerer som det skal� Utvikling 
av avvikssystemet og av internkontrollen er også 
en satsing i det kommende året�
 
Til tross for strammere økonomiske rammer 
som følge av internasjonalt skapte utfordringer, 
er kommunedirektøren optimist på Grimstads 
vegne� Økningen i folketallet, som blant annet 
skyldes kommunens gode håndtering av flyktning-
tilstrømming fra Ukraina, gjør at Grimstad relativt 
sett kommer bra ut� Med gode utsikter til vekst 
i arbeidsplasser i regionen, har Grimstad gode 
forutsetninger for å få høyere folketallsvekst, 
høyere skattevekst, lavere rekrutteringsutfor-
dringer og mindre demografiske endringer enn 
de fleste kommuner i landet.
 
Grimstad, 15� november 2022
 
Magnus Mathisen
kommunedirektør

Kommunedirektørens forord
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Politisk organisering

Grimstad kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen� Dette er hovedmodellen i 
kommuneloven, og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholds-
vise representasjon i kommunestyret�

Kommunestyret har 35 medlemmer og er det øverste organet i kommunen� Kommunestyret har det 
øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen, og kan forlange enhver sak lagt frem for seg til orien-
tering eller avgjørelse� Formannskapet har sju medlemmer, og har blant annet ansvar for økonomiplan 
og årsbudsjett, investeringer og finansforvaltning, samt eierstyring av selskaper og foretak.

Kommunestyret har opprettet fire hoved utvalg:
 � Helse- og omsorgsutvalget

 � Oppvekst- og utdanningsutvalget

 � Teknisk utvalg

 � Kulturutvalget

Kommunestyret

35

Formannskapet

7
Kommuneplanutvalget

7+4

Administrasjons-
utvalget

7+3

Teknisk utvalg

7

Ungdomsråd

6

Innvandrerrådet

7
Museumsrådet

5

Helse-og 
omsorgsutvalget

7

Studentråd

5

Oppvekstutvalget

7

Eldreråd

7

Kulturutvalget

7
Landbruksnemda

5

Kontrollutvalget

7

Råd for personer med 
funksjonsnedsettelser

5

6     Grimstad kommune



Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026     7



Administrativ organisering

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder, og er ansvarlig for saksutredninger 
for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak� Kommunedirektørens ansvar og myndighet 
er nærmere beskrevet i delegeringsreglementet som er vedtatt av kommunestyret�

Kommunalsjefene er ansvarlige for sine sektorer innenfor rammen av de fullmakter som er delegert fra 
kommunedirektøren�

Kommunedirektør

Kommunalsjef 
helse- og omsorg

Kommunalsjef 
oppvekst

Kommunalsjef 
samfunn og miljø

Kommunalsjef 
kommunikasjon, 
kultur og næring

OrganisasjonssjefØkonomisjef
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Visjon og verdier

Kulturen i Grimstad kommune skal gjenspeile 
visjon og etiske kjerneverdier� Folkevalgte 

og ledere skal gå foran og motivere til etisk 
refleksjon og gode valg.

Åpenhet, redelighet, respekt og mot Grimstad – med viten og vilje

Grimstad skal utvikles gjennom målbevisst 
satsing på kunnskap og skaperkraft for å møte 

framtidens behov�
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Føringer for god styring

FNs bærekraftsmål

Regionplan Agder

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan 
for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 
stoppe klimaendringene innen 2030� Bærekraftig 
utvikling handler om å ta vare på behovene til 
mennesker som lever i dag, uten å ødelegge frem-
tidige generasjoners muligheter til å dekke sine 
behov� FNs bærekraftsmål består av til sammen 
17 mål og 169 delmål, som skal fungere som 
en felles global retning for land, næringsliv og 
sivilsamfunn�

Fem hovedsatsninger 
 � Attraktive og livskraftige byer, tettsteder 

og distrikter 

 � Verdiskaping og bærekraft 

 � Utdanning og kompetanse 

 � Transport og kommunikasjon 

 � Kultur 

Tre gjennomgående perspektiver
 � Næringsutvikling og samarbeid om 

nye arbeidsplasser 

 � Levekår, likestilling, inkludering og mangfold 

 � Klima og miljø 
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Satsningsområde Mål Indikator Resultat 
2021

Siste måling 
2022

Mål 2023

Samfunnsutvikling Vekst i innbyggere Antall innbyggere 24 017 24 489 (okt 22) 25 000

Økonomi Økonomisk bærekraft Resultat/årsprognose 77,8 mill
Mindre 
forbruk

Netto driftsresultat som andel 
av brutto driftsinntekter

3,8 % > 1 %

Disposisjonsfond som andel av 
brutto driftsinntekter

12,6 % > 10 %

Netto lånegjeld som andel av 
brutto driftsinntekter

98,4 % < 80 %

Medarbeidere
Medarbeiderskap og 
lederskap

Medarbeider undersøkelsen 83 % 4,2 % >= 4,0

Sykefravær 8 % 4,1 % (okt 22) < 8,0 %

Stillingsstørrelse 83 % 85 % > 85 %

Satsningsområdene

I forbindelse med ny samfunnsdel i kommune-
planen, har kommunestyret vedtatt fire nye 
satsingsområder� Disse er:

 � livsmestring i alle faser

 � næringsutvikling

 � kompetansebyen

 � grønnere hverdag

Satsingsområdene erstatter satsingsområdene fra 
den gjeldende samfunnsdel (2015–2027), formelt 
først når ny samfunnsdel blir vedtatt� Dette er 
ventet å skje i løpet av 2023� Likevel er de nye 
satsingsområdene lagt til grunn for utarbeidelsen 
av budsjett- og økonomiplanen for 2023–2026�

De fire nye satsingsområdene er det som 
anses som de aller viktigste satsingene for at 
kommunen, på best mulig måte, skal imøte-
komme de muligheter og utfordringer en står 
overfor de kommende årene� Utvelgelsene av 
satsingsområdene er blant annet gjort med 

bakgrunn i kartlagt utfordringsbilde, potensielle 
muligheter og også en omfattende medvirkning i 
forbindelse med den nye samfunnsdelen�

Mål og strategier innenfor de enkelte satsings-
områdene blir endelig konkretisert når plan-
forslaget for ny samfunnsdel legges frem til poli-
tisk behandling� Generelt er satsingsområdene 
sektorovergripende, slik at hele kommunens 
organisasjon skal knytte eierskap til disse�

Satsingsområdene skal gi føringer for kommu-
nens prioriteringer, som igjen skal kunne brytes 
ned til konkrete tiltak og handlinger� Dette vil 
gjelde både for de forskjellige fagområdene og 
beslutningsorganene i kommunens organisasjon, 
men også for den enkelte ansatte og politiker� 
Dersom dette følges som en «rød tråd» i alt 
kommunen foretar seg, vil en med større sann-
synlighet oppnå gode resultater og en positiv 
utvikling�
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For å oppnå best mulig resultater fra de nye 
satsingsområdene, ønsker kommune å ha et 
gjennomgående fokus� Kommunen skal være 
fremoverlente, samskapende og innovative i det 
vi gjør�

# Risiko

1  Skatteinngangen svikter� Økonomien stopper opp og arbeidsledigheten øker�

2 Kommunen får ikke rekruttert kvalifisert arbeidskraft til normale betingelser eller sykefraværet øker kraftig. Økt bruk 
av vikarer og vikarbyråer�

3 Tjenestene greier ikke å holde rammene og gjennomføre effektiviseringer.

4 Renter, inflasjon eller strømpriser fortsetter å øke utover anslagene.

5  Behovet for spesialundervisning, spes�ped, institusjonsplasser barnevern, ressurskrevende tjenester, utskrivingsklare 
pasienter eller hjemmetjenester øker enda raskere enn forventet�

6 Flere av faktorene i punkt 5 inntreffer samtidig.

7 Flere av faktorene 1 – 5 inntreffer samtidig.

Sannsynlighet
0% 100%50%

Ko
ns
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1
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Risikomatrise

Satsningsområdene
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Demografi

Ved årsskiftet 2021/2022 var det 24 017 
innbygg ere i Grimstad� Foreløpige befolknings-
tall pr� 1� november 2022 viser at Grimstads 
befolkning nå er 24 502 innbyggere� Dette er en 
forholdsvis sterk befolkningsvekst på over 2,0 %. 
Befolkningsveksten så langt i år har primært 
kommet i yngre aldersgrupper og skyldes relativt 
høyere fødselstall (høyere enn siste års fødsel-
stall), innvandring som følge av Ukraina-krigen og 
innenlands innflytting forbundet med studiestart 
i 3� kvartal (studenter)� Den faktiske befolknings-
veksten så langt i år, avviker noe fra de langsiktige 
framskrivingene utarbeidet av Statistisk sentral-
byrå (SSB)�

Befolkningsframskrivingene til SSB fra 2022 viser 
en fortsatt befolkningsvekst i Grimstad� Trenden 
fra SSBs framskriving fra 2020 forsterkes svakt� 
For hovedtrekkene betyr det nedgang i yngre 
aldersgrupper (grunnskolealder) på ca. 11 % de ti 
første årene, før det igjen snur og blir en økning 
opp mot dagens nivå utover perioden� For de 
eldre aldersgruppene er det ventet at disse vil øke 
i tråd med tidligere framskrivinger�

Befolkningen under ett ventes fortsatt å øke fram 
mot 2050, og SSBs beregninger viser at befolk-
ningstallet i Grimstad vil være ca 27 500 (hovedal-
ternativet)� Trenden i befolkningsframskrivingen 
er en del lavere enn tidligere års framskrivinger, 
samt siste periodes faktiske utvikling, og skyldes 
primært at man tror på en lavere innvandring til 
Grimstad (og Norge generelt), samt lavere netto 
innenlands innflytting til Grimstad.

Det er viktig å påpeke at SSBs framskrivinger 
bygger på faktisk utvikling og den befolk-
ningssammensetningen som er i den enkelte 
kommune/region� Framskrivingene fanger ikke 
opp lokale/regionale utviklinger som kan være 
med å påvirke befolkningsutviklingen� Ny infra-
struktur, endret tjenestetilbud (eksempelvis skole-
utbygginger) eller store næringsetableringer vil 
kunne være påvirkningsfaktorer som både på kort 
og lang sikt kan gi store avvik i forhold til framskri-
vingene til SSB�

Tross kjente lokale/regionale påvirkningsfaktorer 
som Morrow-etablering og skoleutbygginger, 
vil befolkningssammensetningen i Grimstad bli 
endret i tiden fremover� Grimstad kommune vil få 
en kraftig økning i antall eldre, samtidig som det 
er ventet en nedgang i yngre aldersgrupper – og 
da spesielt grunnskolealder (6–15 år)� Trenden for 
Grimstad er lik trenden for Norge for øvrig� Basert 
på SSBs framskriving har vi følgende funn:

 � Antall barn i grunnskolealder 6–15 år 
forventes å synke med ca 285 personer 
(8 % reduksjon) frem mot 2032

 � Antall barn i barnehagealder 1–5 år forventes 
å synke første halvdel i perioden for deretter 
å øke tilbake til på dagens nivå frem mot 
2032/2033

 � Antall personer i aldersgruppen 67–79 år 
vokser svakt mer enn tidligere prognoser 
fra SSB

Antall personer i aldersgruppen 80 år og eldre 
forventes å øke med over 70 % i perioden frem til 
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2032 (fra 964 i 2022 til 1652 i 2032)� Den kraftige 
veksten er ventet å fortsette i perioden frem mot 
2050 hvor det er nesten tre ganger så mange i 
aldersgruppen 80 år og eldre, sammenliknet med 
i dag�

Grafen under viser befolkningssammensetningen 
i Grimstad kommune i henholdsvis 2022 (venstre 
side) og 2040 (høyre side) basert på SSBs fram-
skriving for deres hovedalternativ� Hovedtrenden 
er at vi blir flere eldre og færre yngre. 
Konsekvensen er at aldersbæreevnen (forholdet 
mellom antall i arbeidsfør alder og antall eldre) vil 
bli lavere fremover�

Kilde: SSB, bearbeidet av Agder fylkeskommune

Demografi
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Frem mot 2100 vil også Grimstads og Norges 
alderssammensetning av befolkningen bli påvirket 
av de globale trendene med lavere fødselstall og 
høyere levealder�

Grafen under viser alderssammensetningen for 
Norges befolkning i år 2020, 2060 og 2100� Det 

er grunn til å tro at Grimstads alderssammen-
setning i stor grad vil sammenfalle med Norges 
alderssammensetning�

Kilde: SSB

Demografi
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Økonomi

Budsjettforutsetninger og rammevilkår
Budsjett og økonomiplan bygger på kommunelo-
vens prinsipper om realistisk budsjettering� Det 
er tatt utgangspunkt i situasjonen per oktober 
2022� Endringer etter dette er ikke hensyntatt 
i dette dokumentet� Endringer som kommune-
styret vedtok i handlingsprogram 2022–2025 som 
gjelder for år 2023, er lagt inn i budsjettforslaget 
for 2023�

Alle tall i budsjett og økonomiplan oppgis i faste 
2023-kroner. Kommunal deflator er en vektet 
indikator som viser forventet kostnadsøkning 
for kommune Norge. Deflatoren i statsbudsjett-
forslaget for 2023 er satt til 3,7 %. Lønnsveksten 
er estimert til 4,2 % av dette og prisstigningen til 
3,1 %.

Generelt bygger budsjettet på regjeringens 
forslag til statsbudsjett� Der legges det opp til at 
kommunesektoren får en vekst i frie inntekter på 
2,6 mrd� kroner i 2023� Av denne veksten foreslår 
regjeringen at 1,7 mrd� kr går til kommunene, 
resten går til fylkeskommuner� Veksten i de frie 
inntektene tilsvarer de forventede merkostnader 
til demografiutviklingen.

Inntekter
Kommunens frie inntekter består av ramme-
tilskudd, inntektsutjevning skatt og skatteinn-
tekter, og utgjør ca. 65 % av kommunesektorens 
samlede inntekter� Dette er inntekter som kan 
disponeres fritt uten andre føringer fra staten 
enn gjeldende lover og regelverk� Gjennom 
inntektssystemet fordeles de frie inntektene til 
kommunen� Hensikten med inntektssystemet 
er å jevne ut kommunenes ulike forutsetninger 

for å gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyg-
gerne� Kommunedirektøren har for budsjett 
2023 budsjettert de frie inntektene etter lokalt 
bearbeidet KS-modell� Det er lagt inn en sann-
synlig høyere skatteinngang og inntektsutjev-
ning skatt for Grimstad basert på at vi venter et 
befolkningstall per 1�1�2023 i Grimstad opp mot 
tilsvarende tall for landet, som gir oss en større 
sannsynlig skatteinngang i 2023. Differansen 
utgjør 9 mill� kr i forhold til det statsbudsjettet/
grønt hefte legger opp til� I økonomiplanperi-
oden er prognose utarbeidet med bistand fra 
Telemarksforskning lagt til grunn� Beregningen er 
vedlagt budsjettdokumentet�

Fra 2023 foreslås det å fjerne bunnfradraget (kr 
140�000) for eiendomsskatt for boliger og fritids-
boliger� Det er beregnet en inntektsøkning på 7 
mill kr for denne endringen� I 2024 er det lagt inn 
en ytterligere økning på 1,3 mill kr (loft/hovede-
tasje)� I 2023 og 2024 er det lagt inn til sammen 
15 mill kr til retaksering av alle eiendommer i 
Grimstad� Nye takster vil være gjeldende fra 2025 
og det er lagt inn en vekst i kommunens eien-
domsskatteinntekter på 15 mill kr per år�

Driftskostnader
Lønnsutgiftene utgjør over 60 % av kommunens 
totale driftsutgifter, og på enkelte sektorer er 
denne kostnadsandelen over 90 %. Grimstad 
kommune har samlet hatt høyere lønnskostnader 
enn hva driftsrammene i budsjettet har gitt rom 
for� Utfordringen er og har vært størst i helse 
– og omsorgssektoren� Det er den økonomiske 
rammen som er styrende for hvor mange årsverk 
enhetene og sektorene kan ha�
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Investeringer
Investeringsprogrammet i økonomiplanperioden 
legger opp til bruttoinvesteringer i fireårsperioden 
på til sammen kr 1567 mill kr, hvorav 320 mill kr i 
2023� Nettoinvesteringene, dvs etter momsrefu-
sjon og tilskudd, er samlet 1080 mill kr i økonomi-
planen hvorav 247 mill kr i 2023� De største nye 
investeringene i perioden er ny Fjære barneskole 
og ny Holviga barneskole� 
Skoleprosjektene har en samlet brutto investe-
ringsramme på henholdsvis 214 mill kr (Fjære) og 
400 mill (Holviga)�

Bruttoinvesteringer innenfor helse- og omsorg-
sektoren er lagt inn med 413 mill kr i fireårspe-
rioden� Innenfor helseprosjekter er det generelt 
større tilskudd å hente enn andre investeringer� 
Ny svømmehall på Campus-området er lagt med 
ferdigstillelse i 2027 utenfor den fireårige hand-
lingsperioden, hvorav kr 121 mill kr av de samlede 
nettoinvesteringene på 240 mill kr er innenfor 
handlingsperioden�

Til de selvkostfinansierte investeringene (Vann, 
avløp, renovasjon-investeringer), er det i økono-
miplanperioden lagt opp til investeringer i fireår-
sperioden på til sammen kr 530 mill kr, hvorav 42 
mill kr i 2023�

tall i mill� kr 2023 2024 2025 2026

Brutto investeringer  319 750  464 420  487 385  296 285 

VAR-investeringer  55 850  154 470  289 700  221 200 

Samlet investering  375 600  618 890  777 085  517 485 

Økonomi

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026       19



Gjeld og kapitalkostnader
Ettersom flere store investeringsprosjekter 
er vedtatt gjennomført, er nivået på låne-
gjeld forventet å øke i økonomiplanperioden� 
Kommunen er utvilsomt på vei inn i en periode 
med en stor økning i investeringsnivået og hvor 
gjeldsbyrden vil øke� Det blir derfor stadig vikti-
gere å forvalte finansene på en god og effektiv 
måte�

Utviklingen av lånegjeld er basert på løpende 
finansieringsbehov av nye nettoinvesteringer. 
Det er viktig å fortløpende tilpasse finansieringen 
til behovet og justere låneopptrekkene dersom 
planlagte investeringer og finansieringsbehov 
av ulike grunner endres eller blir forskjøvet ut i 
tid� Å ha rentebærende gjeld kombinert med en 
unødig stor likviditetsbuffer i banken, medfører 
unødige kostnader. Ikke bare som en effekt av 

at renteinntektene er lavere enn gjeldsrentene, 
men også gjennom ved økt avdragsbelastning� I 
takt med pådraget i investerings- og låneporte-
føljene fremover, har kommunedirektøren lagt 
opp mer aktiv gjelds- og finansforvaltning. I 2022 
er det tatt opp et sertifikatlån og et obligasjonslån 
(refinansiering).

Samtidig som gjeldsnivået øker, så blir lånene 
dyrere å betjene med økende renter� For låne-
gjelden er det budsjettert med et rentenivå basert 
på forventet renteutvikling i markedene� For 
2023 er det budsjettert med en gjennomsnitts-
lånerente på 3,42 %. Om lag 39 % av kommunens 
brutto gjeld er per oktober 2022 knyttet opp på 
fastrenteavtaler�

Utlånsrentene i er stigende i økonomiplanen som 
følger:

2023 2024 2025 2026

Flytende lånerente 3,97 % 3,99 % 3,93 % 3,86 %

Gjennomsnitt lånerente 3,41 % 3,63 % 3,70 % 3,67 %

Økonomi
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Renteinntektene på kommunens bankinnskudd 
og ubenyttede likvider er ca 0,25 % lavere enn de 
flytende utlånsrentene.

Kombinasjonen av økt gjeld og et tiltakende 
rentenivå medfører at kapitalkostnader vil utgjøre 
en voksende andel av kommunens kostnader� 
Utover i økonomiplanperioden stiger gjelds-
graden som følge av finansieringen av de store 
investeringene� Ved en høyere gjeldsgrad går en 
økende del av driftsmidlene for å dekke kapital-
kostnader� Det blir da enda viktigere at driftsbud-
sjettene i de operative sektorene holdes� Dersom 
man ikke klarer å overholde driftsbudsjettene 
i sektorene, vil det foreslåtte investeringspro-
grammet med låneopptak ikke være forsvarlig og 
måtte justeres�

Justert lånegjeld, fratrukket startlån (for videre 
utlån) og ubenyttet lånemidler defineres som 
justert gjeld� Justert gjeld gir et bilde av kommu-
nens netto gjeldsbelastning� Utviklingen i kommu-
nens justerte gjeld er i økonomiplanen beregnet 
som følger:

tall i mill� kr 2023 2024 2025 2026

Justert gjeld 1 520 1 770 2 109 2 416

Justert gjeldsgrad: Justert gjeld/brutto inntekter� 74,3 % 86,0 % 101,7 % 115,8 %

Økonomi
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Kostnadsindeks
Kostnadsindeksen er en objektiv beregning som 
viser hvordan befolkningssammensetningen 
i Grimstad er i forhold til sammensetningen i 
landet samlet� Kostnadsindeksen for 2023 er 
justert i forhold til 2022, for 2023 er indeksen 
beregnet til å være 98,75 % i forhold til lands-
gjennomsnittet� Kostnadsinndeksen for 2022 
var på 99,33%. Endringen fra 2022 til 2023 
er på -0,58 %-poeng. Det vil si at slik befolk-
ningssammensetningen var pr� 1� juli 2022 er 
Grimstad 1,25 %-poeng rimeligere å drifte enn 
landsgjennomsnittet�

Endringen påvirker «utgiftsutjevning» i kommu-
nenes inntektssystem, for Grimstad sitt vedkom-
mende er det beregnet at kommunene er 18,99 
mill� kr billigere å drifte enn landsgjennomsnittet� 
Denne størrelsen er trukket ut i rammeoverfø-
ringen til kommunen� Uttrekket er 9,55 mill� kr 
høyere enn 2022�

Innbyggertallet som brukes er 24 249 (per 
01�07�2022) for rammetilskuddet i 2023� Det 
er innbyggertall per 01�01�2023 som benyttes 
som anslag på inntektsutjevning� Prognosen for 
Innbyggertallet 1�1�2023 er på 24 500 innbyggere 
i Grimstad� Prognosen avviker fra SSB sine befolk-
ningsframskrivinger, årsaken til avviket er bety-
delig høyere befolkningsvekst så langt i 2022 enn 
prognosene som ligger i SSB framskrivninger�

Budsjettforslag 2023
I budsjettforslaget for 2023 og årene fram-
over legger kommunedirektøren til grunn at 

kommuneøkonomien blir strammere spesielt 
med tanke på demografiutviklingen. Det økono-
miske handlingsrommet for sektorenes budsj-
ettrammer og nye tiltak/prioriteringer er derfor 
meget begrenset� Regnskap 2022 er anslått til at 
sektorene samlet sett går med merforbruk (ref� 2� 
tertialrapport 2022)�

Økonomiske måltall
I behandling av budsjett og økonomiplan 2021 ble 
det lagt til grunn følgende måltall: 

 � Disposisjonsfond av brutto inntekt høyere 
enn 7%

 � Justert gjeldsgrad (Gjeld fratrukket formid-
lingslån og ubrukte lånemidler) lavere enn 
75% i budsjett, men grunnet økte investe-
ringer økes måltallet til 120% i slutten av 
økonomiplanperioden

 � Et driftsresultat (avsetning til disp�fond) over 
0,5% 

Kommunedirektøren foreslår å justere måltallene 
fra 2023: 

 � -Netto driftsresultat som andel av brutto drift-
sinntekter: >1%

 � -Disposisjonsfond som andel av brutto drift-
sinntekter >10%

 � -Nettolånegjeld som andel av brutto driftsinn-
tekter: <80%

Netto driftsresultat: -7,8 mill. kr i 2023 (-0,4 %), 
-29,4 mill. kr i 2024 (-1,4 %), -2,1 mill. kr i 2025 
(-0,1 %) og 3,4 mill. kr i 2026 (0,1 %).

Økonomi
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Disposisjonsfond: per 1�november 2022: 248 mill 
kr, 2023: 240 mill kr, 2024: 211 mill kr,  2025: 209 
mill kr og 2026: 212 mill kr� Årsdisposisjonene for 
2022 er ikke inkludert i denne fremstillingen�

Eiendomsskatt og priser i 
Grimstad

Eiendomsskatt
Kommunedirektøren foreslår at dagens skattesats 
opprettholdes for 2023 og 2024� Skattesatsen 
for bolig er 3,6 ‰, og for næringseiendommer 
3,9 ‰� Bunnfradraget på 140 000 kr pr� boenhet 
også fritidsboliget forslås fjernet med virkning fra 
skatteåret 2023, dette vil gi en økt skatteinntekt 
på 7 millioner�

Eiendomsskattetakster skal i hovedsak stå fast 
i 10 år� En alminnelig taksering må omfatte alle 
skattepliktige eiendommer slik at de nye takstene 
får virkning fra det samme skatteåret� 
Sist Grimstad kommune foretok alminnelig takse-
ring var i 2013 med virkning fra 2014� Det vil si at 
man i 2023 (med virkning for skatteåret 2024) står 
med følgende valgmuligheter:

Ny alminnelig taksering av alle eiendomsgrupper� 
Dette er eiendomsskattelovens hovedregel�

 Årene 11 (2024) til 13 (2026) er det mulig å la 
takstene stå urørt

 Kontormessig oppjustering av takstene på 
inntil 10% pr år (lik %-sats må brukes for alle 

eiendomsgrupper)� Det er ingen begrensninger 
på hvor mange år man kan foreta kontormessig 
oppjustering�

Kommunedirektøren foreslår en ny alminnelig 
taksering av alle skattepliktige eiendommer med 
virkning fra skatteåret 2025, det vil gi en økt skat-
teinntekt på ca� 15 millioner�

Avdelingen for oppmåling har rettet matrikkelen 
på ca� 2250 boliger hvor loftetasjen er endret til 
hovedetasje 2� iht� nye retningslinjer for areal-
beregning (Definisjonen av BRA ble endret og 
samordnet med byggteknisk forskrift) publisert 
23�01�2014� Omtaksering av disse eneboligene i 
2024 ville gitt en økning av skatteinntekter på ca� 
1,3 millioner�

Det følger av eiendomsskatteloven § 8 A-3 annet 
ledd at en eiendomsskattetakst i utgangspunktet 
skal gjelde i 10 år� Det følger videre av bestem-
melsens femte ledd at omtaksering skal skje 
dersom eiendommen er delt, bygninger er revet 
eller ødelagt eller det er oppført nye bygninger 
eller gjort vesentlige endringer på eiendommen� 
Videre kan en eiendom omtakseres etter bestem-
melsens sjette ledd dersom eiendommens 
verdi er vesentlig endret i forhold til andre eien-
dommer� Dersom ingen av forholdene i femte 
eller sjette ledd er tilstede, er det ikke anledning 
til å omtaksere en eiendom før ny alminnelig 
taksering vedtas�

Eiendommer som foretar endringer av bygninger 
som nevnt over vil få økt taksten fra skatteåret 

Økonomi
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Primærbolig med garasje

Takstgrunnlag 2 779 200 2 779 200

Reduksjonsfaktor 30 % 833 760 833 760

Bunnfradrag 140 000

Skattegrunnlag 1 805 440 1 945 440

Promille 3,6%

Årlig eiendomsskatt 6 499,58 7 003,58

Sum økt eiendomsskatt 504

2023 ved at loftsetasjen blir omdefinert til 
hovedetasje 2�

Under vises eksempel på hvor mye mer en 
primærbolig med garasje må betale ved at bunn-
fradraget fjernes:

Økonomi
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Priser på kommunale tjenester i 
2023

I teksten nedenfor beskrives kort de varer og 
tjenester hvor kommunedirektøren foreslår at 
prisene ikke økes fra 2022 til 2023 og de varer og 
tjenester hvor prisene øker med mer eller mindre 
enn 5 %.

Prisøkningen er satt til 5% der annet ikke er 
oppgitt. Prisene ble økt med 1,5% i 2022. Dette 
var for lavt til å dekke kostnadsveksten og prisene 
foreslås derfor økt mer for å dekke inn også 
noe av etterslepet. Deflator for 2022 ble senere 
oppjustert til 5,3%, mens deflator for 2023 er 
3,7%.

Kommunedirektøren velger derfor å sette opp 
prisene mer enn deflator i statsbudsjettet.

I prisvedlegget er det utarbeidet en felles pris-
liste for varer og tjenester i Grimstad kommune� 
De varer og tjenester som ikke er nevnt i dette 
vedlegget eller i dette dokumentet er justert med 
5 %.

Tabellen nedenfor viser utviklingen av eien-
domsgebyrene for en KOSTRA-bolig fra 2022 til 
2023:

Utgifter knyttet til kommunale eiendomsgebyrer - endring 2022 – 2023 KOSTRA-bolig

Gebyr i kroner inkl mva 2022 2023 Endring Endring i %

Vann 2 803,64 3 597 793,36 28,2 %

Avløp 4 412,41 4 699 286,59 6,5 %

Renovasjon 4 433,94 4 589 155,06 3,5 %

Feiertjenesten 560,86 560,86 0 0,0 %

Sum KOSTRA-bolig med avløp 12 210,85 13 445,86 1 235,01 10,11 %

Vann 2 803,64 3 597 793,36 28,2 %

Renovasjon 4 433,94 4 589 155,06 3,5 %

Slamrenovasjon 1 919,97 1 618 -301,97 -15,8 %

Feiertjenesten 560,86 560,86 0 0,0 %

Sum KOSTRA-bolig med slam 9 718,41 10 364,86 646,45 6,65 %

* Merk at Agder Renovasjon IKS (ARIKS) overtok alt ansvar for renovasjon, herunder renovasjons-
gebyret, fra 1/1-21� Renovasjonsgebyret i tabellen over er ARIKS’ budsjettall for renovasjonsgebyr 2023, 
og medtatt her for å få sammenlikningsgrunnlag og tall for KOSTRA bolig�

Økonomi
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Selvkostfond
Fond i selvfinansområdene ved inngangen til 
2022:

Område Beløp

Vann 3,9 mill kr

Avløp  0,3 mill kr

Renovasjon 2,3 mill kr

Slamrenovasjon 0,5 mill kr

Feiing 0,7 mill kr

Selvkost innebærer at kommunens kostnader 
med å yte tjenestene skal dekkes av gebyrene 
som brukerne av tjenestene betaler�

Grimstad kommune har ikke anledning til å 
tjene penger på tjenestene� En annen sentral 
begrensning i kommunenes handlingsrom er at 
overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til 
de betalende abonnenter eller brukere, i form 
av lavere gebyrer innen de neste fem år� Dette 
betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd 
(fond) som er eldre enn fire år, må overskuddet 
brukes til å redusere gebyrene i det kommende 
budsjettåret�

Husleie i kommunale boliger
For eksisterende leieavtaler i kommunens boliger 
økes husleien i samsvar med KPI jf� husleieloven� 
For nye leietakere økes prisen med 7,5 %.

SFO-prisene i Grimstad kommune
SFO-prisene øker med 5 % i 2023. En heltidsplass 
vil da koste 3220 kr og en korttidsplass vil koste 2 
134 kr i 2023. Matpenger økes med 5 % til 299 kr.

Foreldrebetaling i kommunale og private 
barnehager
Makspris for en fulltidsplass i barnehage var i 
2022 3050 kr per måned� I forslag til statsbudsjett 
er det lagt opp til at makspris settes til 3 000 kr fra 
1 januar 2023�

For differensierte priser og matpenger, se 
prisvedlegget�

Økonomi
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Oversikt økonomiske rammer

Økonomiske hovedoversikter
Oversikten nedenfor viser kommunens samlede 
budsjett for 2023 som foreslått av kommune-
direktøren, og sammenstilt med budsjett 2022 
og regnskap 2021� Kommuneloven med tilhø-
rende forskrifter legger føringer og krav til en 
kommunes budsjett� I kommuneloven er det 
spesielt kapittel 14 som omhandler kommu-
nenes økonomiforvaltning, mens loven § 14-4 
legger føringer for budsjettarbeidet� I forskrift 
om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap 
og årsberetning for kommuner og fylkeskom-
muner kapittel 5, legges det føringer om hvordan 
budsjettene skal presenteres� Forskriften krever 
at budsjettet inneholder tre obligatoriske oppstil-
linger; bevilgningsoversikter - drift, bevilgnings-
oversikter – investeringer og økonomiske over-
sikter etter art - drift�

Tabeller som viser økonomiplanperioden vises i 
tabellene bakerst i dokumentet

Bevilgningsoversikt - drift
Bevilgningsoversikten viser kommunens drift-
suavhengige inntekter og kostnader som skal 
finansiere driften på de ulike sektorene samt 
kommunes samlede driftskostnader� Oppsettet er 
i tråd med de retningslinjene som er gitt i forskrift 
til kommuneloven� Post 6 – Bevilgninger til drift 
/ driftskostnader, viser akkumulert bevilgning til 
driften av de ulike sektorene i Grimstad�
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Bevilingsoversikt A  Regnskap 2021  Budsjett 2022  Budsjett 2023

Rammetilskudd -706 113 -702 566 -753 854

Inntekts- og formuesskatt -732 952 -709 316 -757 616

Eiendomsskatt -71 422 -72 450 -80 600

Andre generelle driftsinntekter -53 657 -30 896 -82 025

Sum generelle driftsinntekter -1 564 144 -1 515 228 -1 674 095

Sum bevilgninger drift, netto  1 409 385  1 429 781  1 607 925

Avskrivinger  83 895  85 721  84 628

Sum netto driftsutgifter  1 493 280  1 515 502  1 692 553

Brutto driftsresultat -70 865  274  18 458

Renteinntekter -18 368 -14 866 -49 475

Utbytter -10 834 -11 487 -46 000

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler  -  -  -

Renteutgifter  37 086  48 056  92 715

Avdrag på lån  69 576  66 169  76 750

Netto finansutgifter  77 460  87 872  73 990

Motpost avskrivinger -83 895 -85 406 -84 628

Netto driftsresultat -77 300  2 740  7 820

Disponering eller dekning av netto driftsresultat  -  -  -

Overføring til investering  1 794 -6 750  -

Avsetninger til bundne driftsfond  19 222  35 907  4 845

Bruk av bundne driftsfond -19 006 -33 336  -

Avsetninger til disposisjonsfond  90 500  7 784  15 000

Bruk av disposisjonsfond -14 686 -6 345 -27 665

Dekning av tidligere års merforbruk  -  -  -

Sum disponeringereller dekning av netto driftsresultat  77 824 -2 740 -7 820

Fremført til inndekning i senere år  524  -  -

Økonomi
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Rammetilskudd og skatt
Rammetilskudd, skatt og inntektsutjevning skatt 
utgjør i sum det som omtales som kommunenes 
«frie inntekter»� Rammetilskuddet er en fast stør-
relse som bevilges av Stortinget� Skatt er et anslag 
for skatteinntektene kommune av total skatteinn-
gang som deles med staten og fylkeskommunene�

I regjeringens forslag til statsbudsjett vil er det 
forventet et rammetilskudd på 662,3 mill� kr for 
Grimstad kommune� I tabellen over vil ramme-
tilskuddet og inntektsutjevningen være slått 
sammen i linjen som heter «Rammetilskudd»�

Inntektsutjevning er omfordeling av skatteinn-
tekter mellom kommunene i landet, slik at eksem-
pelvis skattesvake kommuner mottar inntekts-
utjevning skatt fra skattesterke kommuner�

Skatteinngang inkl� inntektsutjevning for en 
kommune med skatteinngang under 90 % av 
landsgjennomsnittet (slik Grimstad er nå), vil ligge 
på ca. 94,5 % av landsgjennomsnittet.

Forslag til statsbudsjett «Grønt hefte», anslår de 
frie inntektene i Grimstad til å bli 1 502,4 mill� kr 
for 2023� «Grønt hefte» fordeler inntektene på 
makro nivå for kommunene� KS har utarbeidet en 
prognose modell (KS-modellen) som er mer treff-
sikker mtp befolkningssammensetning og lokale 
forhold�

Kommune direktøren har valgt å budsjettere 
frie inntekter etter siste KS-modell (10�10�22)� 
Skatteanslaget er i KS modellen vurdert å bli på 
757,67 mill� kr� Med den skatteinngangen og gitt 
prognose på befolkningstall pr 1�1�2023 vil det gi 

en netto inntektsutjevning for Grimstad på 91,86 
mill� kr� Samlet sett vil skatteanslaget og netto 
inntektsutjevningen gi Grimstad kommune en 
inntekt som ligger på 94,6 % av landsgjennom-
snittet� Rammetilskuddet er fra statsbudsjettet� 
I sum er det da budsjettert med 1 511,4 mill� kr, 
som er 9 mill� kr høyere enn etter «Grønt hefte»�

I utgangspunktet er det to grunner til den økte 
kostnaden; befolkningsutvikling og vurdering 
av skatteinntekter� I «Grønt hefte» legges det til 
grunn en lik befolkningsutvikling for hele landet� 
I Grimstad ser KD en til dels betydelig høyere 
befolkningsvekst enn landet samlet, i modellen er 
det lagt til grunn en befolkning i Grimstad på 24 
500 pr� 1�1�2023� Veksten utover veksten på nasjo-
nalt nivå vil gi positive utslag på skatteinntektene 
og inntektsutjevningen�

Skatte anslaget som ligger i «Grønt hefte» er 
basert på historiske fordelinger av skatteinntek-
tene, med en høyere befolkings vekst enn landet 
over tid�

For økonomiplanperioden er KS-modellen 
blitt benyttet� KS-modellen er oppdatert med 
SSBs anslag for befolkningsvekst på nasjo-
nalt nivå, samt egne prognoser for utviklingen 
lokalt� I tillegg er det lagt inn en årlig realvekst 
til kommunene på 0,5%. Denne beregningen 
er foretatt av Telemarksforskning og vedlagt 
budsjettdokumentet�
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Eiendomsskatt
I 2023 er det budsjettert med 80,6 mill kr i eien-
domsskatt� Budsjett for 2022 var på 72,2 mill kr� 
Økningen på 8,4 mill kr er en forventet vekst i 
antall boliger til beskatning samt bortfall av bunn-
fradrag� Regnskap 2022 ligger an til å bli omtrent 
som budsjettert� Utover dette henvises det til 
økonomisk sammendrag� I økonomiplanen er det 
lagt opp til en vekst på 1,3 mill kr i 2024 og ytterli-
gere 15 mill kroner fra 2025 og fremover�

Andre eksterne driftsinntekter
I hovedsak er dette tre budsjettposter; statlig 
integreringstilskudd flyktninger, rente- og 
avdrags-kompensasjon fra Husbanken innenfor 
tidligere investeringer for; skole, sykehjem-
splasser, omsorgsboliger og kirkeinvesteringer, 
samt konsesjonskraft

Integreringstilskuddet er budsjettert til 73,35 mill� 
kr i 2023, opp ca� 51 mill� kr i opprinnelig budsjett 
2022� Årsaken til den betydelige økningen er 
situasjonen i Ukraina� I budsjettet for 2022 var det 
lagt inn en forventet bosetning på 27 personer� 
Den reelle bosetningen i 2022 ser ut til å bli på 
155 personen, ca� 130 av disse er fra Ukraina� 
Det er i tillegg kommet signaler fra Regjeringen 
at kommunene må forberede seg på å bosette 
det samme antallet i 2023� Det er knyttet relativt 
stor usikkerhet rundt bosetningstallene for 2023, 
hvordan situasjonen utvikler seg i Ukraina vil ha 
stor innvirkning� Merinntekten på integrerings-
tilskuddet er ikke fordelt inn ut på drift siden, 
merinntekten er foreslått avsatt på fond (41 mill� 
kr)� Fondet vil bli brukt til å dekke merkostnader 

sektorene får for håndtering av de flyktningene 
som blir bosatt i kommunen i løpet av året�

Rente- og avdragskompensasjonen (budsjet-
tert til 4,57 mill� kr) fra Husbanken er en relativt 
stabil budsjettstørrelse� Usikkerheten i 2023 
ligger i rentenivået som Husbanken kommer til å 
beregne etter�

Konsesjonskraft er budsjettert til 4,2 mill� Kr, 
inntektene på denne posten er justert opp fra 
1,7 mill� Kr� I regjeringens forslag til budsjett 
er det forventet en betydelig høyere inntekt 
til kommune på konsesjonskraft enn tidligere 
grunnet høyere strømpriser� Noe av merinntekten 
ca� 1/3 (3 mrd� kr) forslår regjeringen å trekke inn 
fra kommunene� Prognosen fra sekretariatet til 
konsesjonskraft var en inntekt på 6,2 mill� kr�

Avskrivninger og avdrag
Forskjellen mellom avskrivninger og avdrag er 
«kapitalslit» som ikke nedbetales i kommunens 
lånegjeld� Altså at verdien av skolebygg, maskiner, 
tekniske anlegg med mer, reduseres mer på 
grunn av alder og slitasje, enn det som betales i 
avdrag� Fra 2020 er det innført ny minimums-av-
dragsmodell i kommuneloven� Denne skal i større 
grad sikre at gapet mellom avskrivninger og 
avdrag minker� Det er selvsagt mulig å budsjet-
tere med å betale mer enn minimum i avdrag� 
Grimstad kommune har ikke gjort dette i tidligere 
budsjetter, og dette er heller ikke lagt inn for 
budsjett 2023–2026� Avdrag belaster kommune-
regnskapene reelt, mens avskrivningene bare skal 
vises� 
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Avskrivningene står derfor i budsjettet oppført 
to ganger; avskrivninger (84,6 mill kr) og motpost 
avskrivninger, (–84,6 mill kr)� Ny minimumsav-
dragsmodell øker likevel kostnadene, og 
budsjettet for avdrag er økt med 10,95 mill kr fra 
2022 til 2023 (til 76,75 mill kr)�

Renteinntekter
Renteinntektene i budsjettet er økt fra 11,5 mill 
kr i 2022, til 36,0 mill kr i 2022� Renteinntektene 
kommer fra to forhold; renteinntekter innskudd i 
bank og renteinntekter fra utlånte/videreutlånte 
startlån/Husbank� De ordinære renteinntek-
tene fra kommunens kontantbeholdning i bank 
er budsjettert med gjennomsnittlig 225 mill kr 
i innskudd (lik snittet for perioden januar–juni 
2022., og rente lik 4,15 %.

Utbytter
Grimstad kommune har en eierandel i Agder 
Energi AS på 2,963 %. Agder Energi har vedtatt å 
slå seg sammen med Giltre energi fra 1�1�2023� 
Det nye selskapet har fått navnet Å Energi og 
Grimstad kommunes eierandel i det nye selskapet 
blir 2,167 %. Utbyttet for 2023 er basert på 
resultat 2021� Det budsjetteres derfor i 2023 
med et utbytte på 44,633 mill kr fra Agder Energi� 
I tillegg er det budsjettert med 1,2 mill kr fra 
ARNAS og 0,167 mill kr fra Gjensidigestiftelsen� 
Til sammen blir dette 46 mill kr� For årene 
2024–2026 er det budsjettert med en nedgang i 
utbyttet på 24 mill kr fra Agder Energi, det vil si at 
det budsjetteres omtrent med det som var nivået 
noen år tilbake�

Renteutgifter
Renteutgiftene i budsjettet er økt fra 39,9 mill kr i 
2022, til 79,3 mill kr i 2023� I likhet med renteinn-
tektene, gjelder renteutgiftene to forhold; rente-
utgifter «egne» kommunale lån og renteutgifter 
utlånte/videreutlånte startlån/Husbank� Økningen 
i renteutgifter til startlån har reelt liten betyd-
ning netto, da kommunens renteinntekter øker 
omtrent tilsvarende� De ordinære renteutgiftene 
til kommunens «egne» lån� Budsjettet er økt fra 
33,2 mill kr i 2022 til 53,1 mill kr� Økningen utgjør 
19,9 mill kr� Det er budsjettert med en gjennom-
snittsrente på 3,41 %.

Bundet fond
Det er netto budsjettert 4,8 mill kroner til avset-
ning av bundne fond. Dette gjelder selvfinansom-
rådet� Disposisjonsfond (ubundet fond)

Det er netto budsjettert 12,6 mill kr til bruk til 
disposisjonsfond�

Sektorene vil bli utførlig kommentert i budsjettdo-
kumentets del 2

Generelt om hovedtallene i finansinntekter
Alle andre forhold enn pensjon er allerede omtalt 
tidligere i kapittelet�
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Pensjon
For 2023 er det budsjettert med en positiv netto-
effekt av pensjonskostnader på 23,3 mill. kr (likt 
med regulert budsjett 2022) på kommunens 
finansområde. Pensjonskostnadene føres ute på 
enhetene og sektorene, mens reguleringspremie, 
premieavvik og amortisering føres på finansom-
rådet� Dette er netto sluttkostnader innenfor 
avregningene fra pensjonskassene KLP og SPK� I 
forslaget til statsbudsjett for 2023 er det anslått 
at pensjonskostnadene for primærkommunene 
vil være 100 mill� lavere enn lønnsveksten� For 
Grimstad kommune ville dette i så fall utgjort 
rundt 0,4 mill� Det er tradisjonelt en del usik-
kerhet knyttet til beregninger for kommunenes 
pensjonskostnader. Svake finansmarkeder i 
2022 vil eksempelvis kunne påvirke avkast-
ningen på pensjonsmidler som avregnes i 2023� 
Kommunedirektøren har derfor valgt å budsjet-
tere pensjonskostnadene i 2023 likt med regulert 
budsjett 2022�

Regnskap 2021 Opprinnelig budsjett 2022 Budsjett 2023

Stab og støtte 68 154,00 28 728,00 35 098,00

Oppvekstsektoren 526 909,00 608 850,00 651 759,00

Samfunn- og miljøsektoren 117 725,00 123 590,00 147 755,00

Fellesutgifter 69 043,00 83 745,00 120 403,00

Kommunikasjon, kultur og næring 17 500,00 62 569,00 69 881,00

Finansområdet –1 449 618,00 –1 462 921,00 –1 639 129,00

Helse- og omsorgssektoren 650 295,00 555 439,00 614 233,00

Bevilgninger og sektorenes samlede 
budsjettrammer til drift
Kommunedirektørens budsjettforslag legger opp 
til netto driftskostnader på 1,692 mrd kr� Det 
henvises til sektorenes kapitler for kommentarer 
rundt dette. Netto driftsutgifter er økt med 13,3% 
sammen liknet med regnskap 2021 og 11,7% 
sammenliknet med budsjett 2022��
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Organisasjon

HR-avdelingen består av 8,8 årsverk, hvorav 
7,8 er besatt� HR-avdelingen består av HR-sjef, 
HR-rådgivere/konsulent, IA-rådgiver og 
HMS-rådgiver�  
 
Lærlinger

I kommunestyresak 18/95 foreslo kommunedirek-
tøren en opptrappingsplan for lærlinger� Planen 
la opp til at vi i 2021 skulle tilby 69 lærlingplasser 
i Grimstad kommune� Dette ville tilsvare tre 
lærlingplasser per 1000 innbygger�

For 2019 ble det budsjettert med 45 lærlinger� 
For 2020 49 lærlinger, for 2021 55 lærlinger og for 
2022 59 lærlinger� I tillegg vedtok kommunestyret 
i sitt møte i juni 2022 i sak 22/71 å øke lærlinge-
budsjettet med 1�000�000 kr for 2022�

Per 1� september 2022 har Grimstad registrert 70 
lærlinger fordelt på alle fag� Tre av disse er ansatt 
i enheter som finansieres over selvkostbudsjettet. 
Resten finansieres av budsjett for lærlinger og 
ulike tilskudd�

HR-avdelingen

En bør beregne at en lærling koster ca 180�000 kr 
i gjennomsnitt, men det er noe avhengig av ulike 
tilskuddssatser og andre ulike ordninger for å 
stimulere til økt tilbud av læreplasser�

Det har vært et uttrykt mål å øke antall lærlinger, 
og kommunedirektøren har hatt som mål å 
ansette så mange lærlinger som mulig innenfor 
vedtatte budsjettrammer� Det å kunne tilby 
lærlingplass til aktuelle kandidater, er et viktig 
virkemiddel for å forebygge utenforskap�

Med sine 24 250 innbyggere per 2� kvartal 2022 
må Grimstad ha 72 lærlinger for å kunne nå målet 
om tre lærlinger per 1000 innbygger� Dersom 
kommunen opprettholder tre lærlinger over selv-
kostbudsjettet, vil en bevilgning på 12�420�000 kr 
gi omtrent budsjettbalanse for 69 lærlinger�

Antall ansatte
Pr september 2022 er det 1677 fast ansatte i 
kommunen�
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Enhet T1 2022 T2 2022

Gjennomsnittlig 
stillings-størrelse

Andel heltid
Gjennomsnittlig 

stillings-størrelse
Andel heltid

Grimstad kommune 79% 52% 83% 57%

Oppvekst-sektoren 84% 61% 90% 66%

Samfunn- og miljøsektoren 94% 84% 94% 85%

Helse- og omsorgs-sektoren 72% 36% 76% 42%

Kommunikasjon kultur og næring 73% 53% 73% 52%

Stab og støtte 98% 88% 95% 86%

Fordeling mellom heltid og deltidsansatte i enhetene

Virksomhetsstyring, internkontroll, HMS

Virksomhetsstyring (VS) og internkontroll 
(IK) inngår i sektorenes ansvar og tilhørende 
budsjettering�

Med utgangspunkt i KS-veilederen «Orden i 
eget hus, kommunedirektørens internkontroll», 
foregår det høsten 2022 en ekstra satsing på 
å revidere kommunens styringsdokument for 
internkontroll� I løpet av 2023 vil det være behov 
for intensiv støtte og oppfølging for å sikre imple-
mentering av ny struktur og nye rutiner i dette 
arbeidet�

Mandat, arbeid/fremdrift og etterlevelse følges 
opp av kommunedirektør og stab, samt kommu-
nedirektørens samlede lederteam� I 2022 har 
kommunedirektøren styrket koordineringsres-
sursen for internkontroll� Kommunedirektøren vil 
forbedre rapporteringen av status på internkon-
troll i kommunen gjennom endringer i budsjett-
dokument, tertialrapporter og årsrapport�
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Sykefravær

Kommunens sykefravær ved inngangen av året 
bærer preg av pandemien� Dette var en varslet 
smittebølge med topp i februar� Økningen i juli 
skyldes registrert ferie� Sykefraværet har hatt en 
svært positiv utvikling siden juni og frem til og 
med oktober� Det jobbes systematisk og godt 
med sykefraværsoppfølgingen i den enkelte enhet 
og avdeling�

Til tross for at folkehelsemyndighetene ikke kan 
utelukke at det vil komme en ny smitteøkning 
også denne vinteren, vil Grimstad kommune fort-
sette å ha høyt fokus på sykefraværsarbeidet�  

Målet for sykefraværet i 2023 er 8%.

For å nå målet vil fokuset for 2023 i Grimstad 
kommune være;

Verktøykasse nærvær, lokale HMS grupper, 
oppfølging av HMS/IA plan, dialogplassen, intern 
opplæring, fagstøtte IA/HMS, HR/HMS bistand i 
arbeidsmiljøprosesser og individuelle saker�

Organisasjon
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Heltid:
Grimstad kommune arbeider kontinuerlig for 
redusert ufrivillig deltid og å øke stillingsstørrelser 
for at flest mulig skal få tilbud om full stilling i 
henhold til kommunens vedtatte retningslinjer� 
Det legges også til rette for at kvalifiserte deltids-
ansatte kan kombinere stillinger på tvers av 
enhetene� 

Arbeidet har resultert i at både gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse og andel heltid har hatt en svært 
positiv utvikling i 2022. Andel heltid var i 2020 47% 
og er i 2022 57%. Fokuset på å redusere ufrivillig 
deltid og å øke stillingsstørrelser vil fortsette i 
2023, hvor målet er å nå 60% (måltall må sjekkes). 
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IKT og digitalisering

IKT Agder IKS leverer IKT-tjenester til Grimstad 
kommune� Tjenestene omfatter blant annet 
brukersupport, drift av utstyr, nettverk, system-
forvaltning, prosjektledelse og IKT-rådgivning� IKT 
Agder ansees derfor funksjonelt som Grimstad 
kommunes interne ‘IKT avdeling’�

IKT Agder er en av hovedaktørene for gjen-
nomføring av digitaliseringsprosjekter for 
Grimstad kommune� Prosjektene og initiativene 
‘administreres’ gjennom porteføljerådet og 
gjennom IKT Agders forvaltningsorganisasjon� 
For den samlede prosjektporteføljen til IKT Agder 
eksisterer det et porteføljeråd, som gir råd om 
prioriteringer av nye prosjekter i IKT Agders 
portefølje�

Grimstad kommune har egne ansatte som er 
superbrukere og systemadministratorer, og som 
bidrar inn i IKT Agders forvaltningsorganisasjon, 
og hvor man tilstreber utvikling av felles løsninger 
for tjenestene som leveres til de eierkommunene�

Bruken av IKT i alle deler av virksomheten, og 
tilhørende IKT driftskostnader, er økende� Dette 
skjer i takt med offentlig sektors ambisjon om 
økende grad av digitalisering� Spesielt gjelder 
dette for områder som skole og helse, men også i 
økende grad innenfor andre tjenesteområder�

Kostnadsprognoser

2023 2024 2025 2026

35 931 000 36 082 000 36 213 000 36 213 000

Når det gjelder regionale og nasjonale digitali-
seringsprosjekter for øvrig, så inngår Grimstad 
kommune i strukturen knyttet til #DigiAgder, 
som er et rådgivende organ i #VårtAgder struk-
turen� #VårtAgder er fylkeskommunens regionale 
struktur for samhandling i Agder�

Mer informasjon om #DigiAgder og 
#VårtAgder finnes på: Regional struktur for 
samhandling i Agder
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Eierskap

Vi viser til vedtak i kommunestyret 21�06�2022 
(22/5585) hvor det skal opprettes et eierskaps-
sekretariat i Grimstad kommune som har som 
oppgave å bistå kommunestyre og administra-
sjon til å imøtekomme kravet om eierstyring i 
kommuneloven�

Det vises til KS sine anbefalinger i «Anbefalinger 
om eierskap, selskapsledelse og kontroll�»

AnbefalingerEierskap2020�PDF (ks�no)

Eierskapsmelding
Kommuner og fylkeskommuner skal minst én 
gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmel-
ding som skal vedtas av kommunestyret eller 
fylkestinget selv�

Eierskapsmeldingen skal inneholde:

 � kommunens eller fylkeskommunens 
prinsipper for eierstyring

 � en oversikt over selskaper, kommunale eller 
fylkeskommunale foretak og andre virksom-
heter som kommunen eller fylkeskommunen 
har eierinteresser eller tilsvarende interesser i

 � kommunens eller fylkeskommunens formål 
med sine eierinteresser eller tilsvarende 
interesser i virksomhetene

Eierskapskontroll

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den 
som utøver kommunens eller fylkeskommunens 
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og 
forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets 
vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring� 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperi-
oden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, 
utarbeide en plan for hvilke eierskaps - kontroller 
som skal gjennomføres� Planen skal baseres på 
en risiko- og vesentlighetsvurdering� Planen skal 
vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv, 
men kommunestyret eller fylkestinget kan dele-
gere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen�

I 2023 vil vi arbeide for å etablere følgende 
punkter for å ivareta kommunelovens krav knyttet 
til eierstyring:

 � Eierskapspolitikk

 � Eiermelding

 � Eierutvalg, eiermøter (det er besluttet at dette 
er formannskapet)

 � Eierskapssekretariat
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Eierskap Grimstad kommune

Kommunale foretak

 � Grimstad bolig- og tomteutvikling KF 
(opprettet i august 2014)

 � Grimstad kulturhus KF (opprettet i august 
2014)

Interkommunale selskap IKS

 � Arendal Revisjonsdistrikt IKS

 � Aust-Agder museum og arkiv (AAMA)

 � IKT-Agder IKS

 � Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS 
– Avsluttes 01�01�2023

 � Konsesjonskraft IKS (tidl� 
Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS)

 � Etablerersenteret IKS

 � Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Aksjeselskap med kommunalt eierskap

 � Arendal Revisjonsdistrikt IKS

 � Aust-Agder museum og arkiv (AAMA)

 � IKT-Agder IKS

 � Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS 
– Avsluttes 01�01�2023

 � Konsesjonskraft IKS (tidl� 
Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS)

 � Etablerersenteret IKS

 � Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Interkommunale samarbeid (I henhold til §§ 27 
eller 28 i kommuneloven)

 � Langemyr skole og ressurssenter (Grimstad 
kommune er arkivansvarlig)

 � Agder kommunale støttetjenester (eget retts-
subjekt opprettet 01�01�2015)

 � Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA) 
(Arkivansvaret varierer mellom både Aust-
Agder og Vest-Agder fylkeskommune og 
bestemt ut ifra hvor saksbehandler som 
gjennomfører den enkelte anskaffelsen er 
lokalisert�)

 � Friluftsrådet sør (Arendal kommune er 
arkivansvarlig)

IKT og digitalisering
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Regionale samarbeid

Regional koordineringsgruppe eHelse Agder 
(RKG)� Grimstad kommune representerer Østre 
Agder, eksklusiv Arendal kommune� RKG ledes av 
kommunalsjefen i Grimstad�

eHelse Agder – Regional koordineringsgruppe for 
e-helse og velferdsteknologi i Agder

Helsefellesskapet, overordnet strategisk 
samarbeidsutvalg� Grimstad kommune ved 
kommunalsjef representerer Østre Agder i 
Helsefelleskapet, OSS-Helsefelleskap på Agder - 
Sørlandet sykehus (sshf�no)

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) er er 
formalisert samarbeid mellom kommunene i 
Agder, Sørlandet sykehus helseforetak (SSHF) 
og Universitetet i Agder (UiA) om helserelatert 
forskning, innovasjon og utdanning� Overordnet 
samarbeidsorgan (OSO) - Agder fylkeskommune 
(agderfk�no)

Helselederforum i Østre Agder� Grimstad 
kommune er representert i Østre Agder 
Helsefelleskap ved kommunalsjef� Grimstad 
kommune er videre representert i kommuneover-
legeforum, fagutvalget for digitalisering og fagut-
valg for analyse og kunnskapsutvikling� Helse- og 
omsorgsleder forum | Østre Agder-samarbeidet 
(ostreagder�no)

Utviklingssenter for sykehjem og hjemme-
tjenester (USHT) i Agder (øst) er sentralt plassert 
i enhet innovasjon og forvaltning/utviklingsavde-
lingen� Flere ansatte i utviklingsavdelingen har 
en rolle i USHT Agder (øst) og leverer tjenester til 
kommunene i regionen�

Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt 
Politisk Råd) er et interkommunalt samarbeids-
forum for kommuner i regionen� Deltakende 
kommuner er Arendal, Froland, Gjerstad, 
Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli�

Østre Agder ledes av et representantskap som 
består av ordførere i alle kommunene, samt 
opposisjonsleder i Arendal kommune� I tillegg til 
representantskapet, har Østre Agder et kommu-
nedirektørutvalg og fire forum på kommunal-
sjefsnivå i sitt styringssystem� Sekretariatet har 
sju ansatte som jobber innenfor feltene helse og 
omsorg, oppvekst, teknisk, næring/samfunns-
utvikling og digitalisering� Fra 2023 kommer 
det i tillegg en prosjektleder finansiert av stat-
lige tilskuddsmidler, og fondsmidler knyttet til 
etablering av felles løsninger for kommunene i 
samarbeidet som skal bidra til økt vekt på grønne 
anskaffelser.

Østre Agders oppgaver
Sentrale innsatsfelt innen helse er prosjektet 
Agder helseklynge, der kommunene felles utvikler 
en framtidsrettet innsatstrapp basert på økt 
kunnskap om bruk av kommunale ressurser i 
helse- og omsorgssektoren� Østre Agder har 
sekretariatsfunksjonen for OSS – samarbeidsfor-
umet mot sykehuset� Det er igangsatt et arbeid 
for å legge til rette for økt forskning innenfor 
kommunal helse- og omsorgstjeneste, basert på 
en felles strategi som er forankret i bystyrer og 
kommunestyrer�

Innenfor satsingsfeltet ehelse og digitalisering 
pågår det mange prosjekter og satsninger� 
Gjennom Innovasjonspartnerskap på Agder pågår 

42     Grimstad kommune



i 2023 innovasjon og testing ute i kommunene, 
knyttet til kommunenes satsing og videreutvikling 
for velferdsteknologi hos hjemmeboende og syke-
hjem, samt Digital hjemmeoppfølging i samarbeid 
med Sørlandets sykehus HF�

Kommunene er klare for påkobling til velferdstek-
nologisk knutepunkt, og avventer statlige føringer� 
Pågående behovskartlegging og prosjekter for 
utskiftning og fremtidige anbudsprosesser for 
flere journalsystem innen helse i årene fremover, 
videreføres i 2023 gjennom IKT Agder og samar-
beidet� Østre Agder-samarbeidet har vært tett på 
og bidragsyter i arbeidet med Felles kommunal 
Journal (FKJ) i 2022, sammen med Agder�

Videre arbeid for FKJ eventuell tilslutning for 
kommunene i 2023 er uavklart pr dags dato� 
Videre jobbes det med ulike prosjekter, gevinst-
kartlegging, systemoppgradering, bredding og 
drift, blant annet gjennom Nasjonalt velferdstek-
nologiprogram og KS� Østre Agder-kommuner er 
involvert i internasjonale innovasjonsprosjekter, 
som blant annet Crane gjennom EU og I2I (From 
Isolation to Inclusion (I2I) - Universitetet i Agder 
(uia�no))�

Arbeidet innen ehelse skjer i tett samarbeid med 
vår IKT-leverandør IKT Agder, Agder-samarbeidet 
Regional koordineringsgruppe e-helse (RKG 
ehelse) og DigiAgder�

I oppvekstsektoren vil samarbeidet om etterut-
danning med Universitetet i Agder om DEKOMP 
(grunnskole) og REKOMP (barnehage) videreføres� 
For grunnskolene i regionen handler samar-
beidet om å øke kompetansen innen kartlegging 

og analyse, spesialpedagogikk og inkluderende 
praksis, samt emnet vurdering og elevmed-
virkning. I REKOMP settes søkelyset på flere 
områder� Alle barnehager får kompetanseheving 
innen prosess- og utviklingsledelse�

Videre gjøres lokale prioriteringer i valget mellom 
følgende satsingsområder; flerkulturelle barn, 
barnehagens digitale praksis, bærekraftig utvik-
ling og spesialpedagogikk og inkluderende 
praksis� I tillegg inngår en gruppe barnehager i 
et pilotprosjekt som omhandler kartlegging- og 
analysekompetanse� Parallelt fortsetter arbeidet 
med ny statlig tilskuddsordning for kompetanse-
hevende tilbud rettet mot spesialpedagogikk og 
inkludering�

I samfunns- og miljøsektoren videreføres felles-
prosjektet for overgang til LED i alt veilys� 
Intensjonen er at dette skal være fullført i 2024, 
og å oppnå betydelige reduksjoner i strømforbruk 
og forenklinger knyttet til drift og vedlikehold� LED 
gir helt nye muligheter for å kunne styre lysbruk 
i ulike deler av døgnet, for eksempel gjennom 
redusert lysnivå i boligområder på natt� For å 
kunne evaluere effekten av overgang til LED, må 
det foreligge data for dagens strømforbruk på 
gatelys, slik at kommunene skal kunne dokumen-
tere at forventet nedgang i strømforbruk oppnås� 
Som et ledd i arbeidet med overgang til LED, ser 
kommunene gevinster knyttet til å redusere antall 
skap som styrer veilyset�

Regionale samarbeid
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Agder fylkeskommune har initiert et pilotprosjekt 
innenfor rammen av Regionplan Agder 2030 med 
sikte på verdiklassifisering av arealer i de åtte 
samarbeidskommunene� Dette kartverket vil være 
et sentralt verktøy under hver kommunens arbeid 
med kommuneplanens arealdel, og det vil gjøre 
det mulig å se helhetlig på forvaltning av arealres-
sursene i de åtte kommunene� 

Under utvikling av store batterivirksomheter og 
av biozin-produksjonen i Åmli, vil en helhetlig 
forvaltning av arealressurser, med en helhetlig 
tilnærming til bruk og vern av begrensede 
arealressurser, være en forutsetning for å oppnå 
godkjenning for endret arealbruk fra statlige 
myndigheter�

Regionale samarbeid

44     Grimstad kommune



Enhet hjemme-
tjenester og 

rehabilitering

Kommunalsjef

Enhet innovasjon 
og forvaltning

Enhet helse-
tjenesten NAV

Enhet psykisk 
helse og rus Enhet habilitering

Enhet 
omsorgssentre

Utviklings-
avdelingen / 

USHT

Støttetjenester 
helse og omsorg

Jobbsentralen Kjøkkentjenesten

Tjenestekontoret

Helsetjenesten Marked

Oppfølging Fysio- og ergotera-
piavdelingen

Hjemmetjenester 
sentrum 1

Bistand hjemme 
og aktivitet

Korttids- 
avdelingen

Hjemmetjenester 
sentrum 2

Forebygging og 
rehabilitering Øst Frivolltun bo- og 

omsorgssenter

Feviktun bo- og 
omsorgssenterVest

Sentrum

Nord

Avdeling for 
kommunale 

tjenester

Hjemmetjenesten 
Fevik

Sosial-
ambulerende 

team
Barn og unge Berge gård senter

Organisasjonskart

For ytterligere informasjon henvises det til enhetens virksomhetsplaner med tilhørende 
handlingsplaner innen kompetanseutvikling og digitalisering� Virksomhetsplanen ferdigstilles når 
budsjettet er vedtatt�

Helse og omsorg

Helse og omsorg
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Fellesområdet
Fellesområdet består av diverse interkommunale 
forpliktelser, samt et årsverk kommunalsjef�

Enhet innovasjon og forvaltning

Enhet innovasjon og forvaltning er en stabs-
enhet som skal bidra med tjenester og støtte 
til de andre enhetene i sektoren� Enheten 
består av fem avdelinger; Utviklingsavdelingen/
USHT, Jobbsentralen, Kjøkkentjenesten, 
Tjenestekontoret og Avdeling støttetjenester 
helse og omsorg�

Enhet helse

Helsetjenesten består av legetjenesten og miljø-
rettet helsevern� Legetjenesten består av kommu-
neoverlegene, sykehjemslegene og fastlegene� 
Legetjenesten består av 25 fastlegestillinger 
og to LIS1-stillinger fordelt på fem legesentre� 
To av legesentrene er drevet av kommunen; 
Brannstasjonen legesenter og Vinkjelleren lege-
senter� Det er knyttet en avdeling til enheten� Det 
vises for øvrig til vedtatt legeplan datert 06�09�22, 
PS 22/109�

Enhet NAV

Enhetens innsats skal bidra til at flere kommer i 
arbeid eller beholder arbeid� Enheten skal bistå 
både enkeltindivider og virksomheter� NAV skal 
også bidra til et velfungerende arbeidsmarked� 
Enheten har blant annet tiltak for økt arbeidsin-
kludering og integrering av utsatte grupper�

Enheten består av tre avdelinger; Marked, 
Oppfølging, Kommunale tjenester

Enhet hjemmebaserte tjenester 
og rehabilitering

Enheten skal bidra til at innbyggere i kommunen 
lever gode liv i egne hjem, og at de er aktive i egne 
liv lengst mulig�

Enhet hjemmetjenester og rehabilitering består 
av seks avdelinger som inneholder hjemmesyke-
pleiegrupper med en egen gruppe for ambule-
rende nattjeneste, fysioterapi- og ergoterapiav-
deling med Frisklivssentral, hjelpemiddelteam, 
velferdsteknolog, ambulerende innsatsteam og 
syn- og hørselskontakter, dagsenter, korttids-
plasser, praktisk bistand og brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA)�
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Enhet psykisk helse

Psykisk helse og rus består av to avdelinger; fore-
bygging og rehabilitering og sosialambulerende 
team�

Avdeling forebygging og rehabilitering består 
av psykisk helsearbeidere, ruskonsulenter, 
Vossbakke aktivitetssenter og innsatsteam 
(oppstart i november 2020)�

Sosialambulerende team består av Vossgate 
boliger, Charlottenlund boliger, ubemannede 
ettervernsboliger, lavterskelteam, hjemmetje-
neste, miljøtjeneste, feltsykepleier, boligsosial 
konsulent og bo-oppfølger�

Enhet habilitering

Enhet for habilitering er en av de større enhe-
tene i kommunen, og gir tjenester til personer 
i alle aldersgrupper med nedsatt funksjons-
evne� Enhetens primæroppgaver er å bidra 
til at tjenestemottakerne ut fra sine forutset-
ninger kan mestre daglige gjøremål og sikres 
samfunnsdeltakelse�

Enheten leverer heldøgns omsorgstjenester 
(HDO) i flere bofellesskap, avlastning, barne-
boliger, private avlastertilbud, omsorgsstønad 
og ordningen med brukerstyrt personlig assis-
tanse (BPA)� I tillegg har enheten ambulerende 
tjenester� 
Enhet for habilitering er per i dag organisert i 
fire avdelinger. Fra 2023 er det opprettet en ny 
avdeling�

Enhet omsorgssentre

Enheten leverer i hovedsak nødvendig helse-
hjelp til eldre syke mennesker som har behov for 
heldøgnsomsorg, enten i institusjon eller i leilig-
heter med heldøgns omsorg�

Enhet omsorgssentre består av tre avdeling; 
Berge gård senter (62 leiligheter), Frivolltun 
omsorgsboliger (36 leiligheter), Frivolltun bo- og 
omsorgssenter (26 senger) og Feviktun bo- og 
omsorgssenter (56 senger)�

Enheten har lokalt tilpasset aktivitetstilbud på 
Berge gård senter tre dager per uke�

Begge sykehjemmene er Livsgledehjem� Dette 
handler om kvalitet til pasienter/beboere�

Sektoren jobber kontinuerlig med utvikling og 
tilpassing av organisasjonen� Alle lederne har fullt 
PØFI ansvar (personell, økonomi, fag og informa-
sjon)� Sektorens mål vil alltid være at organise-
ringen skal bidra til

 � Tidlig innsats

 � Aktiv brukerrolle

 � Kunnskapsbasert praksis og kvalitet

 � Innovasjon

Helse og omsorg
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Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023

Helse- og omsorgssektoren 650 295 555 439 614 233

Fellesområdet 5 981 9 684 5 818

Innovasjon og forvaltning 50 470 35 704 43 668

Helsetjenesten 105 586 38750 46 381

Enhet psykisk helse og rus 42 942 44 067 44 889

NAV 56 808 55 633 54 385

Hjemmetjenester og rehabilitering 139 558 136 161 152 165

Enhet habilitering 139 932 127 835 149 878

Enhet omsorgssentre 109 018 107 605 117 049

Helse og omsorg
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Oppbygging ramme HO 2023

Opprinnelig budsjett 2022 555 439

Budsjettjusteringer 1� tertial

Habilitering Økt aktivitet 4 000

HBT Økt aktivitet 1 000

Helsetjenesten Økt kost 1 000

Helsetjenesten RNB 12

Innovasjon og forvaltning Kantine rådhus 246

Lønnsoppgjør 2022 m/helårsvirkning 2023 26 188

Øk� plan 2023 ny satsninger 10 175

Kompensasjon prisvekst 2023 6 700

Innsparinger

Justeringer introprogram -3 000

Kutte to stillinger psykisk helse og rus -1 500

Redusere kjøp av tjenester -500

Effektiviseringskrav -1 215

KD prioritering 2023

Rekkruteringstiltak leger 600

HBT Aktivitetsvekst 2 800

HBT dagsenter 2 150

Habilitering nye brukere 8 000

Oppgaveendringer (basistilskudd leger) 1 987

Oppgaveendringer (div� kor� øk�sosialhjelp) 292

Omfordeling mellom sektor

Omfordeling mellom sektor Uttrekk forsikringer -181

Omfordeling mellom sektor Frivillighet -355

Ny ramme HO-sektoren 614 233

Helse og omsorg

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026       49



Utviklingstrekk sektoren

Leve hele livet
Det handler om å skape helsefremmende 
lokalsamfunn hvor vi i felleskap skaper et godt 
samfunn for alle� Det handler om hvordan vi bor, 
hvor vi bor, hvordan vi ferdes, hvordan vi bryr 
oss om hverandre, hvordan vi passer på vår egen 
helse og hvordan den enkelte kan bidra�

Utenforskap og deltakelse i arbeidslivet
En av hovedutfordringer i Agder er at man samlet 
har en lavere andel sysselsatte enn landet som 
helhet, og Grimstad kommune er en av kommu-
nene i Agder som har lav sysselsetting�

I rapporten Bemanningsutfordringene i helse- og 
omsorgssektoren utarbeidet for KS og arbeids-
giverorganisasjonen Spekter, beskrives de demo-
grafiske endringene, med en stadig større og 
eldre befolkning, som den viktigste enkeltdriveren 
for det økende behovet for helsetjenester� Dette 
er en utfordring som har vært kjent i mange tiår, 
og vi står nå i en situasjon med stor mangel på 
helsepersonell� Det er behov for å endre omstil-
lingstakten betydelig, dersom kommunen skal 
kunne gi forsvarlige tjenester også i årene som 
kommer�

I rapporten pekes det på fire utfordringer:

 � Norge er det OECD-landet med høyest andel 
av arbeidsstyrken ansatt i helsesektoren�

 � Stor mangel på arbeidskraft i helsesektoren�

 � Lav produktivitetsvekst�

 � Akselererende vekst i behovet for arbeidskraft 
i helsesektoren�

Vi vil være helt avhengig av å mobilisere arbeids-
kraft videre fremover for å ha tilstrekkelig 
arbeidskraft i årene som kommer� Dette er en av 
hovedstrategiene til NAV frem mot 2030, og vi er 
avhengig av å fortsette og videreutvikle et godt 
samarbeid på tvers av offentlig og privat virk-
somhet for å lykkes med dette arbeidet�

Behov for omstilling og endring sett opp mot 
bemanningsutfordringer Grimstad kommune 
står ovenfor demografiske endringer med flere 
eldre i årene fremover. Endret demografi fører 
til endret utgiftsbehov� Samtidig som antall eldre 
øker, reduseres antall personer i yrkesaktiv alder� 
Omstilling og utvikling er derfor avgjørende viktig� 
Det er også slik at det vil være økt etterspørsel 
etter helsetjenester i aldersgruppen 0–67 år�

Tall fra SSB viser at befolkningssammensetningen 
i Grimstad vil endre seg betydelig fremover� Dette 
medfører at aldersbæreevnen, forholdet mellom 
den yrkesaktive befolkningen (16–66 år) og den 
eldre del av befolkningen (67+) svekkes betydelig�

Helse og omsorg
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Innovasjonsarbeid
Helse- og omsorgssektoren skal daglig levere 
gode helse-, omsorg- og velferdstjenester� 
Sektoren har et stort ansvar for å utvikle, forbedre 
eller endre kommunens tjenestetilbud�

Et av sektorens mål er, gjennom økonomisk 
kontroll, å videreutvikle fremtidsrettede og 
bærekraftige tjenester� Ved implementering av 
innsatstrappen må tjenestetildeling og tjeneste-
produksjon optimaliseres og avstemmes med de 
økonomiske rammene som er tilgjengelige�

Sektoren må fortløpende effektivisere tjeneste-
produksjonen slikt at kostnadsnivået ligger på 
gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 9 innen alle 
tjenesteområdene� Sektoren og økonomirådgiver 
har, i samarbeid med helselederforum i Østre 
Agder, arbeidet systematisk for å konkretisere 
utviklingsområder og tiltak som vil bidra til at vi 
når målet om redusert kostnadsnivå�

Innsatstrappen

Bolig og institusjon - spesialiserte plasser
Barnebolig, forsterkede plasser

Institusjon
Langtidsplasser for pleie medisinsk 
oppfølging og behandling

Boliger med mulighet for heltidstjenester
Samlokaliserte boliger med fellesareal 
samt areal for personalbase

Tidsavgrenset opphold institusjon
Rehabilitering, avlastning, omsorg ved 
livets slutt og kommunal øyeblikkelig hjelp

Boliger med fellesfunksjoner
Nye boformer, samlokaliserte boliger med 
mulighet for oppsøkende tjenester

Helsehjelp til hjemmeboende
Målrettede og fleksible tiltak

Leve godt i eget hjem
Pårørendestøtte, habilitering, praktisk 
opplæring og bistand

Kommunalt disponerte boliger
Utleieboliger og boliger med kommunal 
tilvisning og tildelingsrett

Tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud
Meningsfull hverdag

Tidlig innsats
Mestring i hverdagen

Helsefremmende og forebyggende aktivitet
Deltakelse og selvstendighet

Aktive lokalsamfunn
Tilhørighet, inkludering og trivsel

12

11
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09

08

07
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04

03

02

01
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Utviklingsområder 2023–2026
 � Helse- og omsorgstjenestene må vokse på en 

klok og bærekraftig måte

 � Innsatstrappen skal være helhetlig dimensjo-
nert med god vurdering, tildeling og utførelse 
av tjenestene

 � Helhetlig boligpolitikk for å redusere behovet 
for heldøgns omsorgstjenester

Aktuelle tiltak i tilfeldig rekkefølge:
 � Vi skal planlegge for økt frivillighet inn i 

omsorgssentre gjennom å videreutvikle 
system for samarbeid mellom frivillig og 
kommunen�

 � Vi skal ha fokus på tidlig innsats og aktivitet i 
innsatstrappen

 � Vi skal ha utvidet bruk av velferdstekno-
logi� Ved tildeling av helse- og omsorgstje-
nester skal velferdsteknologi vurderes som 
førstevalg�

 � Vi skal gjennomgå enhetspriser i boliger med 
heldøgns omsorg�

 � Vi skal gjøre endringer i nattjenesten ved 
utvidet bruk av velferdsteknologi og drift 
på tvers av enhetene, jamf� Handlingsplan 
– digitalisering�

 � Vi skal fortsette å gjøre endringer i miljøte-
rapeutiske tjenester med sikte på ytterligere 
effektivisering.

 � Vi skal optimalisere transportkostnader�

 � Vi skal optimalisere lagerlogistikk/innkjøp�

 � Vi skal gjennomføre sektorens vedtatte 
investeringsprogram�

 � Vi skal fortsette utredning og planlegging av 
universitetssykehjem�

 � Vi skal fortsette planlegging av nytt legesenter 
i campusområdet�

 � Vi skal ha fokus på gjennomføring av 
legeplanen�

 � Vi skal optimalisere bruk og innhold i kalen-
derplanene ved å kontinuerlig vurdere mulig-
heter for å øke opp stillingene�

 � Vi skal ta økonomisk og faglig effekt på samar-
beid mellom enhet habilitering og Langemyr 
skole- og ressurssenter�

 � Vi skal videreutvikle bemanningstjenesten�

 � Vi skal videreutvikle tjenestekontoret�

 � Vi skal videreutvikle og satse ytterligere på 
hverdagsrehabilitering�

 � Vi skal utvide TØRN-prosjektet med tanke på 
oppgaveorganisering i alle enhetene�

 � Vi skal ha fokus på evidensbaserte tiltak som 
«nye mønstre» organisert via familiekoordina-
torer og UngdomsHUB�

 � Vi skal ha fokus på informasjonsarbeid mot 
innbyggergruppen over 80 år�

 � Vi skal ha høyt fokus på kompetanseutvikling 
og læring, jamf� sektorens kompetanseplan

 � Vi skal bidra aktivt inn mot regionale 
strukturer�
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Det jobbes allerede systematisk med flere av 
de skisserte områdene� I løpet av 2023 skal det 
foreligge konkrete tiltak og gjennomføringsplaner 
dersom kartlegginger viser gevinstpotensiale�

Det skal jobbes videre med å beregne økonomisk 
effekt av endringer i nattjeneste med utvidet bruk 
av teknologi og endringer i miljøterapeutiske 
tjenester som skal innarbeides i HP 2024–2027�

Det er innarbeidet måltall knyttet til utvidet bruk 
av teknologi som innføring av digitalt tilsyn og 
elektronisk medisinerings-støtte�

Heltidsstillinger og oppgavefordeling er to 
dimensjoner som kan bidra til å dempe frem-
tidige bemanningsutfordringer i helse- og 
omsorgssektoren�

Grimstad kommune er en av kommunene som 
er valgt ut som ny Tørn - pilot, et prosjekt i regi 
av KS om målrettet bruk av velferdsteknologi i 
oppgavedelingen�

Alle ledige stillinger blir vurdert opp mot effekti-
vitet og stillingsstørrelse�

Investeringsprogrammet
En rekke analyser peker på et stort effektivi-
seringspotensial knyttet til investering i tekno-
logi og infrastruktur innen helse og omsorg� Til 
forskjell fra andre nordiske land, har investe-
ringsnivået i prosent av totale helseutgifter, vært 
fallende over tid i Norge�

Når det gjelder bemanning og arbeidskraft er 
utviklingen motsatt� I Norge har antall ansatte 
innen helse og omsorg pr� 1000 innbyggere økt 
kraftig, mens en i Danmark og Sverige har hatt 
lavere vekst�

Grimstad kommune står, som de fleste andre 
kommuner, overfor demografiske endringer med 
flere eldre de neste årene. Endret demografi fører 
til endret utgiftsbehov� Samtidig som antall eldre 
øker, synker antall personer i yrkesaktiv alder�

For å sikre bærekraftige helse- og omsorgstje-
nester frem mot 2040, planlegger kommunen å 
utrede og bygge nye helsebygg som inneholder 
fremtidsrettede funksjoner�

Det vises her til investeringsprogrammet som 
peker på mulighetsstudier ved Frivolltun, 
Feviktun, Campus-området og ved boligetterslep 
for personer med funksjonsnedsettelser�

Planlagte nybygg skal gi driftseffektive enheter 
med reduksjon i årlige driftskostnader� I krevende 
arbeid med å beholde og rekruttere nødvendig 
helsepersonell er nybygg, med ny teknologi og 
robuste fagmiljøer, viktige grep�
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For Grimstad kommune er en kapasitetsøkning 
på institusjonsplasser, medregnet korttids- og 
rehabiliteringsplasser, boliger med mulighet for 
heldøgns tjenester og dag- og aktivitetstilbud, helt 
nødvendig på grunn av veksten av antall eldre� 
Grimstad kommune vil fortsette arbeidet med 
å dreie helse- og omsorgstjenestene over til en 
modell med økt grad av korttids- og rehabili-
teringsplasser, kombinert med videreutvikling 
av hjemmetjenester� Kommunen må satse mer 
på tidlig innsats og forebygging – og mindre på 
reparasjon, slik at flere eldre holder seg friskere 
og kan bo hjemme lenger� Måten å arbeide på må 
endres for å møte veksten i antall eldre med økt 
hjelpebehov� Kloke investeringer er et viktig grep i 
dette arbeidet�

Bortfall av investeringstilskudd
I regjeringens forslag til statsbudsjett fjernes 
investeringstilskudd fra Husbanken til institu-
sjonsplasser og omsorgsboliger� Ordningen 
avsluttes ikke, men regjeringen foreslår ingen nye 
tilsagn om investeringstilskudd i 2023, og det er 
uavklart hvordan tilskuddsordningen blir fra 2024�

Et bortfall av investeringstilskudd vil berøre tre 
investeringsprosjekter som er planlagt realisert i 
økonomiplanperioden�

Fastlegesituasjonen
Fastlegekrisen påvirker i stor grad fastlegeord-
ningen og kommunale allmennlegeoppgaver� 
Kommunestyret vedtok den 06�09�22 Legeplan for 
Grimstad kommune, sak 109/22� Det er innar-
beidet styrking i budsjett for 2023�

I de neste årene vil det være avgjørende viktig å 
holde fokus på videreutvikling av legetjenestene� 
Sektoren vil følge nøye med på de anbefalinger 
om ekspertutvalget kommer fram til� Det er 
fortsatt utfordrende å rekruttere leger til ledige 
stillinger/hjemler� Ved vakanser er kommunen 
avhengig av legevikarer for å drifte forsvarlig� 
Prisen på legevikarer er økende, og i rådmannens 
forslag til budsjett er det knyttet stor usikkerhet til 
utgifter til legevikarer�

De siste årene er fastlegeområdet styrket, både 
i budsjett og tertialrapporter� Det forventes en 
ytterligere styrking i de kommende årene�

Arbeidet med mulighetsstudie for plassering av 
legesenter på campus skal ha fokus�

Helse og omsorg

54     Grimstad kommune



Sektorens mål

1� Økonomisk kontroll gjennom videreutvikling 
av fremtidsrettede og bærekraftige tjenester�

2� Redusert sykefravær�
3� Gjennomføre investeringsprogrammet�
4� Implementere bruken av innsatstrappen og 

gevinstkalkulator�

# Mål Indikator Resultat 2021 Siste måling 2022 Mål 2023

1 Mindreforbruk
Sektorens økono-
miske resultat

Ikke oppnådd Ikke oppnådd
Et økonomisk 
resultat i balanse

2
Totalt sykefravær under 9 % 
2 % korttid og 7 % langtid

Sykefraværs-
statistikk

Ikke oppnådd

10,93%

Mål på kort-
tids-fravær nådd: 
1,75%

Totalt sykefravær 
under 9 % 
2 % korttid og 7 % 
langtid

3
Mulighetsstudier går over i 
neste fase, bygging av GROM

Oppstart av 
byggeprosjekter

Igangsatt i 2021
Oppstart bygge-
prosjekt sykehjem/ 
GROM

4 Bruk av gevinstkalkulator
Flere tjenester 
på lavere nivå i 
innsatstrappa

Stoppet i 2021 –
igangsatt 2022

Innføringen av 
innsatstrappen setter 
nivået for 2022

Vri tjenestetilbudet 
fra de høye trinnene 
til trinn 1–4 med 1 
mill kr

5 Digitaliseringsplan
Antall nye digitale 
hjelpemidler

Måloppnåelse, se 
årsmelding

25 Evondos

95 Evondos/karie, 
20 GPS, 50 ilog, 20 
digitale hjemme-
oppfølging, 45 
digitale tilsyn

6 Kompetanse og kvalitet
Oppnåelse 
av enhetens 
handlingsplaner

Måloppnåelse, se 
årsmelding

De fleste mål er 
oppnådd

Operasjonalisere 
strategisk kompe-
tanseplan i den 
enkelte enhets 
handlingsplan

Satsingsområde i kommuneplanen operasjonaliseres via sektorens mål�

5� Velferds- og trygghetsteknologi som en inte-
grert del av tjenestebildet�

6� Kontinuerlig fokus på etikk, kvalitet og kompe-
tanse i tjenesteleveransene�

Satsingsområder og sektormål vil bli operasjonali-
sert i den enkeltes enhets virksomhetsplan�
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KOSTRA
Under har en tatt ut ulike kostratall som en tenker 
har relevans for området� Disse har vi fordelt på 
a) prioritet 
b) produktivitet 
c) dekningsgrad 
d) kvalitet 
e) grunndata 
f) andre nøkkeltall

Det er sammenlignet opp mot Kostragruppe 09 
og landet uten Oslo

Prioritet
Når det gjelder indikatorer på hvordan 
kommunen prioritere helse- og omsorgsområdet, 
ligger kommunen under kostragruppe 9 og landet 
utenom Oslo når det gjelder kommunale utgifter 
til helse og omsorgstjenester per innbygger� Når 
det gjelder institusjonsdriftligger kommunen 
markant under�

Tallene som peker mot hjemmebasert omsorg 
viser at kommunen dreier mot hjemmebaserte 
tjenester hvor en ser en større satsing enn 
sammenligningsgruppene�

Når det gjelder dette området er det noe som 
tyder på at det kan være feil opp mot covid og 
kostratall� På området sosial ligger kommunen 
høyere enn kostragruppe 09� Her er det imidlertid 
avdekket at det er feilføringer mot funksjon 243 
og 254� Dette vil bli korrigert i neste statistikk 
rapportering�

Kommunen ligger under kostragruppen når det 
gjelder utgifter til helse� Men tallene viser økt 
satsing på området� Helsestasjon og barnevern er 
overført til Oppvekstsektorent

Produktivitet
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent 
av kommunens samlede netto driftsutgifter ligger 
noe høyere enn kostragruppe 09�

Det er verd å merke seg at utgifter per oppholds-
døgn i institusjon ligger markant lavere enn 
kostragruppen og landet uten Oslo

Kvalitet
Årsverk i helse og omsorg per 1000 innbyggere 
ligger lavere enn kostragruppen� Det er positiv at 
andel brukerrettede årsverk med helsefagutdan-
ninger ligger markant høyere enn kostragruppen� 
Årsverk per bruker av omsorgstjenester ligger 
lavere enn kostragruppen

Det er verdt å merke seg at fysioterapiårsverk 
ligger lavene enn kostragruppen�

Grunndata
Antall legeårsverk ligger på samme nivå som 
kostragruppe 09�
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Dekningsgrad
Andel innbyggere over 80 år som bruker hjem-
metjenester er noe lavere enn kostragruppen� 
Men har vist tydelig økning fra 2020–2021�

Som nevnt tidligere så viser tallene at vi ligger 
høyere enn kostragruppen når det gjelder innbyg-
gere i hjemmetjenesten i aldersgruppen 0 – 66 år�

Andel innbyggere over 80 år som er beboere 
i institusjon ligger på samme nivå som 
kostragruppen�

Det er verd å merke seg at «Plasser i institusjon i 
prosent av innbyggere over 80 år» i tabell 07800� 
ble avsluttet etter 2016� Grimstad hadde i 2016 
13,3%.

Når det gjelder sosialområdet viser tabellene 
synkende tendenser, noe som er positivt�

Andre nøkkeltall
Gjennomsnittlig listelengde per fastlege ligger noe 
høyere enn kostragruppen�

Når det gjelder ressursbruk helse- og omsorg 
per innbyggere så ligger kommunen lavere enn 
kostragruppen men har vist økning fra 2020 
– 2021�

Når det gjelder dagaktivitetstilbud i alders-
gruppen 67–79 så ligger kommunen markant 
høyere enn kostragruppen, noe som også gjen-
speiler kommunens satsing på aktivitet jamf� 
Innsatstrappen�
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# Risiko Mulige tiltak

1 Økt vedtaksvekst på helse- og omsorgstjenester 
generer administrative og økonomiske utfordringer 
(eks bemanning og kompetanse)

 � Gjennom verdistrømsanalyse evaluere og vurdere 
tjenestenes plassering i innstastrappa i samarbeid med 
tjenestekontoret�

 � Gode internkontrollrutiner for å synliggjøre hvor 
merforbruket genereres og gi dette oppmerksomhet 
for å vurdere om driften kan optimaliseres, f�eks med 
digitalisering�

 � Gode rapporteringsrutiner i tjenestelinja� Opprettholde 
gode samarbeidsrutiner med økonomirådgiver� Økt fokus 
på statistikkuttrekk�

2 Usikkerhet om fastlegesituasjonen og hva det regje-
ringsutnevnte ekspertutvalget lander på

 � Legeplanen

3 Personellmangel� Ikke tilstrekkelig tilgang på fagfolk 
som kreves for å utføre forsvarlig helsehjelp� Kan føre 
til kostbare løsninger som overtid, forskjøven arbeid og 
innleie fra vikarbyrå

 � Styrke rekrutteringsarbeidet�Ytterligere oppgaveforde-
ling ved å benytte andre ressurser enn helsepersonell� 
Bredde ut teknologiske hjelpemidler i langt større omfang� 
Omdømmebygging� Matche vilkårene til nærliggende 
kommuner�

4 Økt utbetaling av sosialhjelp grunnet økte levekost-
nader (strøm, drivstoff, mat og renter)

 � Gode vurderinger av sosialhjelpssøknader og konsekvent 
vedtakskontroll� Tett arbeidsrettet oppfølging som bidrar 
til overgang til jobb og selvforsørgelse�

5 Økte matvare og drivstoffpriser  � Redusere matsvinn� Kjøre el-bil der det er mulig�
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Kommunikasjon, kultur, næring

Organisasjonskart

Kommunalsjef

NæringKultur Bibliotek Kommunikasjon

JuridiskKulturskolen

InnbyggerserviceBUA

BeredskapUngdomsklubb

Kommunikasjons 
avdelingen

Turistkontoret

Frivilligsentralen

Politisk 
sekretariat

Kultur- 
tjenesten

Sjøørret 
SørlandetFevik

Nærings-
avdelingenGrimstad

Rammeoppbygging budsjett 2023
Kommunikasjon, kultur og næring 2023

IB 2022 62 569 000 

HP 2022-2022 1 152 000 

1�tertial 2022 1 313 000 

Lønnsoppgjør 2022  1 220 000 

Interne justeringer 1 435 000 

Nye tiltak 2 580 000 

Kuttforslag -388 000 

SUM KKN RAMME 2023 69 881 000
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Kommunikasjon består av politisk sekretariat, 
juridisk avdeling, innbyggerservice, beredskap og 
kommunikasjonsavdeling� Dette er fellestjenester 
for hele kommunen� I tillegg ligger også Grimstad 
frivilligsentral (eget styre) under kommunikasjon�

Kommunikasjonsavdelingen har jobbet 
målrettet med å styrke arbeidet med innsyn og 
åpenhet� Høsten 2022 har vi etablert løsningen 
eInnsyn, og fulltekstdokumenter vil bli standard�

Grimstad kommune bruker store ressurser på 
å bli bedre på åpenhet og innsyn, og deltar på 
viktige arenaer i regi av blant andre Transparency 
International og Kommunenes Sentralforbund�

Vi jobber etter kriteriene som blir satt av Pressens 
offentlighetsutvalg. I 2023 vil det også bli skjer-
pede krav til universell utforming av nettsider, 
dokumenter og videoer. Det blir behov for å finne 
gode løsninger for teksting av politiske møter�

Kommunikasjonsavdelingen har tatt en ledende 
rolle, sammen med Arendal kommune, i å styrke 
den regionale samhandlingen på kommuni-
kasjon� Det er et stort behov for å rekruttere 
nødvendig kompetanse til regionen, rekruttere 
elever og studenter til teknologi- og realfag – og 
samordne kommunikasjonstiltak for å styrke hele 
landsdelen�

På grunn av ny forskrift om tilskudd til frivilligsen-
traler, er det en forutsetning at frivilligsentralen 
har minst et årsverk til daglig leder� I 2022 er det 
kun 0,8 årsverk, og kommunedirektøren foreslår å 
øke denne til 1,0�

Bibliotek
Bibliotek er en lovpålagt oppgave og en demo-
kratisk grunnpilar i Norge� Gjennom å formidle 
gratis, allsidig og aktuell kunnskap og kultur, skal 
satsingen på bibliotek bidra til økt innsikt og verdi-
fulle opplevelser for alle� I Grimstad har vi hoved-
bibliotek i sentrum og filial på Fevik. Biblioteket 
har 6,6 årsverk fordelt på ni stillinger�

Biblioteket inneholder boksamling, lydbøker og 
film, og har lokaler som benyttes til arrange-
menter og formidling, både av biblioteket selv og 
av andre aktører� 

Biblioteket i Byhaven gjør det mulig å tilfredsstille 
alle lovpålagte oppgaver, og biblioteket har blitt 
en storstue for hele kommunens befolkning�

Bibliotekets visjon er at det skal være en attraktiv 
møteplass mellom mennesker, og et univers av 
kunnskap og opplevelser som gir høy brukertil-
fredshet� Biblioteket skal være en informasjons-
sentral, et sted for litteraturformidling (bibliotek 
og dikterbysatsing), et møtested, et kunnskaps-
sted, et sted for dialog, debatt og dypere innsikt, 
og et sted for dataspill, film og verksteder.

Kommunikasjon
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Kultur
Huset ungdomsklubb har åpent to ettermid-
dager i uka, og er et åpent og inkluderende tilbud 
med mange aktiviteter, tilbud i ferier og et hoved-
ansvar for UKM (Ung kultur møtes)�

Kulturskolen gir undervisning på ulike nivåer 
innen musikk, visuell kunst og teater� Gratis 
kulturlørdag og Barnas verdensdag er lavterskel 
kunst- og kulturaktiviteter for familier� Tilbudet 
gir 7 ganger i året, og speiler det kulturelle mang-
foldet i Grimstad�

BUA Grimstad låner ut div friluftsutstyr gratis til 
alle som ønsker å låne� Vi har hatt en god utvikling 
mht antall brukere og utlån, godt hjulpet av en 
sentral beliggenhet. Om sommeren har vi en filial 
på Groos som har vært på topp-10 listen i landet�

Kulturtjenesten programmerer tilbudet i 
Den kulturelle skolesekken, og samarbeider 
om Ribsenfestivalen, som gir alle elever (ca 
3000 totalt) på hvert klassetrinn profesjonelle 
kunstopplevelser� I tillegg lager vi arrangement i 
Den kulturelle spaserstokken for de eldste�

Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Kommunikasjon, kultur og næring 17 500 62 569 69 881

Kirke og trossamfunn 17 500 17 939 17 939

Kommunikasjonsavdelingen 0 8 992 12 596

Næring 0 5 659 6 705

Bibliotek 0 5 923 6 225

Kulturtjenesten 0 24 056 26 416

Endringer Beløp

Reversering kutt, politisk sekretariat 600 000

Økning fra 0,8 til 1 årsverk, Frivilligsentralen pga� 
lovkrav

100 000

Prisvekst, avtalefestede tilskudd 200 000

Tilskudd, Fjæreheia Sceneproduksjoner AS 
(PS 22/101)

1 700 000

Behov det ikke er funnet inndekning for Beløp
Produksjonsstøtte, kulturskolen 200 000

Økt stilling, ungdomsklubb 220 000

Ny stilling pga� oppgaveøkninger, kulturtjenesten 850 000

Inndekning stillingsbehov bibliotek pga� økte 
åpningstider fra 2020

350 000

Kommunikasjon, kultur, næring
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Kommune Barn/ 
unge Bibliotek Kino Museer Kunst Kultur-

skole
Kultur-

bygg Idrett Idretts-
bygg Annet total

Lillehammer 182 451 –71 39 218 325 218 1045 566 332 3305

Kongsberg 217 329 21 23 1 437 642 1440 –396 264 2977

Norge 236 311 11 116 145 302 268 257 634 365 2645

Kristiansund 49 219 43 59 178 413 158 673 389 309 2489

Arendal 162 315 0 189 –163 198 333 167 568 417 2187

Horten 171 377 –3 19 90 193 165 414 193 247 1867

Grimstad 159 243 46 7 195 208 299 184 288 235 1863

Netto driftsutgifter i kroner pr innbygger til ulike områder innenfor kultursektoren i Grimstad og utvalgte kommuner i 2019 (Kulturindeksen)

Områdene hvor vi bør bli bedre, er andel elever i 
kulturskolen, åpningstid på ungdomsklubben og 
ansatte kulturarbeidere i kommunen�

Vi skårer også lavt på antall forestillinger/
konserter, antall kunstnere, museum og tilde-
linger fra sentrale tilskuddsordninger� Grimstad 
bruker lite penger på kultur i forhold til andre 
kommuner vi har sammenlignet oss med� 
Grimstad brukte 3,0% av netto driftsutgifter på 
kultur i 2018, lavest av kommunene i kulturin-
deksrapporten, mens Lillehammer brukte 5,2%. 
Bruker man penger på kultur, får man kultur�

Vi behandler søknader om spillemiddelsøknader, 
og tilskudd til arrangement og aktiviteter, og 
samarbeider med andre aktører om å skape 
opplevelser og aktiviteter for innbyggerne, tilret-
telegge for idrett og fysisk aktivitet� Vi er også en 
støttespiller for det profesjonelle kunstmiljøet 
i Grimstad, og jobber sammen med nærings-
livet, museene og andre for løfte Ibsen- og 
Hamsunsatsingen i Grimstad�

Kultursektoren i Grimstad kommune 
skårer lavt på Kulturindeksen 2020 (153) og 
Kommunebarometeret 2022 (188 plass)� De 
områdene hvor vi gjør det best, er på bibliotek 
(utlån, besøk, aktive brukere) og kino (kinobesøk 
pr innbygger, antall/variasjon i filmtilbud), og 
andel av kulturutgiftene som overføres til frivillige�
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Kommune Kunstnere Kultur-arbeidere Museum Konserter Kino Bibliotek Scene-kunst Kultur-skole DKS Til del inger Frivil lig het

Lillehammer 7 3 5 65 6 35 76 273 17 56 71

Kongsberg 59 133 66 15 51 113 127 191 127 43 46

Horten 54 87 81 26 43 80 152 350 141 186 294

Arendal 101 56 171 98 65 199 146 334 97 94 204

Kristiansund 114 153 80 53 74 242 182 182 275 223 248

Grimstad 179 192 182 94 53 53 156 328 103 204 276

Kommunens rangering (av 356) sammenliknet med andre, relevante kommuner (Kulturindeksen).

Næring

Næring består av næringssjef og næringsråd-
giver� Sjøørret Sørlandet er p�t� bemannet med 
en prosjektleder i en 3-årig prosjektstilling� 
Turistkontoret flyttes fra kulturtjenesten til 
næringsavdelingen fra januar 2023�

I dag ligger det flere virkemidler knyttet 
til næringsstøtte under kommunedirektø-
rens område� Det gjelder støtte til Grimstad 
Næringsforening, Grimstad min by (GMB), Norsk 
Landbruksforening, Regionalt næringsfond for 
Arendal, Grimstad og Froland, og andre tilskudd�

I 2022 har Innoventus Sør hatt etablererveiled-
ning for Grimstad kommune� Dette har vært gjort 
gjennom drop-in mulighet på Grimstad Hele 
Året-kontoret eller via booking-løsning� Agder 
fylkeskommune har tatt initiativ til at EVA-senteret 
(Etablerersenter Vest-Agder) omstruktureres til 
et etablerersenter for alle kommunene på Agder 
fra og med januar 2023, og dette selskapet vil 
etter planen ha ansvar for etablererveiledning i 
Grimstad f�o�m� 2023�

Ansvar for eiendomsutviklingsselskapene 
Grimstad Eiendomsutvikling AS og Grimstad 
bolig- og tomteutvikling KF ble fra 2022 lagt til 
næring, og midler til disse selskapene inngår i 
næringsbudsjettet�

Næringssjefen har kontakt med både nytt og 
eksisterende næringsliv� En av de viktigste 
oppgavene er å være et bindeledd mellom 
bedrifter og kommunen der hvor det er relevant� 
I tillegg til kontakt med næringsliv, er kontakt 
og oppfølging overfor Universitetet i Agder og 
andre forskningsinstitusjoner, en viktig del av 
næringssjefens arbeid� I løpet av 2022 er det 
etablert et tettere samarbeid mellom Kristiansand 
og Grimstad om universitetsbyarbeid, og dette 
har medført at Grimstad inviteres med i et felles 
universitetsbyprosjekt initiert av Kristiansand 
kommune�
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Et felles sommerjobb-prosjekt inkluderes i dette 
samarbeidsprosjektet og innebærer ansettelse 
av en student i deltidsstilling hos Grimstad 
Næringsforening�

Regionalt næringsfond for Arendal, Grimstad 
og Froland er en støtteordning med det formål 
å fremme etablering av ny virksomhet og 
videre utvikle eksisterende bedrifter� For å sikre 
kvalitet i saksbehandling og likebehandling av 
søkere, er det inngått avtale med ekstern saks-
behandler� Søknader til fondet besluttes av et 
styre bestående av representanter fra delta-
gende kommuner, samt observatører fra andre 
offentlige organisasjoner. Deltagende kommuner 
finansierer 40% av fondsmidlene, mens Agder 
fylkeskommune finansierer 60 %.

Reiseliv er i henhold til Strategisk næringsplan 
et satsingsområde for Grimstad� I 2022 har man 
hatt dialog og felles møter med Holland Norway 
Lines, med det formål å tilrettelegge for flere 
besøk ende fra Nederland� Januar 2023 vil næring 
/turistkontor være representert på reiselivsmesse 
i Utrecht i Nederland for å promotere Grimstad 
og Grimstads næringsliv� Dette skjer som et 
samarbeid i Grimstad Hele Året� Der vil det også 
jobbes videre med destinasjonsutvikling, og 
spesielt med en satsing frem mot Ibsen 2028 (200 
år siden Henrik Ibsen ble født)�

Sjøørret Sørlandet er et interkommunalt 
prosjekt for Grimstad, Lillesand, Arendal, Froland, 
Tvedestrand og Risør� Det er i 2023 bevilget 
450 000 kr fra Agder fylkeskommune og 300 000 
kroner fra Handelens Miljøfond� I tillegg vil man 
søke ytterligere støtte fra andre finansiører. De 
seks kommunene bidrar hver med 50 000 kroner, 
til sammen 300 000 kroner� 12 skoler med om lag 
500 elever deltar i prosjektet�

Gjennom sjøørret-prosjektet får barn og unge 
mulighet til å oppleve, bidra og utvikle gode 
erfaringer og holdninger gjennom teori og 
praktisk erfaring av hva bekker og vannveier betyr 
for marine næringer� Prosjektet samarbeider nært 
med et tilknyttet bedriftsnettverk finansiert av 
Innovasjon Norge�

Turistkontoret
Grimstad har et helårlig turistkontor, hvor det 
også leies ut båter og sykler, og det er et utstrakt 
samarbeid med Grimstad Bys Museer om grup-
peaktiviteter� Sistnevnte er bookbare via turist-
kontorets nettside� Turistkontoret selger også 
billetter og charterturer for Solrik og Østerøy� I 
tillegg driftes nettsidene for VisitSorlandet�com/
Grimstad, samt ulike sosiale medier�
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Budsjett 2021 2022 2023

Grimstad Næringsforening 170 000 250 000 250 000

Grimstad Min By 170 000 500 000 500 000

Etablerersenter 350 000 350 000 300 000

Grimstad Bolig- og Tomteutvikling KF 0 750 000 750 000

Grimstad Eiendomsutvikling AS 0 1 281 000 1 281 000

Øvrige tilskudd næring 594 000 2 098 000 1 354 000

SUM NÆRINGSUTVIKLINGSMIDLER 1 284 000 5 229 000 4 435 000
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Risikomatrise

# Risiko Mulige tiltak

1
Budsjettoverskridelse, bibliotek� Biblioteket har ikke fått tilstrekkelige lønns-
midler for å oppfylle krav til åpningstider�

Sterk kostnadskontroll�

2
Ekstrautgifter, Omre næringspark� Investeringer i infrastruktur og VA Omre-
Homborsund er forskjøvet ut i tid� Det er stor mulighet for at det vil bli 
nødvendig å forskuttere noe for å sikre fremdrift�
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Oppvekst

Kommunalsjef

Ass. kommunalsjef 
stab oppvekst

Enhetsledere 
4 kom. barnehager 

Enhetsledere 10 
kom. grunnskoler

Enhetsleder 
kvalifiserings- 

tjenesten

Enhetsleder barn 
unge familie

Fra og med 2022 ble barneverntjenesten, 
jordmor- og helsesykepleiertjenesten, familiesen-
teret og samordning av lokale rus- og kriminali-
tetsforebyggende tiltak og forebyggende arbeid 
mot mobbing, utenforskap og psykiske vansker 
(SLT/MOT) overført fra helse og omsorgsektoren 
til oppvekstsektoren�

Disse tjenestene ble sammen med pedagogiske 
psykologiske tjenester (PPT) og spesialpedagoger 
for barnehagene samlet i en ny enhet som fikk 

navnet barn, unge og familie� Ny enhetsleder 
startet 01�06�22�

Som det fremkommer av organisasjonskartet 
over, har sektoren 16 enheter og en stab� 
Sektorens flate struktur og ledergruppens 
størrelse er svært ulik de andre sektorene i 
kommunen� Kommunedirektøren vil sette i gang 
en gjennomgang av sektorens struktur for å 
effektivisere kommunikasjonslinjene og få en mer 
optimalisert organisering�

Rammeoppbygging budsjett 2023

2023

IB 2022 608 850 000 

Endringer HP 2022-2025 -920 000 

1 tertial 2022 3 105 000 

Lønnsoppgjør 2022 18 862 000 

Interne justeringer 0 

Prisvekst 13 050 000 

Nye tiltak (inkl� oppgaveendr� fra 
staten)

15 100 000 

Kutt -6 288 000 

Ramme oppvekstsektoren 2023 651 759 000 
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Økonomi

Oppvekstsektoren har de siste årene, og særlig fra 
2020, vært gjennom en svært utfordrende periode 
med å gå fra betydelige merforbruk på ca� kr� 
15 millioner til tilnærmet balanse totalt sett for 
sektoren i 2022� Dette har sektoren klart gjennom 
et meget strengt og målrettet økonomifokus� For 
noen enheter vil driften fortsatt ende opp med 
merforbruk også i 2022� Enhetene bærer preg av 
de store omstillingene som har vært gjennomført, 
og i noen tilfeller er det svært krevende å innfri 
lovkrav� Særlig gjelder dette knyttet til minste-
norm for lærertetthet og enkeltvedtak�

Fra og med 2022 har sektoren fått tilført flere 
tjenester i den hensikt å få til bedre tverrfaglig 
samordning og samhandling og dermed mer 
effektiv drift både for de som mottar tjenestene 

og for kommunens tjenesteleveranse� Endring og 
omorganisering vil kreve både tid og tålmodighet� 
Det tar tid å endre praksis, og før denne atferd-
sendringen skjer må alle involverte og berørte 
forstå hensikten og gevinstene av dette�

Hovedintensjonen med denne organisa-
sjonsendringen er mer forebygging og tidlig 
innsats, helhetlig tjenestetilbud, samarbeid og 
samhandling på tvers av enheter og sektorer� Et 
suksesskriterium for å lykkes godt med dette, 
vil være å prioritere og investere i barn og unge 
slik at de kommer seg gjennom oppveksten og 
utdanningsløpet uten å falle utenfor� På den 
måten sikres neste generasjons arbeidskraft� 
Noe som blir viktigere enn noen gang for å møte 
demografiprognosene.
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Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023

Oppvekstsektoren 526 924 608 850 651 759

Oppvekstsektoren - fellesområde 229 994 238 775 256 002

Markveien kulturbarnehage 9 879 10 183 10 408

Hausland barnehage 8 041 7 838 8 780

Storgaten barnehage 6 319 5 781 8 437

Eide barnehage 9 117 9 031 9 204

Grimstad ungdomsskole 32 537 33 901 37 650

Fevik skole 53 421 53 274 55 062

Eide skole 9 464 8 766 9 147

Jappa skole 25 799 25 794 27 124

Frivoll skole 11 865 12 237 13 797

Landvik skole 32 211 30 740 31 765

Holviga barneskole 29 268 29 567 31 068

Holviga ungdomsskole 16 061 14 895 17 069

Fjære barneskole 22 786 21 642 22 637

Langemyr skole og ressurssenter 143 0 0

Kvalifiseringstjenesten 17 149 17 708 18 705

Barn, unge og familie 0 88 718 94 904

Tabellen under viser en enkel personelloversikt for oppvekstsektoren� (Lærlinger og tilkallingsvikarer 
inngår ikke i tabellen)

Enhet / område Antall årsverk (tilnærmet) Antall ansatte (tilnærmet)

Kommunale barnehager 59 71

Kommunale skoler 345 434

Kvalifiseringstjenesten 32 43

Barn, unge og familie 75 92

Sektorledelse og stab 7 8

Sektoren totalt 518 648
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Investeringer

Det henvises til eget kapittel for investeringer. Det er flott at Grimstad kommune nå 
skal bygge to nye barneskoler, henholdsvis på Fjære og i Holviga�

Endringer som foreslås lagt inn i budsjettet

Kostnader til digitale lisenser, plattformer, programmer mm 3 000 000

Hommedal skolegård 900 000

Integreringstilskuddet fordeles slik at nåværende styrking, som ble gjort ifbm Ukrainasituasjonen, 
opprettholdes (sektorovergripende)�

Barnevern, «hjemme hos» 800 000

Sum totalt 4 700 000

Behov det ikke er funnet inndekning for i budsjettet

Omstillingsmidler knyttet til nye organisering i sektoren og kompetanseutvikling 3 000 000

Flere telletidspunkter for alle barnehagene 1 000 000

Kostnader for barnehagene knyttet til bruk av bemanningstjenesten og ekstra innleie 400 000

 � Forebyggende tiltak i enhet barn, unge og familie

 � Økt ressurs til tiltaksteam for barneverntjenesten

 � Hjemmekonsulent i helsestasjonstjenesten

 � 20 % helsesykepleierstilling til Blåkors videregående skole

 � Økt ressurs for spesialpedagoger for barnehagene

3 000 000

Utskiftingstakt for innkjøp av lærebøker i skolene for fem fag i perioden tilsvarer 1 800 000 pr� år 1 800 000

Sum totalt 9 200 000

Andre konkrete kutt i sektoren

Deflator er ikke medregnet 
Uttrekk av allerede inntatt lokal satsing til SFO er tatt ut og ivaretas gjennom statsbudsjett 
Kostnadskutt for Grimstad elever til Langemyr skole og ressurssenter slik: 2023 = 18 elever, 2024 = 17 
elever og 2025 = 16 elever 
Sommerstengte barnehager i fire uker i stedet for tre uker fra 2023 
Ekstern finansiering av Hommedal skolegård faller bort i 2023 
Avvikling av Frivoll skole fra høsten 2025�
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Budsjettramme for områdene / enhetene
I gjennomgangen under brukes samme inndeling 
som i tertialrapporteringen� For en mer detaljert 
beskrivelse av den enkelte enhets oppgaver og 
drift, anbefales det å lese enhetenes årsberet-
ninger� I budsjettforslaget er det tatt høyde for 
lønnsjusteringer, men ikke prisøkninger� Det vil 
derfor føre til strammere rammer for enhetene i 
2023 og fremover enn det som har vært�

Fellesområdet
Fellesområdet er en stor post i sektorens ramme, 
og inneholder blant annet tilskudd til de private 
skolene og de private barnehagene, Grimstad sin 
del av Langemyr skole og ressurssenter, tilskudd 
knyttet til enkeltvedtak for barn med særlige 
behov, lønnskostnader til stab og sektorledelse�

Tilskudd til private barnehager vil avhenge av 
antall barn, både over og under tre år, og således 
antall oppholdstimer i barnehagene� Omfanget av 
enkeltvedtak etter barnehageloven til spesialpe-
dagogisk hjelp og økt støtte for barn med funk-
sjonshemmede barrierer, er lovpålagte oppgaver 
hvor det er utfordrende å gi en god økonomisk 
prognose, siden dette er individbaserte vedtak 
som kan variere fra år til år� I denne posten inngår 
også enkeltvedtak knyttet til tilrettelegging i 
barnehagene�

Stab oppvekst
Foruten ledelse og styring av sektoren, inngår 
også rollene som barnehage- og skoleeier, 
samt barnehagemyndigheten i staben� Ansatte 
i stab oppvekst består i tillegg av rådgivere for 
barnehager og skoler og digitaliseringsråd-
giver� Økonomien knyttet til stab oppvekst og 

sektorledelse er oversiktlig og stabil, siden det 
kun dreier seg om faste lønnsutgifter�

Langemyr skole og ressurssenter
Langemyr skole og ressurssenter gir individuelt 
tilpasset grunnskoleopplæring til elever med 
utviklingshemming i eierkommunene Grimstad, 
Lillesand og Birkenes�

Froland og Vegårshei har også kjøpt elevplasser 
i inneværende skoleår� Grimstad sin del av 
eierforholdet belastes sektorens fellesom-
råde� Skoleplass tildeles elever etter søknad og 
vurdering av at nærskolen ikke klarer å tilrette-
legge i tilstrekkelig grad for elevens komplekse 
utfordringer�

Skolen har tilbud om skole- og fritidsordning 
(SFO) til elever i barneskolen, i henhold til 
opplæringsloven�

Elever på ungdomstrinnet kan gis tilbud etter 
vedtak om helsetjenester i hjemkommunen, så 
sant det er kapasitet i SFO� Skolen er et spesi-
alpedagogisk spisskompetansesenter, og det 
kan kjøpes veiledning og kurs innen det spesial-
pedagogiske fagfeltet�

Skolen har over tid opparbeidet kontinuitet, og 
har ansatte med mye kompetanse. For en effektiv 
og god drift er skolen avhengig av et velfunge-
rende samarbeid med andre tjenester� Skolen har 
nå fått flere søknader fra Grimstad elever enn på 
lenge� 
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For skoleåret 2023/24 forventes 7 flere 
Grimstad-elever enn for inneværende år� 
Kommunedirektøren foreslår å redusere antall 
elever fra Grimstad fra 18 elever i 2023 til 17 
elever i 2024 og 16 elever fra 2025�

Tilskudd knyttet til enkeltvedtak for 
barn med særlige behov
Førskolebarn som har behov, har rett til spesi-
alpedagogisk hjelp� Tilrettelegging av barneha-
getilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne 
har et annet formål enn spesialpedagogisk hjelp� 
Det fattes vedtak også i forbindelse med tilbud 
om tilrettelegging� Det er mange barn som har 
behov for tilrettelegging, og Grimstad ligger over 
landsgjennomsnittet� Høy kompetanse hos barne-
hagepersonalet kan redusere behovet for tilret-
telegging, men det er også viktig å sikre at barn 
med vansker får hjelp. De fleste barn som har 
særskilte opplæringsbehov, blir fanget opp tidlig 
av hjelpeapparat og barnehagen� Mindre vansker 
blir ifølge Statped derimot ikke alltid oppdaget 
like lett� Tidlig innsats er også viktig for barn med 
mindre vansker; blant annet for at vanskene ikke 
skal få store konsekvenser senere i skoleløpet� 
Med tidlig innsats kan skjev utvikling, sosiale 
vansker, lærevansker, frafall i skolen og de som 
faller utenfor arbeidslivet som voksen forebygges� 
Statistikken for andel barn med vedtak om spesi-
alpedagogisk hjelp i førskolealder i forhold til 
statistikk om andel elever med vedtak om spesi-
alundervisning i skole (hvor andelen er høyest på 
de høyeste trinnene), tyder på at flere barn burde 
vært fanget opp tidligere i førskolealder�

Kommunale barnehager

Det er viktig å drifte de fire kommunale barne-
hagene så effektivt som mulig, da det vil ha 
direkte påvirkning på størrelsen på tilskuddene til 
de private barnehagene� De kommunale barneha-
gene var tidlig ute med å innfri kompetansekrav 
til sine ansatte� Det medfører høyere lønnskost-
nader enn for barnehager som ikke i samme grad 
innfrir disse kompetansekravene�

Kommunale skoler

Enkelte skoler har slitt med å få til et realistisk 
budsjett i balanse for 2023 med de rammer som 
er tildelt� Rammene er i hovedsak en viderefø-
ring av 2022-nivået� Kravet til å ta ned og endre 
driften, samt å endre spesialundervisningen, har 
vist seg å være krevende å få til på kort sikt� Det 
er fortsatt mange elever med vedtak om spesial-
undervisning� Til dette brukes både pedagoger og 
annet personell avhengig av behovet� Noen skoler 
har valgt å beholde miljøarbeidere for å møte 
tilrådningene fra PPT� Dette har da gått på bekost-
ning av å innfri minstenorm for lærertetthet�

Det digitale løftet handler om å møte elevens digi-
tale ferdigheter og læring, særlig knyttet til fagfor-
nyelsen� For å møte det digitale løftet, har skolene 
i Grimstad tatt i bruk digitale læremidler i tillegg 
til ordinære bøker� Kostnader knyttet til digitalt 
utstyr, lisenser, plattformer og programmer er 
dyrere enn bruk av analoge læremidler� Dette har 
blitt hensyntatt i kommunedirektørens forslag�

Oppvekst

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026       71



Enhetslederne står overfor svært krevende prio-
riteringer når ulike lovkrav settes opp mot hver-
andre innenfor stramme økonomiske rammer� 
Eksempler på dette kan være å innfri enkeltvedtak 
til spesialundervisning, innfri minstenorm for 
lærertetthet, ha oppdatert læreverk og hensikts-
messig og effektiv organisering. Rektorene på de 
minste enhetene tar selv vikartimer for å holde 
lønnskostnadene nede�

Kvalifiseringstjenesten

Kvalifiseringstjenesten består av flyktningetje-
nesten og voksenopplæringen� Hovedmålsetning 
til flyktningetjenesten er at den enkelte flyktning 
skal bli selvhjulpen og integrert i lokalsamfunnet� 
Flyktningetjenesten har ansvaret for bosetting og 
integrering av flyktninger, og følger opp flyktnin-
gebefolkningen innenfor en fem-års plan�

Ukrainasituasjonen medførte at Grimstad 
kommune tok imot svært mange flyktninger 
på kort tid. Takket være fleksible og kompe-
tente medarbeidere og en svært god tverrfaglig 
samhandling, har Grimstad kommune taklet 
den uventede og krevende situasjonen på en 
særdeles god måte� Grimstad kommune foretok 
en rask behandling av disse sakene og vedtok å 
ta imot 150 flyktninger i 2022. Antallet er nådd 
og Grimstad kommune er forberedt på å ta imot 
flere dersom det blir aktuelt. Det er en forut-
setning at nødvendige ressurser følger med� 
Signalene fra Integrerings- og mangfoldsdirekto-
ratet (IMDi) er at Grimstad får anmodning om å 
motta like mange flyktninger i 2023.

Voksenopplæringen tilbyr norskopplæring for 
nyankomne flyktninger og innvandrere, kompri-
mert grunnskole for voksne og spesialundervis-
ning for voksne med behov for vedlikehold og 
opplæring i grunnleggende ferdigheter�

Kvalifiseringstjenesten yter også service til 
innbyggere med behov for å dokumentere norsk-
ferdigheter for å kunne søke statsborgerskap og 
permanent opphold, realkompetansevurdering 
på grunnskolens område, veiledning, samarbeid 
med andre kommunale og eksterne aktører�

Barn, unge og familie

Barn, unge og familie ble etablert som ny enhet 
fra og med 2022� Det tar tid før nye tjenester og 
kulturer finner sin plass i en ny organisasjon, men 
det arbeidet som har blitt gjort til nå synliggjør at 
dette har vært et riktig grep�

Fellesområdet for enheten
Fellesområdet i enhetens ramme inneholder i 
tillegg til lønnskostnader til ledelse blant annet 
post for spesialpedagoger for barnehagene, fami-
liesenteret og SLT/MOT� Økonomien knyttet til 
fellesområdet er oversiktlig, siden det i hovedsak 
dreier seg om faste lønnsutgifter�

Spesialpedagoger for barnehager
Spesialpedagoger for barnehagene yter bistand 
etter vedtak til alle barn i førskolealder i Grimstad 
kommune� Dette gjelder barn i kommunale og 
privat barnehager, og til barn som ikke går i 
barnehager� Grimstad kommune har ikke hatt 
flere vedtak enn sammenlignbare kommuner, 
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men det var flere vedtak enn det sektoren hadde 
budsjettert med til spesialpedagogisk hjelp i 2022� 
Dette har da blitt løst ved at ansatte i aktuelle 
barnehager har ivaretatt oppgavene, og de 
private barnehagene har fått refundert sine kost-
nader knyttet til dette�

Ved inngangen til oktober 2022, er det fortsatt 
barn som venter på utredning fra PPT� Det er 
derfor knyttet en bekymring til at tallet på enkelt-
vedtak vil stige ytterligere�

Som nevnt i avsnittet for sektorens fellesområde 
vedrørende Tilskudd knyttet til enkeltvedtak for 
barn med særlige behov, skilles det på behov 
for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging av 
barnehagetilbudet� Selv om tjenestene knyttet 
til enkeltvedtak utføres av enhet barn, unge og 
familie, så belastes kostnadene for enkeltvedtak 
sektorens fellesområde� I 2022 ble det i budsjet-
tert med 6,4 årsverk til spesialpedagoger i barne-
hagesektoren� Tall for våren 2022 viste at antall 
vedtakstimer tilsvarte et behov for 7,7 årsverk 
med spesialpedagoger�

Familiesenteret
Grimstad Familiesenter er et forebyggende 
lavterskeltilbud til barn og ungdom 0–18 år 
hjemmehørende i Grimstad, deres familier og 
øvrig nettverk med en målsetting om å kunne 
tilby tjenester raskt� Tilbudet er gratis� I tillegg til 
samtaler, gis ulike gruppetilbud for foreldre og 
ungdom, kurs for par, fagseminarer og veiledning� 
Familiesenteret tilstreber å ha en vid og åpen 
samarbeidsprofil i forhold til frivillige og offentlige 
tjenestetilbud�

SLT/MOT
Samordning av lokale rus- og kriminalitetsfo-
rebyggende tiltak og forebyggende arbeid mot 
mobbing, utenforskap og psykiske vansker (SLT/
MOT) er tjenester som ivaretas og koordineres av 
en enkelt stilling� Som det fremgår av innholdet 
gjøres dette i tett samarbeid med øvrige tjenester 
rettet mot barn, unge og deres familier�

Barneverntjenesten
Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge 
som lever under uheldige og skadelige forhold 
får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett 
tid� Barneverntjenesten skal bidra til at barn og 
unge møtes med trygghet, kjærlighet og forstå-
else og at alle barn og unge får gode og trygge 
oppvekstsvilkår� I ny barnevernlov, som trer i kraft 
i 2023, vil det bli en ytterligere styrking av barnets 
perspektiv og økt vekt på forebygging og tidlig 
innsats� Det vil si å sikre at barn og unge får rett 
hjelp, til rett tid, på rett sted� Hovedformålet med 
endringen er å understreke og styrke kommune-
ledelsens ansvar for den overordnede styringen 
av barnevernstjenesten�

Som følge av barnevernreformen, fases statlige 
fosterhjem ut� Kommunen overtar ansvaret alene 
for de fosterbarna som har mest krevende behov� 
Det betyr at tjenesten får flere frikjøpte foster-
hjem som krever tett oppfølging�

Plassering av ungdom i institusjon har variert de 
siste fem årene� De økonomiske rammene for 
egenandel til kommunen har økt betraktelig� Fra 
en egenandel på kr� 75 000 pr� måned i 2021 til 
en egenandel på kr� 170 000 pr� måned i 2022� 
Det vil si kr� 2 040 000 i året for en plassering 
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i institusjon� Med dagens antall ungdommer i 
institusjon er det krevende å følge budsjetterte 
rammer� I tilstandsrapporten anbefales det å 
videreføre og helst styrke tiltaksteamet «Hjemme 
hos», som kan bidra til avverge skjevutvikling og 
forebygge omsorgsovertakelser�

Helsesykepleier- og jordmortjenesten
Helsesykepleier- og jordmortjenesten består 
av helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmor-
tjeneste og flyktninghelsetjeneste med base på 
Dømmesmoen�

Fra ca� 2019 kom det midler fra sentralt hold til 
styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten� 
Selv med denne styrkingen er tjenesten fort-
satt under norm� Midlene som ble tilført var 
ment å skulle implementeres i ordinær drift, og 
tilskuddsbeløpet har derfor blitt redusert for 
hvert år� Ved fortsatt reduksjon for 2023 og 2024 
vil det medføre at kr� 2,5 millioner vil forsvinne 
og tjenesten blir ytterligere svekket� Arbeidet 
som gjøres på helsestasjonen for barn og unge 
i tillegg til skolehelsetjenesten er enkle og gode 
hjelpetiltak som fanger opp barna på et tidlig 
tidspunkt i livet� Fra høsten 2022 startet Blå Kors 
videregående skole opp i Grimstad� Det påligger 
kommunen å opprette en 20 % skolehelsetje-
nestefunksjon her�

PPT
PPT ble styrket i 1� tertial 2021, men har fortsatt 
et stort arbeidspress� I tillegg har det vært en 
del utskiftninger i personellet som har utfordret 
kontinuiteten� I arbeidet med å endre spesialun-
dervisningen i skolen, samt å få til mer veiledning 
i barnehagene, får PPT en svært sentral rolle� 

Satsingen knyttet til kompetanseløftet for spesial-
pedagogikk og inkluderende praksis vil bli svært 
viktig fremover�

Utviklingstrekk for sektoren

Tilsdandsrapport 2021–22 for barnehagene, 
grunnskolene og barnevernet i Grimstad gir 
en beskrivelse av tilstanden for de tre tjeneste-
områdene, og er ment å gi et helhetlig bilde 
av sektoren, og hvordan tjenesteleveransen 
vurderes for barn og unge�

I tillegg til jordmor- og helsesykepleiertjenesten, 
er det disse tre tjenesteområdene som er de 
største tjenestene som retter seg direkte til barn 
og unge og deres familier� Rapporten peker på 
noen funn og utviklingstrekk, som kommunen 
generelt, og oppvekstsektoren spesielt, bør ha 
særskilt oppmerksomhet på fremover�

Barnevernreformen, også kalt oppvekstreformen, 
trådte i kraft 1� januar 2022� Det overordnede 
målet med reformen er et bedre barnevern, 
der tjenestetilbudet skal kunne tilpasses lokale 
behov, samt at kommunene får økt faglig og 
økonomisk ansvar for barnevernet� Intensjonen 
med barnevernreformen fra statens side er å gi 
kommunene incentiver og muligheter til mer fore-
bygging og mer samarbeid på tvers av tjenester� 
Selv om reformen først og fremst regulerer 
barnevernet, er det bred enighet om at målene 
best oppnås gjennom endringer i hele oppvekst-
sektoren� Arbeidet med å samordne og imple-
mentere ulike organisasjonskulturer og tjenester, 
for å oppnå bedre samarbeid og samhandling 
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pågår nå for fullt� Fra de involverte tjenestene og 
fra både administrativ og politisk ledelse uttrykkes 
det stor tro og vilje for at kommunen skal lykkes 
med dette viktige og fremtidsrettede arbeidet�

Rent matematisk tilsier demografiutviklingen at 
ressurser må fordeles annerledes og flyttes fra 
unge (oppvekst) til eldre (helse og omsorg) for å 
kunne ivareta den økende eldre befolkningen� 
Slik virkeligheten ser ut nå, vil dette regnestykket 
vanskelig kunne gå opp�

Dessverre viser levekårsutviklingen at flere unge 
enn tidligere nå faller utenfor både utdanning 
og jobb, og flere blir unge uføre. Det er flere 
årsaker til dette, men utenforskap, mobbing, 
lav opplevelse av livsmestring og manglende 
grunnleggende ferdigheter og kunnskap er noen 
eksempler� 

Dersom kommunen skal evne å møte de store 
endringene innen demografi må vi starte med de 
som er barn og unge nå, som også blir morgen-
dagens arbeidskraft� Det må tilrettelegges slik at 
barn med utfordringer oppdages tidlig, og riktige 
tiltak blir iverksatt tidlig nok� Det gjelder både rent 
pedagogiske utfordringer, så vel som utfordringer 
knyttet til adferd og relasjoner� En slik investering 
i tidlig innsats og forebyggende, kan vise seg å 
bli en suksessfaktor for å i det hele tatt evne å ha 
tilstrekkelig arbeidskraft innen få år�

Sektoren deltar og er bidragsyter inn i ulike inter-
kommunale nettverksaktiviteter og prosjekter� 
Likeledes er sektoren aktivt med i revideringen av 
samfunnsdelen til kommuneplanen�
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Sektorens mål

Område Mål Indikator Resultat 
2021

Siste måling 
2022 Mål 2023

Økonomi Økonomisk bærekraft Resultat / prognose
Mindre- 
forbruk

Tilnærmet 
balanse

Balanse

Sykefravær 6% Ca. 9 % 5,3 % 6 %

Barnehage
Økt kompe-
tanse og færre 
tilretteleggings-vedtak

Reduksjon i antall 
vedtak

Færre vedtak

Barnehage 
og skole

Gjennomføre og 
implementere 
kompetanseløftet

Nedgang i vedtak

Enklere 
saksbehandling

Flere barn som 
mestrer livet

Barn med behov for 
tilpasset opplæring / 
behov får raskere hjelp

Helsesykepleier 
og jordmor-
tjenesten

Ta igjen etterslep av 
konsultasjoner

Avdekke uheldig 
utvikling hos barn

Ivareta lovpålagte 
konsultasjoner

Barnevernet
Forebygge 
omsorgs-overtakelser

Avverge 
skjev-utvikling

Ingen ventelister for 
familier som strever

Hele sektoren

Økt kompetanse 
ved bruk av digitale 
læringsmidler og 
adm� verktøy

Kollektiv forståelse og 
sikker bruk

Digital kunnskap og 
forståelse

Møte fagfornyelsen og 
elevenes behov på best 
mulig måte

Hele sektoren
Utarbeid kommunens 
forebyggende plan

God og involverende 
prosess

Kommunens forebyg-
gende plan er vedtatt i 
kommunestyret
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Risikomatrise

Den totale budsjettrammen for oppvekstsektoren 
er stram, og det er en risiko for ikke å klare å 
gjennomføre nødvendige forvaltningsoppgaver 
og tiltak innenfor tilgjengelige ressurser� Det er 
i liten eller ingen grad tatt høyde for uforutsette 
hendelser. Sektoren og enhetene har ingen buffer 
for dette� Erfaring tilsier at henvisninger knyttet til 
barn som har særskilte behov i barnehager, skoler 
og barnevern kommer fortløpende gjennom året�

Nye oppgaver i forbindelse med barnevernre-
formen kan også medføre store ekstra kostnader, 
som det ikke er tatt høyde for� Slike kostnader kan 
fort beløpe seg til 2–3 millioner kroner� Under er 
det satt opp seks ulike risikoforhold, som viser en 
tendens for det sektoren anser som sannsynlig og 
får store konsekvenser�
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# Risiko Mulige tiltak

1
Tidlig innsats og forebyggende arbeid blir prat og 
ikke handling, slik at uheldig forhold rundt et barn/
elev avdekkes for sent (eks� i ungdomsskolen)

Det må investeres i konkrete tiltak tidlig – dvs� økonomiske 
ressurser som vil gi besparelse på sikt (utenforskap, unge 
uføre etc�)

2

For stramme økonomiske rammer hindrer ønsket 
forebyggende arbeid knyttet til enkeltvedtak og 
tilrette legging for barn og elever med særskilte 
behov

Økonomiske rammer som ivaretar muligheten for å sette inn 
rett personell og tiltak ved enkeltvedtak, samtidig som ordinær 
drift kan ivaretas (også oppfylle minstenorm til lærertetthet)

3
Beholde og rekruttere sårbar og nødvendig 
kompetanse

 � Forutsigbare og stabile arbeidsforhold – skape ro

 � Være konkurransedyktig

 � Tilby kompetanseutvikling etter behov

4

 � Ikke å kunne ha gode og nødvendige læremidler 
og utstyr�

 � Både læremidler og lekeutstyr er utsatt for stor 
slitasje�

 � Må ta hensyn til at digitale læremidler er kostbart

 � Utstyr til lek og inventar må kunne skiftes ut jevnlig og ved 
behov

5 Forutsigbare og kompetente vikarer Sikkerhet i budsjettet

6
Investeringsprogram utsettes og fører til mangel 
på plass og vedlikehold på bygg

Forutsigbarhet knyttet til investeringsprogram

KOSTRA-sammenligning

Enhet Grimstad Arendal

Kostra 

gruppe 09 

2021

Landet uten 

Oslo 

2021

Barnevern

Netto driftsutg� per innbygger 0–22 år Kr 6 682 7 852 8 176 8 378

Brutto driftsutg� per barn med undersøking eller tiltak Kr 50 596 70 069 60 1924 63 322

Barnehager

Andel barn 1–2 år i bhg ifht innbygg� Prosent 82,4 89,4 87,1

Andel barn 3–5 år i bhg ifht innbygg� Prosent 97,3 98,4 97,6

Andel barn i komm� bhg ifht alle barn i bhg Prosent 17,5 37,5 48,9

Andel barnehage-lærere ifht gr� beman� Prosent 46,6 43,2 42,7

Netto driftsutg� bhg per innbygg� 1–5 år Kroner 171 216 181 374 181 642

Grunnskole

Årstimer til særskilt norskoppl� per elev med særskilt norskoppl� Antall 14,6 38,6 35,3

Elever som får særskilt norskoppl� Prosent 7 3,7 4,7

Elever som får spes� undervisn� Prosent 8,8 7,6 7,9

Gruppestr� 2 Antall 17,8 16,1 15,6

Netto driftsutg� Til gr�skole per innbygg� 6–15 år Kroner 115 573 123 534 126 051
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Samfunn og miljø

Kommunalsjef

Sykkelby / 
folkehelse-
koordinator

Kommunal-
tekniske 
tjenester

Bygg og 
eiendoms-
tjenesten

Enhet for 
investerings-

prosjekter
Byggesak Plan, miljø og 

landbruk Oppmåling Grimstad Brann 
og redning

VA-installasjon Boligkontor

VA Byggforvaltning

Samferdsel Byggdrift

Park / Idrett Eiendom

Bydrift Renhold

Vedlikehold

Beredskap

Forebyggende 
avdeling inkl. feier

Rammeoppbygging budsjett 2023
2023

IB 2022  123 590 000 

Endringer HP 2022-2025 -250 000 

1 tertial 2022  6 500 000 

Lønnsoppgjør 2022  4 677 000 

Interne justeringer -2 792 000 

Prisvekst  770 000 

Nye tiltak  20 550 000 

Kutt -5 290 000 

Ramme sektor S/M 2023  147 755 000 
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Samfunns- og miljøsektoren er sammensatt 
av forvaltningsområder som utarbeider og 
behandler planer og søknader for innbyggere 
og utbyggere, måler opp eiendommer og fører 
matrikkel� Videre inneholder sektoren tunge 
driftsenheter som i stor grad jobber med tilret-
telegging og tjenester for de øvrige enhetene i 
kommunen og for samfunnet� Nybygg, vedlike-
hold og byggdrift, renhold og stell av uteområder, 
er tjenester som gir rammer for kommunens 
øvrige tjenesteenheter og tjenesteleveranser�

Endringer
I oversikten vises hvilke tiltak det er funnet plass 
til, og hvilke reduksjoner som er nødvendige for å 
oppnå balanse i budsjettet�

Økninger
Det største nye tiltaket som er en viktig satsing 
i sektorens budsjett, er første trinn i opptrap-
pingen av kasernerte brannkonstabler i Grimstad 
brann og redning� Øvrige økninger er enten 

allerede vedtatte tiltak (f�eks drift Fjæreheia) og 
endringer som ligger utenfor vår påvirkning, for 
eksempel kostnader til 110-sentralen� Sektoren 
er kompensert med kr� 1 mill kr for volumøk-
ninger, dette utgjør ca 30% av den reelle volu-
møkningen� Videre er sektoren foreslått tilført 
14,5 mill kr i økte strømkostnader� Størrelsen på 
denne kompensasjonen er basert på prognose fra 
Ishavskraft for forventet kostnad i 2023�

Litt mer om strømkostnadene
Strømkostnader har gjennom flere år vært 
den største usikkerheten på kostnadssiden i 
samfunns- og miljøsektoren� I 2022 er det presen-
tert strømpriser som overstiger alle tidligere 
prognoser� Faktisk kostnad på strømforbruket så 
langt i år, og prognose for resten av året slik vår 
strømleverandør Ishavskraft har beregnet, kan 
framstilles med grafen nedenfor:

Budsjett Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023

Samfunns- og miljøsektoren 123 267 123 590 147 755

Fellesområdet 3 318 2 598 2 703

Byggesaksenheten 0 -25 0

Oppmålingsenheten 783 1 615 1 976

Plan-, miljø- og landbruksenheten 8 908 10 524 10 773

Grimstad brann og redning 20 583 18 369 22 676

Kommunaltekniske tjenester - gammelt ansvar 27 879 30 355 0

Bygg- og eiendomstjenesten 61 796 60 154 79 471

Kommunaltekniske tjenester 0 0 30 156
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Ved å se kun på kostnad pr Kwh inkl� MVA ser kurven slik ut:
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Ishavskraft har i tillegg utarbeidet en prognose for 
forventet strømkostnad for 2023� Denne prog-
nosen er grunnlaget for beløp som er lagt inn i 
forslag til budsjett� Prognosen vises nedenfor�

Prognosen viser samlet forbruk for hele kommu-
nens drift, inkludert selvfinans. I forslag til budsjett 
er det lagt inn en økning som vil dekke kostnaden, 
unntatt selvfinans for 2023.

Det er ikke utarbeidet prognose for 2024 og 
fremover� I budsjettforslaget er det for 2024 og 
fremover lagt til grunn en total strømkostnad på 
30 mill kr� Det er krevende å forutse strømprisene 
slik situasjonen er for tiden� Kommunedirektøren 
vil gjøre en ny vurdering av forventet strøm-
kostnad for årene 2024 og fremover i neste års 
budsjettarbeid�

Måned Forbruk 23 mill� kWh Kraftpris Strøm kr Nett pris Nettleie Total MVA Totalt 55,9 
mill� inkl� MVA

Kroner per 
Kwh inkl� MVA

Januar 2 595 912,99 2,24 5 814 845,10 0,40 1 040 306,64 6 855 151,74 881 546,12 7 736 697,86 2,98

Februar 2 313 404,71 2,12 4 904 417,98 0,46 1 075 563,06 5 979 981,04 696 264,92 6 676 245,96 2,89

Mars 2 355 493,29 1,83 4 310 552,72 0,42 998 107,30 5 308 660,02 755 029,53 6 063 689,55 2,57

April 1 953 483,82 1,58 3 086 504,43 0,54 1 049 895,55 4 136 399,98 734 848,64 4 871 248,62 2,49

Mai 1 622 834,66 1,44 2 336 881,90 0,34 547 846,57 2 884 728,47 554 601,40 3 439 329,87 2,12

Juni 1 269 107,78 1,28 1 624 457,95 0,36 457 968,27 2 082 426,22 461 311,09 2 543 737,31 2,00

Juli 1 192 016,35 1,18 1 406 579,29 0,36 430 755,78 1 837 335,07 760 951,97 2 598 287,04 2,18

August 1 244 227,83 1,14 1 418 419,73 0,33 405 066,43 1 823 486,16 993 854,16 2 817 340,32 2,26

September 1 471 675,62 1,24 1 824 877,77 0,31 458 476,03 2 283 353,80 940 301,69 3 223 655,49 2,19

Oktober 1 812 424,05 1,09 1 975 542,21 0,37 670 596,90 2 646 139,11 940 301,69 3 586 440,80 1,98

November 2 300 300,03 1,39 3 197 417,05 0,56 1 288 168,02 4 485 585,06 940 301,69 5 425 886,75 2,36

Desember 2 866 071,51 1,60 4 585 714,41 0,48 1 375 714,32 5 961 428,73 940 301,69 6 901 730,42 2,41

22 996 952,62 1,59 36 486 210,54 0,43 9 798 464,87 46 284 675,41 9 599 614,59 55 884 290,00

Energipris: 2,01

Reduksjoner og økte inntekter

Reduksjonene vil gi merkbare endringer på 
standard på renhold av bygningsmasse, drift av 
parker, plasser, veier, friluftsområder og anlegg� 
I tillegg er det lagt inn økte inntekter blant annet 
ved å ta betalt for påløpte kostnader (strøm og 
renhold) ved bruk av kommunale bygg utenom 

åpningstid, økning av plangebyr og brukerbetaling 
på offentlige toaletter. Dette er bruk innbyggerne 
tidligere ikke har blitt belastet for�
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Fjæreheia drift 500

Drift hardbruksbolig 100

Delvis kompenser for volumøkninger bygg og eiendom og kom�tek 1000

Oppkasernering Grimstad brann og redning, se nytt redusert tall ikke helårsvirkning 3800

Prisstigning dykkerberedskap (interkommunalt samarbeid) deflator 80

Prisstigning 110-sentral (interkommunalt samarbeid) deflator 650

Økte strømkostnader 14500

2-årig Matrikkelstilling (internoverføring) 866

Fullfinansiering arealplanlegger (vedtatt 1.tertial 2022) 670

Drift nytt legekontor overføres fra HO som har betalt leie 1300

Redusere drift på Levermyr -500

Redusere standard Parkdrift i sentrum og på Dømmesmoen -500

Økt plangebyr -250

10% prisstigning og volumøkning direkte brannalarmer -200

Prisstigning kommunale småbåtplasser -100

Redusere standard renhold klasserom -500

Fakturere driftskostnader til Grimstad bys museer for bruk av Storgaten 44 -150

Gjennomgang av leieavtaler, endre til leie ekl strøm -50

Ta betalt for påløpte kostnader(strøm og renhold) av skolebygg, og andre bygg utenom åpningstid -30

Installere kortautomat for betaling på offentlige toaletter -200

Opptrapping energikontoret for å redusere strømforbruk -400

Ta betalt for å bistå i forbindelse med arrangementer (mål å dekke ca 20% av kostnaden) -200

Lavere strømkostnad til veilys med nye LED-armaturer (utskiftning av armatur; interkommunalt prosjekt) -1000

Utrette ansettelse av miljørådgiver 1 år -850

Økte leieinntekter komtek -70

Det foreslås en økning av gebyr for behandling 
av reguleringsplaner ut over prisstigningen� 
Behandlingen av private planforslag kan gebyr-
legges frem til planen legges ut til høring og 
offentlig ettersyn. Gebyret kan ikke overskride 
selvkostprinsippet�

Grimstad kommune har på de mest innbringende 
årene vært opp mot en selvkostgrad på litt under 
50 % knyttet til private reguleringsplanforslag. 
Samtidig har kommunene rundt oss, Arendal 
og Kristiansand, et høyere plangebyr enn det 
Grimstad har hatt i 2022� Det foreslås derfor å øke 
gebyrene for planer som ikke er i tråd med over-
ordnet plan, samt øke de variable arealgebyrene� 
De totale inntektene fra plangebyrer budsjetteres 
med en økning på ca. 20 % (250 000 kr) sammen-
liknet med 2022�
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Behov det ikke er funnet inndekning for
Nedenfor er det gjengitt tiltak som ble prioritert 
av sektoren for budsjett 2023, men som det ikke 
er funnet plass til� Enkelte av disse kommenteres 
spesielt�

I de store driftsenhetene (kommunalteknikk og 
bygg og eiendomstjenesten) har det gjennom 
2022 vært en volumvekst� Denne er delvis 
kompensert for (ca 30%) i forslag til budsjett. 
Dette gjelder for det meste volumvekst som 
følge av gjennomførte utbyggingsavtaler, der 
kommunen overtar drift og vedlikehold av vei, 
vann og avløp (VA), lekeplasser og andre anlegg 
i nye utbyggingsområder� For 2022 utgjør 
dette 4,6 km kommunal vei, 1,4 km fortau, 
138 nye lyspunkter, 6000m2 park og idretts-
anlegg (Oddensenteret og Fevikpynten) og 12 
lekeplasser�

Når denne type volumvekst kun blir delvis finan-
siert og de allerede er overtatt, vil det føre til 
reduksjon av tjenestekvalitet og omprioritering 
internt i enhetene for å sikre et tilfredsstillende 
tjenestenivå� I tillegg har det vært en ekstraor-
dinær prisstigning på energi, drivstoff og materi-
aler som gir en ny uforutsigbarhet i driften i året 
som kommer�

Det er satt i gang en fremskyndet gjennomføring 
av kommuneplanens arealdel� Dette er et omfat-
tende arbeid og det er identifisert behov for å 
kunne leie inn bistand i denne sammenhengen, 
for å kunne sikre en effektiv gjennomføring av 
prosessen. Det er ikke lagt inn ekstra finansiering 
til dette arbeidet, og eventuell bistand må priori-
teres opp mot andre tiltak i sektoren�

Resterende beløp volumøkning bygg og eiendom/kommunalteknikk 2300

Kompetansesatsing, røykdykkerkurs 150

Detaljregulering Fevik kirke 1200

Innleid bistand kommuneplanens arealdel 500

Utbyggingsavtaler, økt oppfølging 500

Lederstøtte/stab – administrasjon samfunn og miljø 800

Ekstraordinær prisstigning på materialer, drivstoff og brøytekontrakter, ikke beregnet beløp
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Utviklingstrekk for sektoren

Sektoren har gjennom flere år hatt en økning av 
omfang og volum i mange av oppgavene, særlig 
innenfor forvaltningsoppgavene� Bemanningen 
ble økt på plan- og byggesak i budsjett 2022 
for å håndtere veksten� Stillingene er besatt, og 
opplæring og implementering er godt i gang� Det 
har samtidig vært noe utskifting i den etablerte 
staben, slik at begge enheter har flere nyansatte 
med behov for opplæring. Effekten av denne 
satsingen begynner å bli synlig allerede, og det vil 
komme større effekt utover i 2023 når de nytil-
satte er oppe i god fart�

Den høye aktiviteten er svært positivt for utvik-
lingen av Grimstad, men det utfordrer fortsatt 
tjenestene våre� Det er en økning i arbeid med 
overordnede planer som krever økte saksbehand-
lerressurser� E18-planlegging har allerede pågått 
i flere år, og nå pågår en rullering av samfunns-
delen til kommuneplanen� Videre er det vedtatt 
en forsering av arealdelen til kommuneplanen� 
I tillegg er det i gang et arbeid med kommune-
delplan for Fevik� Det er svært positivt med den 
oppbemanningen som er gjennomført i 2022, 
men det er behov for å følge utviklingen videre 
for å vurdere om det er tilstrekkelig kapasitet med 
dagens bemanning�

De store driftsenhetene, kommunalteknikk og 
bygg- og eiendomstjenesten, har ikke hatt tilsva-
rende bemanningsøkning, selv om omfang av 
oppgaver har økt også i disse enhetene� Det vil 
dermed være behov for å omstille tjenestene 
for å implementere veksten. Sektoren har flere 
satsingsområder for å kunne fortsette å utvikle 

og forenkle tjenestene innenfor stadig trangere 
rammer� Flere oppgaver gjennomføres med eget 
personell framfor å kjøpe tjenester� Videre satses 
det på digitalisering av publikumskontakt med 
utvikling av tjenestene på hjemmesiden særlig 
innenfor byggesak og plan� Dette har hatt god 
effekt med tydelig økning av treff på hjemme-
siden� I den operative driften er det også satset på 
automatisering innen parkdrift (f�eks� robotklip-
pere) og renhold med gode resultater� Alle disse 
satsingene vil videreutvikles i året som kommer�

Det pågår et arbeid med å revidere eiendoms-
strategien for hele kommunens eiendomsmasse� 
Arbeidet pågår gjennom hele 2022 og blir 
lagt fram til politisk behandling på nyåret� 
Eiendomsstrategien vil være et viktig verktøy for 
å utarbeide en handlingsplan som sikrer mest 
mulig areal- og energieffektive bygg hvor det 
etterstrebes en fleksibel bygningsmasse, som gjør 
det enkelt å gjenbruke bygninger til ulike formål�

Det foreslås en ramme for startlån på samme 
nivå som 2021, på 120 mil kr�

I ROS-analysen for brannberedskap vurderes 
det at det er krav om økt kasernering av brann-
konstabler� Foreslått budsjett legger opp til at 
første trinn i en opptrapping kan gjennomføres 
i 2023. Bemanningen i dag er fire brannkonsta-
bler kasernert på brannstasjonen på dagtid, og 
to konstabler på kveld og natt, supplert med 
to hjemmevakter� Første trinn består i å øke 
fra to til tre kasernerte på brannstasjonen på 
kveld og natt, supplert med en på hjemmevakt� 
Kommunedirektøren er glad for å ha funnet 
rom for å starte opptrappingen av kasernerte 
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brannkonstabler i budsjett for 2023� Det er videre 
foreslått en opptrapping av neste trinn i 2025, det 
vil si at det foreslås to årstrinn i opptrappingen�

Den gode utviklingen av Sykkelbyen Grimstad 
videreføres i perioden ved at sykkelbyavtalen er 
forlenget til 2024� Videre har Grimstad kommune 
fornyet godkjenningen som trafikksikker 
kommune� Den nye godkjenningen gjelder i tre år�

Fagområde Utvalgte kostra-nøkkeltall
Grimstad Kostragruppe 09 Agder Landet

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Landbruk

Brutto driftsutgifter til landbruks-
forvaltning og landbruksbasert 
næringsutvikling per landbruks-
eiendom (1000 kr)

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

Kommunalt 
vann- og avløp

Årsgebyr for vann og avløpstjenesten 
- eksl� mva (kr)

5 358 7 266 7 448 8 773 8 885 7 885 8 193 8 459

Brann Brutto driftsutgifter pr innbygger (kr) 1 095 1 142 1 299 1 378 1 278 1 337 1 228 1 262 1 348

Plan
Antall vedtatte private detaljreguler-
inger (antall pr 10 000 innbygger)

3,8 2,1 2,0 1,8 2,3 2,2 1,8 1,8 1,5

Byggesak
Antall byggesaker behandlet, 3 
+ 12 ukerssaker (antall pr 1 000 
innbygger)

17,9 28,4 14,4 15,6 22,3 24,5 13,7 14,3 15,0

KOSTRA-sammenligning
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Den totale budsjettrammen for samfunn- og 
miljøsektoren er stram, og et ligger en risiko i å 
klare å gjennomføre nødvendige forvaltningsopp-
gaver og tiltak innenfor tilgjengelige ressurser� 
Det er i liten grad tatt høyde for at noe uforutsett 
skal skje�  
Hvis det ikke skjer ekstraordinære eller store/
mange hendelser, er denne risikoen håndterbar� 
Ekstremvære er heller ikke lagt inn i matrisen, 
men dersom det kommer et kraftig, langvarig 
snøfall, regn/flom, langvarig tørke, stor skogbrann 
vil dette fort kunne gi kostnader på 1-5 mill kr, og 
sannsynligvis øke utover i perioden�

Sektorens mål

# Sektorens mål

1 Vi skal ha god kontroll over økonomien, slik at det blir et økonomisk resultat i balanse for 2023 

2

Vi skal følge opp handlingsplanen etter næringsattraktivitetsundersøkelsen, slik at resultatet blir bedre ved neste 
måling/evaluering (2023) 

• Vi skal ha faste møteplasser med næringsforeningen som sikrer godt samspill mellom kommunen og aktører i 
næringslivet� Det skal gjennomføres x antall næringsverksteder/x antall frokostmøter i 2023)

• Vi skal ha en kommunikasjon som sikrer god samhandling mellom enhetene i sektoren� Vi skal gjennomføre 8 
faglunsjer på tvers av enheter i 2023�

3

Vi skal ha en hovedstruktur på vår virksomhetsstyring og internkontroll innarbeidet i det nye QM+ verktøyet i løpet av 
2023 

• Hovedstrukturen vil videreutvikles og etableres mer finmasket utover i 4-års perioden.

• Ledelsens gjennomgang med leverandørkontroll og dokumentgjennomgang gjennomføres første halvår 2023�

4
Vi skal ha en tydelig prioritering av oppgaver og tiltak som står i forhold til de tilgjengelige ressursene� Prioriteringen 
oppdateres i forbindelse med hver tertialrapport�

5 Øke antall meldinger i Qm+ i 2023 til minimum 250�   
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# Risiko Mulige tiltak

1

Økte strømpriser� Det er svært vanskelig å forutse de endelige 
kostnadene for energi det neste året� Økte strømpriser ut over 
budsjettramme� Energikontoret følger planen for kontroll og 
effektivisering av forbruk, men kostnaden på strøm er utenfor 
vår kontroll�

Reduksjon av energibruk� Øke kapasiteten på 
«energi jegere» (Energikontoret)

2
Får ikke ansatt medarbeidere med riktig kompetanse i ledige og 
opprettede stillinger� Det har vist seg å være krevende å rekrut-
tere til enkelte stillinger�

Styrke rekrutteringsarbeidet� Matche vilkårene til 
kommunene rundt�

3
Forsinket gjennomføring av prosjekter; fordyre drift 
andre sektorer� Dette gjelder spesielt innenfor helse- og 
omsorgsektoren�

Styrke prosjektgjennomføringen med økt opplæring 
i alle relevante deler av organisasjonen�

4
Fall i aktivitet som gir sviktende gebyrinntekter� Det er for tiden 
stor aktivitet i anleggsbransjen, og det er ingen klar indikasjon 
på at dette endrer seg vesentlig ila 2023�

Sikre saksbehandling innenfor saksbehandlings-
fristene for å unngå bortfall av gebyr�

5
Sektoren får tilført flere oppgaver enn det er kapabilitet til å 
gjennomføre� Både innenfor driftsoppgaver investeringspro-
sjekter øker porteføljen år for år�

Begrense driftsoppgavene til tilgjengelig kapasitet, 
Avpasse investeringsprogrammet med tilgjengelig 
kapasitet�

6
Saksmengde (saksbehandling) for stor i forhold til bemanning/
kapasitet; holder ikke frister eller god nok kvalitet, krevende å 
sikre god nok kvalitet

Sikre god opplæring av nye saksbehandlere for å 
sikre gevinst av satsing på økt kapasitet�

Risikomatrise
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Investeringer

Linjenavn Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 ØP 2024 ØP 2025 ØP 2026

Investeringer i varige driftsmidler  155 210  344 605  339 000  609 590  771 985  512 385 

Tilskudd til andres investeringer  3 350  2 250  46 000  1 100  700  700 

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper  3 378  4 400  4 400  4 400  4 400  4 400 

Utlån av egne midler

Avdrag på lån

SUM INVESTERINGSUTGIFTER  161 938  351 255  389 400  615 090  777 085  517 485 

Kompensasjon for merverdiavgift -11 171 -51 526 -63 070 -91 124 -96 597 -58 377 

Tilskudd fra andre -51 069 -16 620 -12 260 -111 505 -15 140 -41 090 

Salg av varige driftsmidler -3 643 -3 650 

Salg av finansielle anleggsmidler

Utdeling fra selskaper

Mottatte avdrag på utlån av egne midler -5 754 

Bruk av lån -78 310 -274 419 -309 670 -408 061 -660 948 -413 618 

SUM INVESTERINGSINNTEKTER -149 947 -346 215 -385 000 -610 690 -772 685 -513 085 

Videreutlån  112 783  120 000  120 000  120 000  120 000  120 000 

Bruk av lån til videreutlån -112 783 -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 

Avdrag på lån til videreutlån  25 827 

Mottatte avdrag på videreutlån -48 135 

NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN -22 308  -    -    -    -   

Overføring fra drift -1 794 

Avsetninger til bundne investeringsfond  22 308 

Bruk av bundne investeringsfond -6 580 

Avsetninger til ubundet investeringsfond  3 402 

Bruk av ubundet investeringsfond -7 018 -5 040 -4 400 -4 400 -4 400 -4 400 

Dekning av tidligere års udekket beløp

Sum overføring fra drift og netto avsetninger  10 318 -5 040 -4 400 -4 400 -4 400 -4 400 

Fremført til inndekning i senere år udekket beløp - - - -

Bevilgningsoversikt

Investering programmet til Grimstad presenteres i to tabeller, et for ordinære investeringer og en for 
VAR-investeringer� Totalt omfang av investeringene er presentert i Bevilgningsoversikt investeringer 
som vist over� Samlet investering i 2023 er på til sammen 375,6 mill� kr� Det enkelte investeringspro-
sjektet er kort omtalt i beskrivelsene av investeringsprosjektene�
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Beskrivelse av investeringsprosjektene

Det legges opp til et investeringsbeløp på 295 mill 
kr brutto for 2023� Flere av prosjektene nærmer 
seg overgang til gjennomføringsfasen, blant annet 
store kapitalkrevende prosjekter som Fjære skole 
og ombygging av Grom til sykehjem� Hvis takten 
i investering- og handlingsprogrammet som ble 
laget for 2022–2029 skulle videreføres, ville inves-
teringsbeløpet for 2023 vært omtrent 475 mill kr�

Årets investeringsprogram bærer preg av et 
betydelig strammere budsjettforslag lagt frem 
av regjeringen� I tillegg er det stor usikkerhet 
tilknyttet økte rentekostnader og økte priser 
på innsatsfaktorer i prosjekter innen bygg- og 
anleggsbransjen� Det er gjort en nøye vurdering 
av hva som må prioriteres og mange prosjekter er 
skjøvet ut i tid� Utover prioriterte prosjekter skal 
det være fokus på å at løsninger til kommunens 
behov utredes i konseptfasen� Slik posisjonerer 
kommunen seg til lettere å iverksette konkrete 
prosjekter for å løse de behovene som foreligger�

I handlingsprogrammet 2022 – 2029 ble det lagt 
opp til et investeringsbeløp på 255 mill kr for 
2022� Vi anslår nå at forbruket i 2022 vil ende 
opp på rundt 100 mill kr� Årsaken til dette er 
blant annet at de fleste prosjektene enten er i 
konsept- eller planleggingsfasen, og det har tatt 
lenger tid enn antatt å igangsette gjennomføring� 
Mesteparten av investeringsbeløpet i et bygg- og 
anleggsprosjekt forbrukes i gjennomføringsfasen�

Investeringsprogrammet for 2023 – 2030 er 
fremdeles ambisiøst, selv om det er gjort forskyv-
ninger for å redusere investeringskostnadene i 
2023� Gjennomføringen av prosjektene vil være 
avhengig av prosjektenhetens kapasitet� Andre 
momenter er organisasjonens kapasitet og 
modenheten til prosjektene�

Endrede driftskostnader som følge av 
gjennomførte investeringsprosjekter
Driftskostnader kan bli endret som følge av inves-
teringsprosjekter� Dette gjelder både kostnader 
tilknyttet forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) og 
for sektoren som får tilført bygg eller anlegg til sin 
drift�

Mål for 2023
 � Gjennomføre prosjektene som ligger i hand-

lingsprogrammet, med mindre det dukker 
opp forhold vi ikke kan påvirke�

 � Få samtlige prosjekter inn i oppfølgingsverk-
tøyet prosjektportalen etter prosjektveivisere�

 � Etablere prosjektside på kommunens nett-
sider for de største prosjektene�
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sikre og helhetlige� Velferdsteknologi bidrar til 
mestring og selvstendighet og det reduserer 
behov for tjenester og bemanning�

Kommunen jobber med å etablere trygghets-
pakker for velferdsteknologiske løsninger� Ved 
utarbeidelse av trygghetspakker, vil det utar-
beides egne tjenesteforløp og gevinstplaner for 
hver trygghetspakke� Digital hjemmeoppfølging vil 
bidra til at personer kan følges opp og behandles 
i hjemmet� Velferdsteknologi vil sikre økt kvalitet, 
reduserte kostnader og spart tid�

I handlingsprogrammet er det lagt inn kr 0,75 mill 
kr årlig til investeringer innen velferdsteknologi� 
Dette er en forutsetning for videre arbeid med 
innføring og utbredelse av velferdsteknologiske 
løsninger�

eHelse-koordinator skal være pådriver for 
arbeid med velferdsteknologi i hele sektoren, og 
følge opp ulike utprøvinger og prosjekter som 
kommunen er involvert i�

4 – Opplandsveien 82 (6902009)
Opprinnelig bolig på tomten er revet og tomten 
er klargjort for nybygg� Det foreligger godkjenning 
for å bygge to boliger (vertikal-delt tomannsbolig)� 
Rammesøknaden ble godkjent i mars 2022 og har 
en varighet på tre år� Prosjektet skulle opprinnelig 
utlyses innen 2022, men er foreslått utsatt til 
2024�

Investeringsprogram for eiendomsmasse i 
helse- og omsorgssektoren
Mandatet i Investeringsprogram for eien-
domsmasse i helse- og omsorgssektoren er å 
prioritere behov, og iverksette studier som skaper 
prosjekter for å løse utfordringene som er skis-
sert i rapport om eiendomsstrategi i helse- og 
omsorgssektoren� Denne rapporten rulleres en 
gang i året og vedtas politisk�

Prosjekter under arbeid - igangsatte 
prosjekter

1 - Egenkapitalinnskudd KLP (882001)
Pensjonsavtalen med KLP innebærer et egenka-
pitalinnskudd, som skal føres i investeringsregn-
skapet� Kommunedirektøren fører opp 28,8 mill 
kr i årene 2023 til 2030, hvor 3,2 mill kr gjelder 
sykepleiere Egenkapitalinnskudd kan ikke låne-
finansieres, og finansieres derfor av ubundet 
investeringsfond�

2 - Egenkapitalinnskudd KLP sykepl (882002)
Pensjonsavtalen med KLP innebærer et egenka-
pitalinnskudd, som skal føres i investeringsregn-
skapet� Kommunedirektøren fører opp 6,4 mill 
kr i årene 2023 til 2030, hvor 3,2 mill kr gjelder 
sykepleiere� Egenkapitalinnskudd kan ikke låne-
finansieres, og finansieres derfor av ubundet 
investeringsfond�

3 – Velferdsteknologi - nattilsyn (8701402)
Grimstad kommune har en aktiv rolle i utprøving 
og implementering av velferdsteknologi� Målet 
er at kommunen skal øke innføringstakten av 
digitaliserte helse- og omsorgstjenester, og tilby 
kommunens innbyggere tjenester som er enkle, 
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5 - Eplehaven bofelleskap (6901824)
Opprinnelig bolig på tomten er revet og tomten 
er klargjort for nybygg� Det foreligger godkjenning 
for å bygge to boliger (vertikal-delt tomannsbolig)� 
Rammesøknaden ble godkjent i mars 2022 og har 
en varighet på tre år� Prosjektet skulle opprinnelig 
utlyses innen 2022, men er foreslått utsatt til 
2024�

6 - Frivolltun teknisk oppgradering (6901806)
Det tekniske anlegget på Frivolltun bo- og 
omsorgssenter bærer preg av behov for utskif-
tinger� Det er satt av investeringsmidler til nytt 
ventilasjonsanlegg, men i påvente av videre utvik-
ling av Frivolltun avventer vi full utskifting og gjør 
bare de mest prekære utbedringene på teknisk 
anlegg�

7- Barnebolig Trollsvingen (6902112)
På Trollsvingen 21 og 23 er det planlagt å 
utføre en mulighetsstudie og en omregulering 
for å etablere flere barneboliger til enhet for 
habilitering�

8 - Forflytningshjelpemidler og annet pasient- 
relatert utstyr (6902002)
På begge sykehjemmene er det gjort en kartleg-
ging i 2019 av behov for nye forflytnings-hjel-
pemidler, sett opp mot pasientenes mobilitets-
nivå og pleiebehov� Resultatet tydeliggjorde 
viktigheten av tilpassede hjelpemidler, da plei-
epersonellets daglige arbeidsoppgaver består 
av mye gulvnært arbeid i stell/påkledning� 
Avdelingene på Frivolltun bo- og omsorgssenter 
har lite utstyr, og det som finnes er gammelt 
og utrangert. Investering i forflytningshjelpe-
midler er svært nødvendig/kritisk� Dette vil være 

sykefraværsforebyggende og kvalitetshevende� 
Driften vil også effektiviseres, siden man i dag må 
vente på ledig tilgjengelig utstyr, og at man i noen 
situasjoner kan stelle pasient alene i stedet for 
som nå, være to pleiere i stell� Behovet for hjelpe-
midler omfatter også enhet for hjemmetjenester 
og rehabilitering samt enhet habilitering� Det er 
avsatt 600�000 kr årlig i investeringsprogrammet 
for 2023–2030

9 - Kjøkkenmaskiner og - inventar (6902102)
Kjøkkentjenesten har mange gamle kjøkken-
maskiner, og det er behov for å få oppdatert 
disse maskinene etter hvert som de slutter 
å fungere, eller det ikke lenger lønner seg å 
reparere dem� Normal avskrivning/slitasje på 
storkjøkkenutstyr regnes til ti år� Det er også 
behov for å bygge nytt/ombygge kjølerom på 
produksjonskjøkkenet�

10 - Grom omgjøring fra heldøgns 
omsorgsbolig til sykehjeminstitusjonsplasser 
(40 plasser) 6902205
Grom skal bygges om fra 36 heldøgns omsorgs-
plasser (HDO) til 40 sykehjeminstitusjonsplasser� 
Det er planlagt å utlyse prosjektet i begynnelsen 
av 2023, og planlagt ferdigstillelse i løpet av 
høsten 2024� Det gjøres oppmerksom på at 
endelig avklaring av midlertidig forpleining kan 
påvirke tidsplanen�
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11 – Modulsykehjem
I forbindelse med ombygging av Grom er det 
behov for midlertidig forpleining� I tillegg viser 
fremskrevne tall at det er stort behov for flere 
sykehjemsplasser, selv etter at Grom er ombygget 
(tilført 40 nye sykehjemsplasser)� Det er lagt inn 
et foreløpig estimat på kjøp av et modulsykehjem 
med 16 sengeplasser� Det legges opp til en opsjon 
om utvidelse til 32 sengeplasser og eventuell leie�

12 – Ekelunden - boliger for mennesker med 
utviklingshemning (6901822)
Det er gjennomført en mulighetsstudie for å 
etablere boliger tilknyttet enhet for habilitering til 
mennesker med utviklingshemning� Før dette kan 
videreføres som et byggeprosjekt, må forslaget 
godkjennes politisk og det må utarbeides regule-
ringsplan for tomten� Dette er tatt opp i en pågå-
ende politisk behandling i PS sak 147/2022�

13 - Reguleringsplan for fremtidig bruk av 
Ekelunden (6902221)
Det skal utarbeides en reguleringsplan for 
Ekelunden (gnr� 200 / bnr� 174, Frivoldveien 
24/38/40)� I prosjekt 6901822 Ekelunden, boliger 
for mennesker med utviklingshemning er det 
gjennomført en mulighetsstudie som viser at 
Frivoldveien 38/40 kan brukes til behov for 
enhet for habilitering� Videre reguleringsarbeid 
vil ha som mål å legge til rette for dette og i 
tillegg avklare hva de resterende områdene ved 
Ekelunden kan benyttes til�

14 – Føreidsgate 20 - boliger for mennesker 
med utviklingshemning (6902108)
Det er iverksatt en mulighetsstudie for å etablere 
boliger tilknyttet enhet for habilitering til 
mennesker med utviklingshemning�

15 - Brannavvik Frivolltun bo- og 
omsorgssenter - lukke sprinkleravviket 
(6902209)
Sykehjemsdelen er i dag delsprinklet, og det er 
en del avvik knyttet til dette sprinkleranlegget� 
Sprinklede arealer er fordelt over flere spredte 
områder� Fordelerrør er fremført gjennom store 
områder som ikke er sprinklet eller har beskyttet 
rørføring� Rom med sprinklersentral er heller ikke 
sprinklet� Grimstad brann og redning anbefaler at 
det etableres sprinkleranlegg i hele bygget når det 
eksisterende anlegget skal utbedres� Frivolltun er 
6777 m2 BRA

16 - Nødstrøm Berge gård senter og Frivolltun 
bo- og omsorgssenter (6902211)
Aggregatet på Frivolltun bo- og omsorgssenter er 
bestilt som sømløs inn- og utkobling� Aggregatet 
på Frivolltun er stort nok, da GROM skal bygges 
med eget aggregat�

Nytt aggregat på Berge gård senter utsettes 
til varmtvannsbassenget er erstattet i en ny 
svømmehall�
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17 - Møbler/inventar Feviktun bo- og 
omsorgssenter og Frivolltun bo- og 
omsorgssenter (6902212)
Møblene ved Feviktun bo- og omsorgssenter og 
Frivolltun bo- og omsorgssenter er 20 år gamle, 
og det merkes nå stor slitasje på møbler som 
sofaer og lenestoler� Det er behov for utskifting 
av både på sofaer og lenestoler i fellesstuer og på 
avdelingsstuer

18 - Oppgradering av avdelingskjøkkener 
Feviktun bo- og omsorgssenter og Frivolltun 
bo- og omsorgssenter (6902213)
Det er i 2022 skiftet to kjøkken av prosjektenheten 
på Feviktun bo- og omsorgssenter, gjenstående 
avdelingskjøkken på Feviktun bo- og omsorgs-
senter og Frivolltun bo- og omsorgssenter skiftes 
ut som linjeoppgave av bygg- og eiendomstje-
nesten i henhold til budsjettplan�

19 – Fjærveien 46 – oppgradering 
hardbruksbolig (6902219)
Det ble i 2015 bygget et 2-etasjes bygg på 
adressen� Bolig i 2� etg ble bygget som forsterket 
bolig, og areal i 1� etasje var tiltenkt fremtidig 
personalbase� Tiltaket nå er å bygge om arealet 
i 1� etasje til hardbruksbolig og tette arealet i 2� 
etg for å forhindre innbrudd� Tiltaket er vedtatt i 
formannskapet i sak 22/111

20 - Kulturhuset – utbedring og fornyelse av 
Pan og Vesle Halvard (6901709)
Vesle Halvard ble ferdig renovert i 2017� Pan er 
planlagt endret fra kinosal til en optimal kons-
ertsal for mindre ensembler og scenekunst-
grupper, samt være en glimrende kinosal og 

konferansesal� Pan er planlagt ferdigstilt i løpet av 
2024�

I budsjettet er det øremerket 7,8 mill kr til lydan-
legg for Pan� Grimstad kulturhus KF skal stå for 
minimum 2 mill kr av finansieringen.

21 - Grimstad kulturhus – nytt inngangsparti, 
foaje og sceneinngang (6901809)
Det skal etableres et nytt inngangsparti til kultur-
huset, omorganisering av kontorene og flytting og 
oppgradering av kiosken� Nye toaletter er en del 
av prosjektet� Dette gjøres for å skape en bedre 
fungerende foajé, men også for å imøtekomme 
krav i arbeidsmiljøloven�

Det er avsatt midler til mulighetsstudie i 2023 
og totalkostnaden er anslått til 10,5 mill kr� 
Synergi og sammenfattende interesser mot 
PAN-prosjektet vurderes underveis�

22 - Svømmehall (6901908)
Ny svømmehall vil erstatte både dagens svøm-
mehall og varmtvannsbassenget på Berge gård 
senter�

Det er innhentet foreløpige priskalkyler for ulike 
svømmehallkonsepter, den rimeligste løsningen 
er kalkulert til 344 mill kr og den dyreste til 441 
mill kr� Begge løsningene er eks� tomtekostnad� I 
investeringsprogrammet er det rimeligste alter-
nativet lagt inn� Det er mulig å få tilskuddsmidler, 
beløpet avhenger av løsning� Det er lagt inn en 
estimert kostnad for kjøp av tomt i 2024�
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23 - Fjære skole (6902003)
Det skal bygges ny barneskole på Fjære for 350 
elever� Ny investeringskalkyle for prosjektet ble 
utarbeidet i oktober 2021� Total bruttoramme er 
214 mill kr� Prosjektet utlyses i begynnelsen av 
2023 og planlagt ferdigstillelse er i løpet av 2024�

24 - Holviga barneskole (6902005)
Oppstart av skisseprosjekt av ny Holviga skole er 
vedtatt å starte når prosjektering på Fjære skole 
er ferdigstilt, tentativt våren 2023� Skolen skal i 
utgangspunktet planlegges for 600 elever� Det 
foretas en utredning knyttet til skolestruktur, 
skolegrenser, skolekapasitet og skolebygg, for å 
sikre at den nye skolen dimensjoneres slik at man 
best mulig møter fremtidige behov og sikrer en 
best mulig total ressursutnyttelse� Det er mottatt 
nye kalkyler i oktober 2022 og den totalrammen 
er justert til 381 mill kr� Videre planlegging vil føre 
til en mer spesifikk kalkyle.

25 - Holviga barneskole modulprosjekt 
(6902214)
Modulskolen er etablert og elevene har flyttet inn 
i de midlertidige lokalene� Restbeløp i budsjett-
posten er for demontering av modulskolen�

26 - Varslingssystemer skoler (6902105)
Gode varslingssystemer i skoler er nødvendig 
dersom det oppstår vold eller trusler� Installering 
av slike varslingssystemer er sterkt ønsket og 
høyt prioritert av skole- og barnehageledere� 
Selv med gode og gjennomarbeidede bered-
skapsplaner, vil gode varslingssystemer være et 
viktig og nødvendig verktøy dersom en alvorlig 
situasjon skulle oppstå� Gjenstående skoler er 
Kvalifiseringstjenesten, Landvik skole, Jappa skole, 

Frivoll skole og Eide skole� Anlegget fra Holviga 
barneskole kan brukes på ett av disse byggene� 
Økt fdv-kostnad 20 000 kr pr bygg for service og 
vedlikehold�

27 - Gang- og sykkelsti Østerhusmoen 
(6851816)
Det er regulert ny gang- og sykkelvei langs 
Østerhusmoen fra Mollandsveien til Bibelskolen 
(totalt ca� 1,1 km)� Prosjektet foreslås utsatt til 
2024� Prosjektet må sees i sammenheng med 
renseanleggprosjektet�

28 - Enøkinvesteringer etter energimerking 
(6851806)
Det er i 2022 utført oppgraderinger og installa-
sjoner av SD-anlegg (sentralt drifts- og overvåk-
ningsanlegg), varmepumper og buffertanker på 
flere bygg. Det gjenstår fortsatt midler som kan 
benyttes i 2022 til 2025 
 
29 - Opprustning av Torvet i Grimstad sentrum 
(651908) 
Planarbeidet er ferdigstilt� Prosjektering og 
grunnerverv må gjennomføres før tiltakene kan 
gjennomføres� Det kan være hensiktsmessig å 
gjennomføre prosjektet fra høst til vår, da torvet 
bør være åpent om sommeren� Prosjektet fore-
slås utsatt til 2024/25�

30 - Kyststi (6851811)
Det er inngått avtale med friluftsrådet sør om 
merking og grunneieravtale for å sluttføre kyst-
stien� Dette arbeidet sluttføres i 2023
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31 - Tiltak i smug og små byrom (6851904)
Tiltak vil planlegges i etterkant av torg- og gate-
bruksplanen� Tiltak er vedtatt utsatt til 2024

32 – Gang- og sykkelsti Frivolddalen (6851813)
Regulering ble satt på vent på grunn av uover-
siktlige grunnforhold� Videre har prosjektet blitt 
satt på vent på grunn av kapasitet� Det foreslås at 
planarbeidene forsøkes gjenopptatt i 2025�

33 - Gang- og sykkelsti og andre veitiltak i 
sentrum (6851203)
Disse midlene var tidligere avsatt til ny vei i 
Grømheia, dette skal nå benyttes til Grømbukt sti� 
Prosjektet er tidligere vedtatt utsatt på grunn av 
utfordringer med grunnavtaler� Prosjektet fore-
slås forflyttet til 2025/2026.

34 - Bygningsmessige tilpasninger brukere 
(6901312)
Bygg- og eiendomstjenesten og andre enheter i 
kommunen har ikke avsatte midler til bygnings-
messige tilpasninger for brukere med spesial-
behov� Erfaringsmessig vil det i løpet av et driftsår 
dukke opp brukere med særlige tilpasningsbehov� 
Dette kan være bygningsmessige tilpasninger, 
som for eksempel støyskjerming i klasserom, 
universell utforming eller andre HC-tilpasninger i 
kommunale formålsbygg eller boliger�

35 – Sorenskrivergården (6851808)
Etter kommunestyremøte 26�10�21 er det vedtatt 
å gå i gang med brannprosjektering og oppgra-
dering med økt tilgjengelighet innenfor de 
avsatte midlene� Det er igangsatt oppgradering 
av Sorenskrivergården til risikoklasse 5, og med 
bruksendring til næringsvirksomhet� Arbeidet 

pågår og vil være ferdigstilt i løpet av 1�kvartal 
2023� Bygget vil da være installert med en ny 
rømningstrapp med tilhørende rømningsdør, 
løfteplattform, og sprinkleranlegg� Det er planlagt 
å bytte ut store deler av det elektriske anlegget, 
oppgradere noe av VVS-anlegget, installere et 
handicap-WC og andre mindre tiltak for å tilfreds-
stille dagens standarder� Det er behov for økte 
midler til å dekke kravet om eget ventilasjonsan-
legg i bygget�

36 - Omre vei
Det pågår detaljregulering av deler i område-
planen� I tillegg til dette er kommunen i forhand-
linger med grunneiere om nødvendige avtaler� 
Kostnadene ved veiprosjektet er ikke avklart 
og tar utgangspunkt i et eldre bruttooverslag� 
Investeringsbeløpet fra i fjor er videreført i 
investeringsprogrammet� Ny kalkyle utarbeides 
senere� Utrednings- og anleggsarbeidet knyttet til 
utvikling av kommunens næringstomter på Omre 
ligger i budsjettet til Grimstad bolig- og tomteut-
vikling KF�

37 - Utbedring gammel svømmehall/
varmtvannsbasseng Berge gård senter 
(6902106)
Ettersom ny svømmehall er forskjøvet og lagt 
lengre ut i investeringsperioden, vil det være 
behov å ta høyde for noen tiltak for å opprett-
holde funksjonsevnen til den gamle hallen� Man 
vil søke å begrense investeringer i den gamle� 
38 - Avviksutbedring i tilfluktsrom på 
Kulturhuset (6902107) 
Prosjektet går som planlagt, og innenfor 
rammene, og vil være ferdigstilt i løpet av januar 
2023�
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39 – Biler og maskiner (6852103)
Det er i perioden behov for utskifting av skjær-
gårdsbåt, fornye biler og maskiner /utstyr for 
at kommunaltekniske tjenester kan gjennom-
føre flere oppgaver i egenregi, framfor å kjøpe 
tjenester� For 2023 ligger det inne budsjett for 
utskifting av skjærgårdstjenestebåten�

40 – Utfasing av fossilt brensel (6901714)
Prosjektet har faset ut all bruk av fossilt 
brensel og vil erstatte gamle oljebrennere med 
varmepumper�

41 – Gjestehavna - restaurering av 
dampskipsbrygga (6852221)
Arbeidet med renovering av dampskipsbrygga ble 
startet i 2022, og har som mål å være ferdig reno-
vert med brygga før sesongen 2023� Det er satt 
av 13,5 mill kr til hele prosjektet, hvor det også 
er lagt inn stor usikkerhet på grunn av tilgang til 
riktige materialer og stor prisvekst�

42 - Park Campus
Grimstad kommune gjennomfører forhandlinger 
om utbyggingsavtale innenfor områdeplanen 
for Campus Grimstad, og har fremmet sak til 
formannskapet, først om innretning av avtalen 
24�01�19, jfr� sak 19/6 og om avklaring av pris for 
areal til park den 22�08�19, jfr� sak 19/72� Forslag 
til investeringstiltak følger opp disse vedtakene 
om grunnerverv og innretning av finansiering 
for opparbeiding av park� Den totale kostnaden 
til opparbeidelse av parken er vesentlig større 
enn det som fremgår av investeringen� Det vil 
også være mulig å søke om tilskudd for deler av 
anlegget� Inntatt her er kommunens forpliktelse 
i henhold til fremforhandlet avtale som omtalt 

ovenfor� I tillegg er det foreslått tatt inn kommu-
nens forpliktelser i forbindelse med finansiering 
av friidrettshallen, jr� KS sak 118/15�

Midler som tidligere lå i «Regulering av Campus 
park» er flyttet til denne investeringsposten. Det 
er planlagt gjenopptakelse av reguleringsarbeider 
i 2022�

43 - Opprustning av lekeplass/nærmiljøanlegg 
(6852202)
Det er stort etterslep på kommunens lekeplasser/
nærmiljøanlegg� Vi oppgraderer 5–10 lekeplasser 
hvert år basert på hvilke lekeplasser som brukes 
mest og standarden på dem�

44 - Gravplasser Landvik nedre kirkegård
Kommunen har ansvar for å regulere tilstrekkelig 
areal til gravplasser i kommunen�

I tillegg til regulering, er det satt av penger til 
selve arbeidet� Det er stor usikkerhet rundt denne 
summen, og vil bli oppdatert etter arbeidet med 
regulering�

45 - Gravplasser nye Fevik kirke
Kommunen har ansvar for å regulere tilstrekkelig 
areal til gravplasser i kommunen�

Det er satt av midler til nye Fevik kirke, i tillegg vil 
noe benyttes på Grimstad kirkegård�

Det er i tillegg til regulering satt av penger til selve 
arbeidet� Det er stor usikkerhet rundt denne 
summen og vil bli oppdatert etter arbeidet med 
regulering�
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46 - Videreutvikling Grimstad rådhus inklusive 
radonsanering (6852205)
Østfløyen er ferdig sanert for radon, 
nord- og sørfløyen skal saneres i 2023. 
Tilstandsvurderingen er påbegynt, og rapport vil 
foreligge i 2023�

47 - Legionellaforebyggende installasjoner 
(6852207)
Det er montert legionellaforebyggende instal-
lasjoner på Grimstad ungdomsskole, JJ Ugland 
Stadion og Holvikahallen i 2022� Prosjektet fort-
setter i 2023–2024

24 - Holviga barneskole (6902005)
Oppstart av skisseprosjekt av ny Holviga skole er 
vedtatt å starte når prosjektering på Fjære skole 
er ferdigstilt, tentativt våren 2023� Skolen skal i 
utgangspunktet planlegges for 600 elever� Det 
foretas en utredning knyttet til skolestruktur, 
skolegrenser, skolekapasitet og skolebygg, for å 
sikre at den nye skolen dimensjoneres slik at man 
best mulig møter fremtidige behov og sikrer en 
best mulig total ressursutnyttelse� Det er mottatt 
nye kalkyler i oktober 2022 og den totalrammen 
er justert til 381 mill kr� Videre planlegging vil føre 
til en mer spesifikk kalkyle.

48 - Nytt løpedekke – Levermyr (6852209)
Løpedekket på Levermyr stadion er modent for 
utskiftning� Dette er nå planlagt skiftet ut i 2024

49 - Nye smarte søppeldunker (6852210)
De nye, smarte og komprimerende søppel-
dunkene gjør at vi bruker mindre ressurser på 
tømming, både med tanke på at de komprimerer 
og gir beskjed om fyllingsgrad� Ønsker å utvide 
med åtte-ti nye dunker pr år�

50 - Oppgradering av gatelys (6852211)
Arbeidet med å skifte til ledlys i alle kommunen 
gatelys er i gang� For best økonomisk gevinst av 
utskiftingen, blir det også montert nye måleskap 
der dette mangler� Det forsøkes også å montere 
flest mulig lyssløyfer inn i samme skap for å ha 
bedre styring�

51 – Automatisering park og idrett (6852212)
Vi har i 2021 prøvd ut robotklippere ved rådhuset 
og på Bergetun, med stort hell� Vi ønsker å 
fortsette effektiviseringen av park og idrett ved å 
utvide med flere klippere i året. Det er også andre 
effektive automatiseringsbehov som kan effektivi-
serer driften, som for eksempel robotmerking på 
baner, styringssystemer, feiemaskiner mm�

52 – Trafikksikkerhetsmidler (6852213)
For å øke fokus på fysiske tiltak rundt om i 
kommunen, er det svært ønskelig å sette av en 
fast sum pr� år til dette arbeidet� Hovedmengden 
av tiltak vil basere seg på ny, oppdatert trafikksik-
kerhetsplan, men det utføres også en del andre 
mindre tiltak� Dette arbeidet vil i hovedsak utføres 
i egenregi, både planlegging og utførelse� Da får vi 
gjort mye for mindre�
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53 – Flytende badstuer (6852214)
Det er stor badeinteresse i Grimstad� Det ble 
høsten 2022 gjennomført konkurranse hvor 
kommunen valgte ut tre badstueprosjekter 
som kommunen gjør mindre tilrettelegging for� 
Tilretteleggingen vil være vann, lys og strøm, 
samt vurdere mulighet for dusj og skifteboder på 
Groos�

54 – Sorenskrivergård park (6852215)
Renovering av mur, nytt dekke på plattingen og ny 
utforming slik at det blir universell utforming� Det 
skal også etableres ny trapp, og innrammes med 
gjerde� Utføres i 2024

55 – Trafikksikkerhetsmidler lys Eide kirke 
(6852219)
Det ble satt av 750 000 kr ekstra til trafikksikker-
hetsmidler som skulle låses til lys Eide� Arbeidet 
her er startet og vil sluttføres tidlig 2023�

56 – Tiltak eksisterende fellingsbasseng 
Møretrømonen (6852220)
Det er satt i gang undersøkelser om foruren-
sing i grunn, endelig rapport kommer årsskiftet 
2022/2023

57 – Enhet for investeringsprosjekter (6902216)
Enhet for investeringsprosjekt består i dag av åtte 
faste ansatte� Dette er fordelt på én enhetsleder, 
seks prosjektledere og én byggeleder� På grunn av 
et ambisiøst investeringsbudsjett de neste årene, 
er det allerede bestemt å legge inn en prosjekt-
lederstilling til� Denne stillingen vil trolig ikke bli 
utlyst for 2023�

58 - Handlingsprogram kirkebygg og 
kirkegårder (8402001)
Kommunedirektøren viderefører bevilgningene til 
kirkebygg og kirkegård i samsvar med det som er 
lagt inn i handlingsprogrammet for 2021�

59 - Maskiner og utstyr på kirkegårder 
(8402002)
Viderefører kr 0,3 mill kr i 2022 i samsvar med 
prinsippene i gjeldende handlingsprogram� Det 
forutsettes at fellesrådet kun gjennomfører tiltak 
som kan godkjennes som investeringer i henhold 
til gjeldende regnskapsstandard�

60 – Lysinstallasjon Fjære kirke og Landvik 
kirke (8402202)
Lysinstallasjonen for Landvik og Fjære 
kirker er gammel og har økende brann-
fare� Styringssystemene, dimmerutstyr og 
kabelfremføringene må også byttes ut� 
Glødelampeteknologien er på vei ut, og et 
EØS-direktiv pålegger innfasing av mer miljøvenn-
lige lyskilder�Det er innhentet tilbud på ny instal-
lasjon fra aktuelle leverandører, og disse viser et 
investeringsbehov på 400 000 kr�

61 – Vannslukkeanlegg Grimstad kirke 
(8402204)
Grimstad kirke har ikke installert vannslukkings-
system� Vannslukkingsanlegg og rømningsveier 
er viktige tiltak for å forhindre at liv går tapt, og 
at umistelige kirkebygg og –interiør blir ødelagt i 
brann� Fjære kirke tok i bruk sitt nye sprinkleran-
legg i 2019� Det foreslås å benytte samme type 
anlegg i de andre kirkene�

Kapitalbehov for Grimstad kirke er 2,8 mill kr�
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62 – Innkjøp av nye biler (8702201)
Skal dekke hele kommunens behov for nye biler� 
Midlene fordeles av bilgruppen�

63 - Boliger til en brukergruppe med 
utfordringer knyttet til adferd og oppfølging 
(6902201)
Bygningsmassen må etableres på et hensikts-
messig sted, tilpasses ulike brukerbehov og krav 
til drift� Eiendomsmasserapporten viser behov 
for fire leiligheter + én akuttleilighet bygget i 
et bo-kompleks og/eller knyttet til annen drift i 
enheten�

64 - Sykehjemsplasser
Viser til kommestyrets vedtak for sak 21/67 med 
tilhørende Rapport eiendomsstrategi helse og 
omsorg� Kommunen har for tiden totalt 110 insti-
tusjonsplasser� Sykehjemsdekningen bør ligge på 
13% av eldre over 80 år. Beregning i ovennevnte 
rapport viser at det manglet åtte plasser i 2020� 
Rapporten viser videre at i løpet av perioden 
2022–2025 mangler vi ytterligere 28 plasser, og 
at i perioden 2025–2050 må antallet institusjons-
plasser på sykehjem økes med enda ytterligere 
200�

Driftserfaringer viser at mange av beboerne i våre 
heldøgnsomsorgsboliger trenger sykehjemsplass, 
og vi ser også i perioder at det ligger pasienter i 
korttidsenger i påvente av langtidsplass� Det er 
iverksatt noen prosjekter og mulighetsstudier for 
å imøtekomme behovet�

65 - Boliger for mennesker med 
utviklingshemming (6902202)
Det er behov for totalt 48 boliger til mennesker 
med utviklingshemning� Boligene bør være fysisk 
tilrettelagt for hele livsløpet, også ved funksjons-
fall og alderdom� Dette bør fordeles på 6 – 8 
lokasjoner� Kommunen disponerer allerede 
Ekelunden og Føreidsgate 20 (tidligere Grimstad 
barnehage)� Det er satt i gang mulighetsstudier 
på begge disse adressene� Dersom disse kan 
benyttes, vil det gjenstå fire-seks lokasjoner.

66 - Holteveien bofellesskap (6902203)
Holteveien bofellesskap er et eldre, etablert 
bofellesskap med seks leiligheter� Lokalene er 
trange og nedslitte, og er lite egnet for dagens og 
fremtidens brukergruppe� Plasseringen er uheldig 
og ny, egnet tomt må anskaffes. Eksisterende 
eiendom kan selges eller omdisponeres til andre 
formål i kommunen�

67 - Markveien bofellesskap (6902204)
Markveien er et eldre, etablert bofellesskap med 
14 leiligheter� Lokalene er trange og nedslitte og 
er lite egnet for dagens og fremtidens bruker-
gruppe� Det er behov for nybygg som erstatter 
leilighetene og personalbasen på samme tomt� 
Det bør iverksettes en studie for å avklare mulig-
hetene på dagens tomt�

68 – Frivolltun bo- og omsorgssenter utvidelse
Det skal kartlegges muligheter for utvidelse av 
eksisterende sykehjem�

69 – Feviktun bo- og omsorgssenter utvidelse
Det skal kartlegges muligheter for utvidelse av 
eksisterende sykehjem�
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70 – Universitetssykehjem
Det skal kartlegges muligheter for å etablere syke-
hjem for korttidsplasser i tilknytning til Universitet 
i Agder, campus Grimstad�

71 - Fjæreveien - seks boliger + personalbase 
(6902206)
Fjærveien brukes av psykisk helse og rus� Det er 
ikke egnet for den bruken som er der i dag� Én 
løsning er å flytte dette til Holteveien, når det er 
funnet et nytt egnet sted for beboerne som er der 
i dag�

72 - Charlottenlund (6902207)
Charlottenlund brukes av psykisk helse og rus� 
Bygget er lite hensiktsmessig når det gjelder 
funksjon og drift� Personalbase egner seg ikke 
til formålet. Beboere i Fjæreveien har flyttet 
til Charlottenlund i påvente av nye bygg, dette 
fordi Charlottenlund har flere leiligheter enn 
Fjæreveien� På lengre sikt kan det etableres 
enkeltvise småhus med tilhørende personalbase� 
Det bør etableres minimum fem, men kan med 
fordel planlegges å avsette plass til utvidelse�

73 - Traverser - takheiser
Frivolltun bo- og omsorgssenter har behov for 
takheiser/traverser� Dette er nødvendige hjelpe-
midler som letter forflytning både for ansatte og 
pasienter� Frivolltun bo- og omsorgssenter har 
ingen rom med takheis� Ideelt sett bør takheis-
skinner monteres i alle rom, men motorer kan 
man ha færre rom, da de kan flyttes fra rom til 
rom� 
74 - Bod på Landviktun 16–7 
Utvendig bod på Landviktun 16 og 7� Til lagring av 
hjelpemidler, el� stoler mm� 

75 – Nytt bygg for Arendal interkommunale 
legevakt

Forholdene ved dagens legevakt i kjelleretasjen 
ved Sørlandet sykehus Arendal er kummerlige� 
Skjerming av pasienter og sikkerhet for medarbei-
derne er ikke tilfredsstillende� Personvernhensyn 
kan ikke ivaretas� Legevakten ivaretar oppgaver 
overfor politiet, som må skjermes og innbyggerne 
skal være sikre på at personlige helseopplys-
ninger blir skjermet�

Sykehusets bygningsmasse gir ikke rom for å 
utvide� Derfor er sykehuset og vertskommunen 
enige om at tjenesten er best ivaretatt ved å få 
nye lokaler, men begge parter har vært opptatt 
av å beholde nærhet til sykehuset� Derfor har 
Sørlandet sykehus HF bidratt til at ny legevakt 
skulle få tomt i direkte tilknytning til sykehuset�

På denne tomten er det planlagt en bygning, 
som i tillegg til legevakt for regionen, som også 
omfatter Nissedal og Fyresdal, skal gi plass til 
det interkommunale KØH-tilbudet (kommunal 
øyeblikkelig hjelp) og til en avklaringsavdeling 
for Arendal kommune� Bygget er planlagt i tett 
samarbeid med arbeidstakere og brukere� Det 
forventes ferdig ved årsskiftet 2022–2023�

Kommunene har besluttet at finansieringen av 
de deler av bygget som skal ha interkommunale 
funksjone, skal fordeles mellom medlemmene 
i Østre Agder-samarbeidet ut fra befolknings-
andel ved byggeprosjektets start� Forpliktelsen 
for de deltakende kommuner inntrer fra 
1/1-2023. Prosjektet finansieres i byggefasen av 
vertskommunen
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76 – Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)
Etter en lengre utredningsperiode ble det 
besluttet å bygge nytt bygg for legevakten med 
bakgrunn i lokalene ved sykehuset der virksom-
heten i dag holder til ikke holder mål� Arealet 
er for lite til at oppgaven for ti kommuner, som 
sokner til legevakten, kan ivaretas� I dette ligger 
for liten plass til behandlingsvirksomheten, 
men også store utfordringer knyttet til å ivareta 
personvernhensyn�

Nytt bygg planlagt for formålet er forventet å bli 
fullført før årsskiftet 2022/2023� Moderne, lyse og 
sikre lokaler skal ivareta hensynet til pasienter og 
personale� Grimstads andel av forventet investe-
ringskostnad er ca 26,6 mill kr�

Østre Agders KØH-tilbud vil nå bli flyttet fra 
Myratunet ved Sam Eyde videregående skole, til 
det nye bygget ved sykehuset� Flyttingen legger 
grunnlag for å kunne se helhetlig på legeres-
sursene mellom legevakt og KØH� Det ligger til 
rette for økt samhandling mellom sykehuset 
og KØH-tilbudet til glede for pasientene� Fra 
KØH-tilbudet vil pasienter kunne bli trillet over til 
sykehuset ved behov� Samtidig vil pasienter som 
mottas ved sykehuset, men som etter en faglig 
vurdering kan bli ivaretatt ved KØH, enkelt kunne 
overflyttes. Grimstads andel utgjør ca 16,1 mill kr.

77 – Mulighetsstudie – Lager (hjelpemiddel, 
smittevern, velferdsteknologi)
Kommunen har behov for nye lager til hjelpe-
middel, smittevern, velferdsteknologi� Det er 
avsatt midler til å gjøre en mulighetsstudie

78 – Enhet for habilitering, etablering av 
medikamentrom
Tiltaket består i å etablere godkjente løsninger 
for medisinhåndtering i bygg som enhet for 
habilitering disponerer� Det er blant annet krav 
til tilgangsstyring og loggføring for uttak av 
A-B-preparater�

79 - Taktekking Landvik skole
Taket i den eldste delen er dårlig� Plater under 
tekking har fuktmerker og svartsopp, og er i tillegg 
spikret med for små og få spiker� Takene har lite 
isolasjon og lite lufting under taktekking� Tiltaket 
går ut på å isolere ekstra med 10 cm og etablere 
god lufting under ny tekking� Tiltaket fører også 
med seg noe arbeider med beslag og platekled-
ning, i og med at hele taket vil bli høyrere�

80 - Grimstad kulturhus – nye prosjektorer
Kulturhuset ønsker å ha en kino av god kvalitet på 
både lyd og bilde, samt komfort i salene� Kinoen 
er også en arena for Kortfilmfestivalen med nasjo-
nale og utenlandske gjester� Det må kjøpes inn 
totalt tre prosjektorer til 1 mill kr pr stk�

81 – Fjæreheia Amfi
Etablering av serverings- og sanitærfasiliteter 
utenfor amfiet, og oppgraderinger og utvikling av 
eksisterende anlegg��

82 - Moyveien
Ekspropriasjonsretten fra reguleringsplan er 
utgått� Dette innebærer at vi er avhengig av frivil-
lige avtaler med grunneiere, eller lage ny regule-
ringsplan� Arbeidet med Moyveien stoppet opp på 
grunn av prioritering av Grefstadveien� Det antas 
planlegging av Moyveien i 2024�
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83 - Totalstasjoner (avansert 
oppmålingskikkert)
Dagens totalstasjoner (avanserte oppmålingskik-
kerter) er gamle og det lages ikke lenger deler til 
dem� Det ønskes derfor midler til å kjøpe inn ny 
når disse ikke lenger fungerer�

84 - Dagsturhytta
Sparebankstiftelsen SR-bank og Agder fylkeskom-
mune inviterer alle 25 kommuner på Agder om å 
bli med i prosjektet for å etablere en dagsturhytte 
i hver kommune� Totalkostnaden er ca 1,2 mill kr 
(inkl mva), der kommunen må gå inn med inntil 
200 000 kr til grunnarbeid, tomt, mm� Det er i 
tillegg lagt inn 100 000 kr til toalett�

85 – Levermyr ny 5-fotballbane
Det er stort behov for avlastingsbaner i 
kommunen, og på Levermyr er det plass til å 
bygge en 5-fotballbane mellom kunstgressbane 
og ballbinge� Dette vil avlaste bruk av banen, og 
vil gjennomføres i 2024

86 – Kunstgress Holvika
Kunstgresset på Holvika ble sist renovert i 
2008/2009� Dekket har nå en vesentlig slitasje 
og er på overtid for utskifting� Banen brukes 
av Holvika skoler, som nærmiljøanlegg og som 
treningsbane, i hovedsak for FK Jerv og Amazon 
Grimstad FK� Renovering av banen vil, i tillegg til 
bytte av kunstgress, trolig også måtte omfatte 
en inngjerding av banen med adkomstsluser, 
for å tilfredsstille miljøkrav� Kostnad til bytte av 
kunstgress med enkelt grunnarbeid, anslås i 
kunstgresshåndboka til ca 3 mill kr� Kostnad til 
inngjerding m/sluser anslås til 250 000 kr� I tillegg 
bør ballfangernett renoveres, anslått til 100 000 

kr� Lysanlegget på Holvika fungerer per nå, men 
er over anleggets estimerte levetid� Utskifting til 
LED-armaturer vil også ha en energiinnsparing� 
Anslått kostnad 1 mill kr� Totalt 4,35 mill kr�

87 – Gang og sykkelvei Homborsund
GSV Homborsund er ett samarbeidsprosjekt 
mellom Grimstad kommune og Agder FK� 
Grimstad kommune skal regulere området og 
Agder FK skal være byggherre for byggingen�

Reguleringsplan vil være klar tidlig i 2023� Agder 
FK starter planleggingen i 2023 og fysisk oppstart 
vil være sent 2023/tidlig 2024�

88 – Hålandsveien
Det er planlagt reasfaltering og oppgradering av 
Hålandsveien� Dette er planlagt utført i 2023, men 
nå foreslått utsatt til 2024�

89 – Lovpålagte brannavvik
Til dekning av kostnader på utbedring av 
brannavvik�

90 – Tilfluktsrom oppgradering og sikring
Økt fokus på operative tilfluktsrom krever oppgra-
deringer som godkjente ventilasjonsanlegg, nye 
filter, service på, og evt. nye dører og luker.

91 – Tilpasning til nye elever Landvik skole
Tiltaket består i å legge til rette for parkering/
lading av elektriske kjøretøy for elever som har 
bevegelseshemming� Det bygges ny søppelbod og 
kjøretøy overtar arealet til eks søppelbod�
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92 – Utfasing av lysrør
Lysrør fases ut i 2023 og derfor konvenerer vi til 
LED-belysning�

93 - Utfasing av 2G heisalarmsendere
2G utgår og heisalarmer byttes til 4G- eller 
5G-sendere

94 - Rehabilitering av Arendal og Omegn 
kunstisbane - interkommunalt anlegg
Kommunene i nærområdet har blitt spurt om å 
støtte rehabilitering av Arendal og Omegn kunstis-
bane, som er ett interkommunalt anlegg som 
brukes av svært mange på Sørlandet� Grimstad 
kommune støtter dette med 2,25 mill kr i 2024�

95 – Kunstnerisk utsmykking Grimstad kapell
Fellesrådet ønsker å fullføre kunstnerisk utsmyk-
king av Grimstad kapell etter opprinnelig plan-
forslag fra Kjell Nupen� Når disse arbeidene er 
fullført, vil gravferdshandlingene kunne gjennom-
føres uten skjemmende innsyn� Kapellet vil også 
få økt verdighet, noe som vil ha betydning for de 
mange av kommunens innbyggere som besøker 
kapellet�Installasjon av glassmalerier og nye 
vinduer i kapellet er kalkulert til 1,25 mill kr�

96 – Vannslukkeanlegg Landvik kirke
Landvik kirke har ikke installert vannslukkings-
system� Vannslukkingsanlegg og rømningsveier 
er viktige tiltak for å forhindre at liv går tapt og 
at umistelige kirkebygg og –interiør blir ødelagt i 
brann� Fjære kirke tok i bruk sitt nye sprinkleran-
legg i 2019� Det foreslås å benytte samme type 
anlegg i de andre kirkene�

Kapitalbehov for Landvik kirke er kr 1,9 mill kr�

97 – Vannslukkeanlegg Eide kirke
Eide kirke har ikke installert vannslukkingssystem� 
Vannslukkingsanlegg og rømningsveier er viktige 
tiltak for å forhindre at liv går tapt og at umistelige 
kirkebygg og –interiør blir ødelagt i brann� Fjære 
kirke tok i bruk sitt nye sprinkleranlegg i 2019� Det 
foreslås å benytte samme type anlegg i de andre 
kirkene�

Kapitalbehov for Eide kirke er 1,4 mill kr�

98 – Rammebudsjett for konsept
Det avsettes et rammebudsjett for å gjennomføre 
nødvendige konseptutredninger for kommunens 
foreliggende behov� Dette inkluderer blant annet 
mulighetsstudier og reguleringsarbeider� Det gis 
ikke anmelding til å belaste rammebudsjettet 
direkte� Det legges opp til en rutine om å søke 
kommunedirektøren om å etablere prosjekter fra 
rammebudsjettet�

Ved å innføre et rammebudsjett for konseptutred-
ninger anslås det at den totale investeringsramma 
kan reduseres� Tidligere har dette vært løst ved å 
avsette midler til utredning av hvert enkelt behov/
idé� Erfaring viser at dette medfører unødvendig 
stort investeringsbeløp, da alle ønskede konsep-
tutredninger ikke kan iverksettes på grunn av 
prioriteringer innenfor tilgjengelige ressurser 
(prosjektenhetens og organisasjonens kapasitet)�

99 – Rammebudsjett for kjøp av eiendom til 
helse- og omsorgssektoren
Det avsettes et rammebudsjett for å kjøpe 
egnede eiendommer (boliger, bygg og tomter) 
til behov som er skissert i Investeringsprogram 
for eiendomsmasse i helse- og omsorgssektoren 
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og Rapport om eiendomsstrategi i helse- og 
omsorgssektoren� Det legges opp til en rutine 
om å søke kommunedirektøren om å etablere 
prosjekter fra rammebudsjettet�

Ved å innføre et rammebudsjett for kjøp av 
eiendom til helse- og omsorgssektoren, anslås det 
at den totale investeringsramma kan reduseres� 
Tidligere har dette vært løst ved å avsette midler 
tilhørende hvert behov� Erfaring viser at dette 
medfører unødvendig stort investeringsbeløp 
da det avsettes midler til kjøp i tilfellet en egnet 
eiendom kommer for salg�

Kommentarer til 
investeringsprogrammet for 
VAR-området 2023–2030

Igangsatte investering VA
I dette kapittelet beskrives kort de investeringene 
på VAR-området som er ført i tabellen med inves-
teringsprogram på de foregående sidene�

Investeringer fra 1–15 er allerede behandlede 
investeringer fra tidligere års handlingsprogram 
og som er i gangsatt� Investeringer fra 16 til 31 
gjelder investeringer for investeringsprogrammet 
for VAR 2023–2030 og som enda ikke er påbegynt�

1� Renovasjon, nedgravde beholdere
Vedtaket inneholder 12 stasjoner� Det er blitt 
etablert 8 av disse 12, hvor den 9� blir etablert i 
begynnelsen av 2023�

2� Nytt kloakkrenseanlegg
Renseanlegg på Groos er overbelastet i forhold til 
den spillvannsmengden anlegget er dimensjonert 
for� Det er derfor vedtatt å bygge nytt rensean-
legg� Det er i 2022 gjennomført et forprosjekt for 
renseanlegg i fjell på Industriveien 1 (Bjønneheia)� 
Det har blitt varslet om nye EU-direktiver med 
mulig strengere rensekrav� Forprosjekt har derfor 
blitt utvidet for å se på mulige løsninger tilknyttet 
dette� Detaljprosjektering er utsatt til avklaring 
foreligger� Arbeid med planprosess og søknads-
prosesser pågår�

3� Avløp – diverse mindre anlegg
Disse midlene er beregnet for eventuell oppdi-
mensjonering av ledninger i forbindelse 
med private utbygginger, eller forlengelse av 
ledningstraseer for å få en best mulig løsning 
totalt sett�

4� Avløp – utskifting av lastebil
Det er gjennomført konkurranse for kjøp, men 
bilen kan ikke leveres før i 2023�

5� Vann - diverse mindre anlegg
Disse midlene er beregnet for eventuell oppdi-
mensjonering av ledninger i forbindelse 
med private utbygginger, eller forlengelse av 
ledningstraseer, for å få en best mulig løsning 
totalt sett�

6� Vann – vannledning Trolldalen
Et av hovedmålene i kommunens hovedplan for 
vannforsyning er å sanere alt vannledningsnett 
utført med asbestsementledning� Som et ledd i 
dette saneres ledningsnettet i Trolldalen�
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7� Vann - nyanlegg vann Tjore
Det skal legges kommunal kloakk på Tjore� I 
den forbindelse må det også legges nye vann-
ledninger� Dette gjøres for blant annet å bedre 
brannvannsforsyningen�

8� Kloakk - nyanlegg avløp Tjore
Det er lagt en del kloakkledninger på Tjore i 
forbindelse med sanering av vannledninger for 
noen år siden. For å anlegge offentlig avløp for 
hele Tjorebygda, er det nødvendig med supple-
rende avløpsanlegg på noen strekninger�

9� Vann – vannledning Rosholt – Solbergåsen 
- Egra
Eksisterende asbestsementledning, fra Rosholt 
og frem til ny fordelingskum på Egra, skal skiftes 
ut� Strekningen Rosholt til Solbergåsen er ferdig� 
For strekning Solbergåsen og ned til Egra er det 
inngått grunnoverenskomst, og det jobbes nå 
med byggesøknad og prosjektering av forbelast-
ning� Strekningen må forbelastes i ca� 2 år før 
ledninger kan anlegges og sluttføres� Det jobbes 
også med konkurransegrunnlag for utskifting 
av armatur i fordelingskum på nedsiden av 
Solbergåsen�

10� Drottningborg-Hesnes-Hasseldalen VA
Drottningborg skole har i dag ikke nok vanntil-
førsel fra kommunal vannledning til å tilfredsstille 
kravet til brannvann� Derfor skal eksisterende 
asbestsementledninger i området saneres og 
større dimensjon på rørene legges� Dette gjøres 
samtidig som det legges ny kommunal kloakk i 

området� Avtale med grunneiere er på plass, og 
oppstart vil være i begynnelsen av 2023

11� Endring av trykksoner
De fleste områdene langs sjøen har veldig høyt 
vanntrykk� Det er ønskelig å redusere trykket i 
noen av disse områdene� Dette medfører at den 
enkelte abonnent får et mer gunstig vanntrykk� 
I tillegg blir eventuelle vannlekkasjer mindre ved 
lavere trykk�

12� Vikkilen - sammenkopling av ledninger
En del av Vikkilen har ensidig vannforsyning� Ved 
å kople disse ledningene sammen, vil vannforsy-
ningssikkerheten bli mye bedre� I tillegg bedres 
brannvannskapasiteten�

13� Støle-Homborsund, sammenkopling av 
ledninger
Både Støle og Homborsund har ensidig vannfor-
syning� Ved å kople disse ledningene sammen 
vil vannforsyningssikkerheten bli mye bedre� 
Reduksjon av antall abonnenter som er forsynt 
via ensidig vannforsyning er et hovedsatsnings-
område i kommunens hovedplan for vannforsy-
ning� Denne er utsatt til 2024�

14� Vik-Moy, sanering av asbestledning
Et av hovedmålene i kommunens hovedplan for 
vannforsyning er å sanere alt vannledningsnett 
utført med asbestsementledning� Som et ledd i 
dette saneres ledningsnettet langs Fv 420 mellom 
Vik og Moy� Utføres i 2023–2024�
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15� Rosholt vannbehandlingsanlegg - økt 
kapasitet på råvann og rentvann
I perioder med høyt vannforbruk er det ønskelig 
å bedre pumpekapasiteten fra vannbehandlings-
anlegget, slik at basseng på Solbergåsen fylles 
hurtigere opp� Dette vil øke forsyningssikkerheten 
ved at det er mer vann i bassenget�

16� Vann - påbygg fordelingskum
Fordelingskummen ligger på ledningen mellom 
Rosholt vannbehandlingsanlegg og Egrakummen� 
Noen ventiler ligger på utsiden av bygget og 
det foreslås å bygge på dette for å få ventilene 
innendørs�

17� Vann - Judehavskleiva sanering 
vannledning
Et av hovedmålene i kommunens hovedplan for 
vannforsyning er å sanere alt vannledningsnett 
utført med asbestsementledning� Som et ledd 
i dette saneres ledningsnettet i Judehavskleiva� 
Samtidig må selvfallsledning, pumpeledning for 
spillvann og overvannsledning saneres�

18� Vann - asbestsanering Lia
Et av hovedmålene i kommunens hovedplan 
for vannforsyning er å sanere alt vannlednings-
nett utført med asbestsementledning� Som et 
ledd i dette saneres ledningsnettet i Lia, mellom 
Øvre Hausland og Have� Samtidig etableres det 
offentlig avløp i deler av traséen, med pumpesta-
sjon ved Temse� Utsatt til 2024�

19� Avløp - utløp pumpestasjon Groos
Utløpet til Groos pumpestasjon betjener i dag 
seilforeningens bygg og offentlige toaletter på 
Lillegroos� Pumpestasjonen er utslitt og trenger 
utskiftning� Må sees på i sammenheng med nytt 
renseanlegg�

20� Avløp - pumpestasjon Lia
I forbindelse med sanering av asbestse-
ment-vannledningsnett i Lia etableres det 
offentlig avløp i området. Det er nødvendig med 
pumpestasjon for å pumpe avløpsvannet til eksis-
terende offentlig nett ved Øvre Hausland. Utføres 
i 2024�

21� Sanering pumpestasjon 2023
Vi planlegger en pumpestasjon hvert år�

22� Sanering pumpestasjon 2024
Vi planlegger en pumpestasjon hvert år�

23� Avløp - Judehavskleiva sanering 
kloakkledning
Selvfallsledning, pumpeledning for spillvann og 
overvannsledning saneres i forbindelse med 
sanering av asbestsement vannledning� Utføres i 
2023� 
 
24� Avløp - Lia 
I forbindelse med sanering av asbestsement 
vannledningsnett i Lia etableres det offentlig 
avløp i området� Utføres i 2024�
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25� og 26� Innsparingstiltak - slamsugerbil 
(vann og avløp)
Kommunaltekniske tjenester er blitt bedt av 
kommunestyret om å komme med forslag til inns-
paringer på 5% og 10%. Denne rapporten er ikke 
ferdig utredet enda, men en stor innsparing for 
kommunaltekniske tjenester vil være å utføre mer 
arbeid i egen regi� Driftsutgiftene vil spares pr år, 
men driftsbudsjettet kan ikke stå for investerin-
gene� Utsettes til 2024�

27� Avløp - syklon, Groos (kapasitetsøkning)
Dagens utslippstillatelse tilsier kapasitet på 22 
300 personer� I møte med Statsforvalteren har vi 
informert dem om vi fra konsulent har fått vite 
om en mulighet for å øke rensekapasiteten noe� 
Det foreslås å installere sykloner, slik at renseka-
pasiteten på Groos kan økes med ca. 25% (27 875 
personer)� Vi vil fremdeles ha et renseanlegg som 
ligger langt under dagens belastning�

Installering av sykloner forutsetter at 
Statsforvalteren godkjenner at Grimstad 
kommune kan fortsette å godkjenne utbygginger 
som sokner til Groos renseanlegg frem til nytt 
renseanlegg står ferdig�

28� og 29� Avløp/vann - Svaneveien 
rehabilitering VA
I store deler av Bieheia er VA-anleggene rehabili-
tert de senere årene� Noe av det som gjenstår er 
Svaneveien. I de senere årene har det vært flere 
vannbrudd, som i slike villaområder også forår-
saker vannskader i kjellere og lignende når de 
oppstår�

Anlegget er i en slik forfatning at det må skiftes�

30� Landvik - vann
Utskifting av gammel PVC-ledning som har hatt 
store driftsutforinger, med flere brudd.

31� Rønnes- vann
Utskifting/oppdimensjonering av eldre vannled-
ning� Dette vil også sikre brannvann� 
 

Startlån

Startlån er en låneordning som behandles av 
kommunen. Husbanken finansierer ordningen 
ved å gi lån til kommunen� Ordningen reguleres 
i Forskrift om lån fra Husbanken, som er de 
retningslinjene saksbehandler legger til grunn ved 
behandling av søknader�

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke 
får lån, eller tilstrekkelig lånebeløp, i banken� Lån 
kan også bli gitt i tilfeller der personer står i fare 
for å miste boligen sin, trenger utbedring eller 
tilpasning av bolig, refinansiering eller toppfinan-
siering� Strenge krav til egenkapital ved boliglån 
i ordinære banker fører til at det sjelden blir gitt 
startlån som toppfinansiering. Søknader om 
startlån blir i hovedsak innvilget som full finansi-
ering av bolig�

Kommunen budsjetterer med en årlig sum på 
120 mill kr til dette formålet� Startlån påvirker 
i utgangspunktet ikke kommunens økonomi� 
Avdragene blir utgiftsført i investeringsregn-
skapet, og avstemmes med innbetalinger fra 
låntagere� Kommunen har et påslag på renten, og 
følger da Husbankens anbefalinger�
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Bevilingsoversikt A  Regnskap 
2021

 Budsjett 
2022

 Budsjett 
2023  ØP 2024  ØP 2025  ØP 2026 

Rammetilskudd -706 113 -702 566 -753 854 -761 604 -769 504 -776 204 

Inntekts- og formuesskatt -732 952 -709 316 -757 616 -765 366 -773 266 -779 966 

Eiendomsskatt -71 422 -72 450 -80 600 -81 900 -96 900 -96 900 

Andre generelle driftsinntekter -53 657 -30 896 -82 025 -75 425 -75 425 -75 425 

Sum generelle driftsinntekter -1 564 144 -1 515 228 -1 674 095 -1 684 295 -1 715 095 -1 728 495 

Sum bevilgninger drift, netto  1 409 385  1 429 781  1 607 925  1 599 239  1 593 639  1 596 839 

Avskrivinger  83 895  85 721  84 628  84 628  84 628  84 628 

Sum netto driftsutgifter  1 493 280  1 515 502  1 692 553  1 683 867  1 678 267  1 681 467 

Brutto driftsresultat -70 865  274  18 458 -428 -36 828 -47 028 

Renteinntekter -18 368 -14 866 -49 475 -49 475 -49 475 -49 475 

Utbytter -10 834 -11 487 -46 000 -20 000 -20 000 -20 000 

Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler

 -  -  -

Renteutgifter  37 086  48 056  92 715  100 715  103 115  109 415 

Avdrag på lån  69 576  66 169  76 750  83 250  89 950  88 250 

Netto finansutgifter  77 460  87 872  73 990  114 490  123 590  128 190 

Motpost avskrivinger -83 895 -85 406 -84 628 -84 628 -84 628 -84 628 

Netto driftsresultat -77 300  2 740  7 820  29 434  2 134 -3 466 

Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat

 -  -  -

Overføring til investering  1 794 -6 750  -

Avsetninger til bundne driftsfond  19 222  35 907  4 845

Bruk av bundne driftsfond -19 006 -33 336  -

Avsetninger til disposisjonsfond  90 500  7 784  15 000

Bruk av disposisjonsfond -14 686 -6 345 -27 665 -29 434 -2 134  3 466 

Dekning av tidligere års merforbruk  -  -  -

Sum disponeringereller dekning av 
netto driftsresultat

 77 824 -2 740 -7 820 -29 434 -2 134  3 466 

Fremført til inndekning i senere år  524  -  -  -    -    -   

Bevilgningsoversikt A
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Bevilingsoversikt B  Regnskap 
2021

 Budsjett 
2022

 Budsjett 
2023  ØP 2024  ØP 2025  ØP 2026 

Stab og støtte 

Driftsinntekter -13 770 -1 098 -1 098 -1 098 -1 098 -1 098

Driftsutgifter 91 670 29 826 36 196 31 196 31 196 31 196

Netto 77 900 28 728 35 098 30 098 30 098 30 098

Oppvekstsektoren 

Driftsinntekter -134 402 -90 254 -101 177 -103 127 -103 177 -103 244

Driftsutgifter 664 291 699 104 752 936 749 836 750 836 753 136

Netto 529 888 608 850 651 759 646 709 647 659 649 892

Samfunns- og miljøsektoren 

Driftsinntekter -71 721 -48 026 -47 986 -49 936 -49 986 -50 053

Driftsutgifter 198 303 180 376 196 441 185 246 184 946 187 246

Netto 126 582 132 350 148 455 137 310 134 960 137 193

Selvfinansierende tjenester 

Driftsinntekter -66 532 -70 637 -79 018 -79 018 -79 018 -79 018

Driftsutgifter 45 022 44 662 46 633 46 633 46 633 46 633

Netto -21 510 -25 975 -32 386 -32 385 -32 386 -32 386

Fellesutgifter 

Driftsinntekter -10 446 -6 581 -7 542 -7 542 -7 542 -7 542

Driftsutgifter 79 596 90 326 127 945 125 245 119 245 113 245

Netto 69 150 83 745 120 403 117 703 111 703 105 703

Kommunikasjon, kultur og næring 

Driftsinntekter -149 -3 489 -3 159 -3 159 -3 159 -3 159

Driftsutgifter 17 649 66 258 73 240 710 874 70 174 69 674

Netto 17 500 62 769 70 081 67 715 67 015 66 515

Finansområde 

Driftsinntekter -5 164 -2 102 -4 562 -4 562 -4 562 -4 562

Driftsutgifter -39 856 -14 872 4 184 4 184 4 184 4 184

Netto -45 019 -16 974 -378 -378 -378 -378

Helse- og omsorgssektoren 

Driftsinntekter -171 213 -120 249 -128 224 -130 174 -130 224 -130 291

Driftsutgifter 826 108 676 538 743 117 743 717 755 717 763 117

Netto 654 895 556 289 614 893 613 543 625 493 632 826

Grimstad kommune 

Driftsinntekter -473 399 -342 437 -372 767 -378 616 -378 766 -378 966

Driftsutgifter 1 882 784 1 772 219 1 980 692 1 956 931 1 962 931 1 968 431

Netto 1 409 385 1 429 781 1 607 925 1 578 315 1 584 165 1 589 465

Bevilgningsoversikt B
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Linjenavn Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023  ØP 2024  ØP 2025  ØP 2026

Rammetilskudd – 706 113 – 702 566 – 753 854 – 761 604 – 769 504 – 776 204

Inntekts- og formuesskatt – 732 952 – 709 316 – 757 616 – 765 366 – 773 266 – 779 966

Eiendomsskatt – 71 422 – 72 450 – 80 600 – 81 900 – 96 900 – 96 900

Andre skatteinntekter – 237 – 205 – 205 – 205 – 205 – 205

Andre overføringer og tilskudd fra staten – 53 420 – 30 691 – 81 820 – 75 220 – 75 220 – 75 220

Overføringer og tilskudd fra andre – 299 400 – 159 771 – 178 773 – 178 773 – 178 773 – 178 773

Brukerbetalinger – 47 839 – 52 833 – 54 460 – 54 460 – 54 460 – 54 460

Salgs- og leieinntekter – 126 159 – 129 833 – 139 534 – 139 534 – 139 534 – 139 534

SUM DRIFTSINNTEKTER – 2 037 543 – 1 857 665 – 2 046 862 – 2 057 062 – 2 087 862 – 2 101 262

Lønnsutgifter  987 555  913 830  1 002 662  1 001 746  1 007 146  1 008 546

Sosiale utgifter  222 950  248 891  263 610  263 610  263 610  263 610

Kjøp av varer og tjenester  556 006  530 917  611 076  604 806  594 506  596 806

Overføringer og tilskudd til andre  116 272  78 581  103 344  101 844  101 144  100 644

Avskrivninger  83 895  85 721  84 628  84 628  84 628  84 628

SUM DRIFTSUTGIFTER  1 966 678  1 857 940  2 065 320  2 056 634  2 051 034  2 054 234

BRUTTO DRIFTSRESULTAT – 70 865  274  18 458 – 428 – 36 828 – 47 028

Renteinntekter – 18 368 – 14 866 – 49 475 – 49 475 – 49 475 – 49 475

Utbytter – 10 834 – 11 487 – 46 000 – 20 000 – 20 000 – 20 000

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler  -  -  -

Renteutgifter  37 086  48 056  92 715  100 715  103 115  109 415

Avdrag på lån  69 576  66 169  76 750  83 250  89 950  88 250

NETTO FINANSUTGIFTER  77 460  87 872  73 990  114 490  123 590  128 190

Motpost avskrivninger – 83 895 – 85 406 – 84 628 – 84 628 – 84 628 – 84 628

NETTO DRIFTSRESULTAT – 77 300  2 740  7 820  29 434  2 134 – 3 466

Disponering eller dekning av netto driftsresultat  -  -  -

Overføring til investering  1 794 – 6 750  –

Avsetninger til bundne driftsfond  19 222  35 907  4 845  -  -  -

Bruk av bundne driftsfond – 19 006 – 33 336  -

Avsetninger til disposisjonsfond  90 500  7 784  15 000

Bruk av disposisjonsfond – 14 686 – 6 345 – 27 665  29 434  2 134 – 3 466

Dekning av tidligere års merforbruk  -  -  -

SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO 

DRIFTSRESULTAT

 77 824 – 2 740 – 7 820  29 434  2 134 – 3 466

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR  524  -  -  -  -  -

Netto driftsresultat i % –1,4 % –0,1 % 0,2 %

Økonomisk oversikt budsjett og økonomiplan

Vedlegg
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Oppgaveendringer

I makro Grimstad

Samlet korreksjon i rammetilskuddet 2022 (1000 2022-kr) –208 319 9 700

Statlige og private skoler endring elevtall –102 496

Gratis deltid SFO 1� trinn fra høsten 2022 767 000 3 645

Redusert makspris barnehager og gratis barnehage 3� barn� 722 792 3 314

Redusert pensjonspåslag for private barnehager –51 100 –234

Gratis barnehage tiltakssonen 74 446 0

Diverse korrigeringer økonomisk sosialhjelp 60 152 292

Barnevernsreformen 479 986 850

Samværsplan barnevernlov 30 376 138

Godtgjøring av sakkyndige og tolk ny barnevernlov –18 322 –83

Likeverdsreformen� Barne-koordinator 80 000

Ny oppgave- og ansvarsdeling i barnevernet – avvikling av forsøk  –20 400 0

Økt basistilskudd fastleger 462 874 1 987

Ekstraordinære bevilgninger koronatiltak 2022 –913 450

Rest-korrigering merskattevekst 2022 - utbytter –1 734 500

Diverse korreksjoner –45 677 –200

Vedlegg
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BRUTTOTALL (INKL MOMS OG FØR TILSKUDD) SUM

INVESTERINGSPROGRAM 2023-2030 BRUTTO FAKTISK ESTIMERT INVESTERINGS PROGRAM

FASE ANSVAR RAMME <=2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

IGANGSATTE INVESTERINGER (BRUTTO):

Fellestjenester

1 Egenkapitalinnskudd KLP (882001) Overføring 32 400 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600

2 Egenkapitalinnskudd KLP sykepl (882002) Overføring 7 200 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Helse og omsorg

3 Velferdsteknologi, nattilsyn (8701402) Linje H&O 6 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

4 Opplandsveien 82 (6902009) Planlegge PE 5 500 125 875 4 500

5 Eplehaven bofellesskap (6901824) Konsept PE 24 000 200 150 10 000 13 650

6 Frivolltun teknisk oppgradering (6901806) Linje B&E 5 200 2 200 1 000 250 250 250 250 250 250 250 250

7 Barnebolig Trollsvingen 21-23 (6902112) Behov PE 25 750 3 650 4 500 10 000 7 600

8 Forflytningshjelpemidler og annet 
pasientrelatert utstyr (6902002) Linje H&O 5 600 800 600 600 600 600 600 600 600 600

9 Kjøkkenmaskiner - inventar (6902102) Linje H&O 5 550 750 600 600 600 600 600 600 600 600

10
Grom omgjøring fra HDO- til sykehjeminsti-
tusjonsplasser (40 sykehjemsplasser) 
6902205

Planlegge PE 133 000 3 500 55 000 74 500

11 Modulsykehjem (6902220) Planlegge PE 45 000 45 000

12
Ekelunden, Boliger for mennesker med 
utviklingshemming (8 tjenestemottakere) 
(6901822)

Konsept PE 35 200 140 4 200 15 000 15 860

13 Ekelunden - reguleringsplan for fremtidig 
bruk Planlegge PE 1 200 1 200

14
Føreidsgate 20, Boliger for mennesker med 
utviklingshemming (8 tjenestemottakere) 
6902108

Behov PE 35 200 - 500 1 000 4 700 14 500 14 500

15 Brannavvik Frivolltun 6902209 Linje B&E 4 550 - 1 000 3 550

16 Nødstrøm Berge gård og Frivolltun 6902211 Linje B&E 1 740 900 840

17 Møbler/ inventar Feviktun og Frivolltun 
6902212 Linje H&O 1 500 300 600 600

18 Oppgradering av avdelingskjøkkener 
Feviktun og Frivolltun 6902213 Linje B&E 3 150 515 1 250 1 385

19 Fjæreveien 46 - Oppgradering hardbruks-
bolig 6902219 Linje B&E 1 650 100 1 550

Kultur

20 Kulturhuset - utbedring og fornyelse av Pan 
og Vesle Hallvard (6901709) Konsept PE 20 050 2 450 520 500 16 580

21 Grimstad kulturhus - nytt inngangsparti, 
foaje og sceneinngang (6901809) Behov 10 500 200 30 500 9 770

22 Svømmehall (6901908) Behov 348 200 1 100 3 925 171 425 171 750

Oppvekst

23 Fjære skole (6902003) Planlegging PE 213 900 8 800 2 725 50 000 152 375

24 Holviga barneskole (6902005) Konsept PE 381 000 1 500 5 000 2 000 50 000 322 500

25 Holviga barneskole modulprosjekt 
(6902214)

Gjennom-
føring PE 19 250 15 000 4 250

Investeringsprogram brutto 1/4
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BRUTTOTALL (INKL MOMS OG FØR TILSKUDD) SUM

INVESTERINGSPROGRAM 2023-2030 BRUTTO FAKTISK ESTIMERT INVESTERINGS PROGRAM

FASE ANSVAR RAMME <=2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

26 Varslingssystemer skoler (6902105) Linje B&E 5 000 50 2 000 2 950

Samfunn og miljø:

27 GSV Østerhusmonen (6851816) Behov PE 3 200 650 - 2 550

28 Enøkinvesteringer etter energimerking 
(6851806) Linje B&E 20 400 7 050 3 000 3 500 3 500 3 350

29 Opprusting av Torvet (6851908) Konsept PE 13 100 1 550 5 350 6 200

30 Kyststi (6851811) Linje KT 1 200 - 400 300 500

31 Tiltak i smug og små byrom (6851904) Linje KT 500 - 500

32 Gang/sykkelsti Frivolddalen (6851813) Behov PE 10 000 50 - - - 950 9 000

33 GSV og andre veitiltak i sentrum (6851203) Behov PE 4 000 1 300 - - 600 2 100

34 Bygningsmessige tilpasninger brukere 
(6901312) Linje B&E 1 800 200 200 200 200 200 200 200 200 200

35 Sorenskrivergården (6851808) Linje B&E 4 400 50 2 000 2 350

36 Omre - vei (6852101) Konsept PE 27 000 - 650 26 350

37 Utbedring gammel svømmehall/varmt-
vannsbasseng Berge Gård (6902106) Linje B&E 2 500 500 500 500 500 500

38 Avviksutbedring tilfluktsrom Kulturhuset 
(6902107) Linje B&E 13 650 - 10 000 3 650

39 Biler og maskiner (6852103) Linje KT 12 550 - 5 550 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

40 Utfasing av fossilt brensel (6901714) Linje B&E 16 400 14 000 1 000 1 400

41 Gjestehavna - restaurering av dampskips-
brygga (6852221) Linje KT 13 500 - 1 000 12 500

42 Park Campus 6852201 Konsept PE 4 750 - 250 2 500 2 000

43 Opprusting av lekeplass/nærmiljøanlegg 
6852202 Linje KT 4 500 - 500 500 500 500 500 500 500 500 500

44 Gravplasser Landvik nedre kirkegård 
6852203 6 750 750 6 000

45 Reguleringsarbeid gravplasser nye Fevik 
kirke 6852204 6 750 - 750 6 000

46 Videreutvikling Grimstad Rådhus inkl� 
radonsannering 6852205 Linje B&E 22 400 - 300 1 000 1 100 10 000 10 000

47 Legionellaforebyggende installasjoner 
6852207 Linje B&E 1 700 - 600 600 500

48 Nytt løpedekke Levermyr 6852209 Linje KT 1 500 - - 1 500

49 Nye smarte søppeldunker 6852210 Linje KT 1 700 - 400 400 450 450

50 Oppgradering av gatelys 6852211 Linje KT 13 000 - 4 000 9 000

51 Automatisering park og idrett 6852212 Linje KT 1 500 - 500 250 250 250 250

52 Trafikksikkerhetsmidler 6852213 Linje KT 6 750 - 750 750 750 750 750 750 750 750 750

53 Flytende badstuer 6852214 Linje KT 600 300 300

54 Sorenskrivergården park 6852215 Linje KT 800 50 750

55 Trafikksikkerhetsmidler lys Eide kirke 
(6852219) Linje KT 750 750

56 Tiltak eksisterende fellingsbasseng 
Møretrømonen (6852220) Linje KT 1 000 1 000

57 Enhet for investeringsprosjekter 6902216 80 000 8 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000

Investeringsprogram brutto 2/4
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BRUTTOTALL (INKL MOMS OG FØR TILSKUDD) SUM

INVESTERINGSPROGRAM 2023-2030 BRUTTO FAKTISK ESTIMERT INVESTERINGS PROGRAM

FASE ANSVAR RAMME <=2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kirken:

58 Handlingsprogram kirkebygg og kirkegårder 
(8402001) Overføring 3 600 400 400 400 400 400 400 400 400 400

59 Maskiner og utstyr på kirkegårdene 
(8402002) Overføring 2 700 300 300 300 300 300 300 300 300 300

60 Lysinnstallasjon Fjære og Landvik 8402202 Overføring 800 400 400

61 Vannslukkeanlegg Grimstad kirke 8402204 Overføring 2 800 250 2 550

SUM IGANGSATTE INVESTERINGER 
(BRUTTO): 1 686 590 44 925 75 455 233 550 395 770 379 385 236 885 237 000 46 120 18 750 18 750

NYE INVESTERINGER (BRUTTO)

Fellestjenester

62 Biler 8702201 90 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Helse og omsorg

63
Boliger til en brukergruppe med 
utfordringer knyttet til adferd og oppfølging 
(11 tjenestemottakere) 6902201

Behov PE 48 400 5 000 5 000 5 000 5 000 10 000 10 000 8 400

64 Sykehjemsplasser (81 sykehjemsplasser 
til 2030) Behov PE 290 000 5 000 5 000 70 000 70 000 70 000 70 000

65 Boliger for mennesker med utviklingshem-
ming (32 tjenestemottakere) 6902202 Behov PE 140 800 75 2 000 2 000 2 000 60 000 60 000 14 725

66 Holteveien bofellesskap, ny plassering og 
nytt bygg (6 tjenestemottakere) 6902203 Behov PE 26 400 - 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400

67 Markveien bofelleskap, nytt bygg på samme 
tomt (14 tjenestemottakere) 6902204 Behov PE 56 000 - 1 000 1 000 26 000 28 000

68 Frivolltun - utvidelse Behov PE -

69 Feviktun - utvidelse Behov PE -

70 Universitetssykehjem - Campus Grimstad 
- nyetablering Konsept PE 500 500

71 Fjæreveien 6 boliger + personalbase - ny 
plassering (Holteveien?) 6902206 Behov PE 21 000 2 000 2 000 6 000 6 000 5 000

72 Charlottenlund 6902207 Behov PE 21 400 1 400 20 000

73 Traverser - takheiser Linje B&E 800 200 200 200 200

74 Bod Landviktun 16 - 7 Linje B&E 800 800

75 Legevakta - ny prognose H&O 26 600 26 600

76 KØH - ny prognose H&O 16 150 16 150

77 Mulighetsstudie - Lager (hjelpemiddellager, 
smittevernlager, velferdsteknologilager) Konsept PE 500 500

78 Enhet for habilitering - etablering av 
medikamentrom (AMU vedtak 27/1-22) B&E 350 350

Investeringsprogram brutto 3/4
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BRUTTOTALL (INKL MOMS OG FØR TILSKUDD) SUM

INVESTERINGSPROGRAM 2023-2030 BRUTTO FAKTISK ESTIMERT INVESTERINGS PROGRAM

FASE ANSVAR RAMME <=2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oppvekst

79 Taktekking Landvik skole Linje B&E 2 000 2 000

Kultur

80 Grimstad kulturhus - nye prosjektorer Linje KKN 3 000 - 1 000 2 000 - -

81 Fjæreheia Amfi Linje KKN 1 500 500 1 000

Samfunn og miljø:

82 Moyveien Behov KT 3 000 - 500 2 500

83 Totalstasjoner (avansert oppmålingskikkert) Linje OE 800 - 400 400

84 Dagsturhytta Linje KKN 300 - 300

85 Levermyr ny 5-fotballbane (6852218) Linje KT 3 000 3 000

86 Kunstgress Holviga Behov KT 4 350 4 350

87 GSV Homborsund Konsept PE 90 000 20 000 70 000

88 Hålandsveien Linje KT 4 500 4 500

89 Lovpålagte brannavvik Linje B&E 3 200 400 400 400 400 400 400 400 400

90 Tilfluktsrom oppgradering og sikring Linje B&E 3 850 1 150 900 1 800

91 Tilpasning til nye elever Landvik skole Linje B&E 600 600

92 Utfasing av lysrør Linje B&E 2 800 400 400 400 400 400 400 400

93 Utfasing av 2G Heisalarmsendere Linje B&E 1 050 1 050

94 Rehabilitering av Arendal og Omegn kunstis-
bane - interkommunalt anlegg 2 250 2 250

Kirken

95 Kunstnerisk utsmykking Grimstad kapell Overføring 1 250 1 250

96 Vannslukkeanlegg Landvik kirke Overføring 1 900 200 1 700

97 Vannslukkeanlegg Eide kirke Overføring 1 400 200 1 200

SUM NYE INVESTERINGER (BRUTTO): 870 450 - 10 075 61 200 68 650 108 000 59 400 204 200 160 
200

109 
925 88 800

RAMMEBUDSJETTERING

98 Rammebudsjett for konsept PE 15 000 15 000

99 Rammebudsjett for kjøp av eiendom til 
HO-sektoren PE 10 000 10 000

SUM RAMMEBUDSJETTERING (BRUTTO) 25 000 - - 25 000 - - - - - - -

SUM IGANGSATTE OG NYE 
INVESTERINGER OG RAMMER (BRUTTO): 2 582 040 44 925 85 530 319 750 464 420 487 385 296 285 441 200 206 

320
128 
675

107 
550

Investeringsprogram brutto 4/4
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INVESTERINGER HP 2023

INVESTERINGSPROGRAM 2023–2030 BRUTTO FAKTISK INVESTERINGS PROGRAM

TEKST RAMME <=2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

VARF, IGANGSATTE INVESTERINGER 
(NETTO)

Renovasjon, Nedgravde beholdere (6801440) 6 000 4 700 300 1 000

Kloakkrenseanlegg (6801605) 796 000 20 425 3 000 20 000 100 000 280 000 220 000 152 575

Avløp, diverse mindre anlegg 6802009 5 400 - 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Avløp, utskifting av lastebil 6802001 3 000 - - 3 000

Vann, diverse mindre anlegg 6802008 5 400 - 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Vannledning Trolldalen 6801915 5 000 - 500 2 000 2 500

Nyanlegg vann Tjore 6801909 1 600 80 100 500 920

Kloakk, nyanlegg avløp Tjore 6801904 1 700 500 100 300 800

Ny vannledning Rosholt – Solbergåsen - Egra 
6801814

12 000 9 430 20 500 2 050

Drotningborg-Hesnes-Hasseldalen VA 23 850 850 20 000 3 000

Vann, endring trykksoner 1 000 500 500

Vann, Vikkilen sammenkobling av ledninger 2 000 2 000

Vann, Støle-Homborsund, sammenkobling av 
ledninger

6 000 3 000 3 000

Vann, Vik-Moy, sanering av asbestledning 6 000 3 000 3 000

Vann, Rosholt vannbehandlingsanlegg, økt 
kapasitet på råvann og rentvann

1 200 1 200

SUM IGANGSATTE VARF-INVESTERINGER 876 150 35 135 4 720 34 550 133 470 289 700 221 200 153 775 1 200 1 200 1 200

VARF, NYE INVESTERINGER (NETTO)

Vann, påbygg fordelingskum 6802102 600 600

Vann, Judehavskleiva sanering vannledning 
6802103

3 000 500 2 500

Vann, asbestsanering Lia 6 000 6 000

Avløp, utløp pumpestasjon Groos 6802105 700 700

Avløp, pumpestasjon Lia 1 500 1 500

Sanering pumpestasjon 2023 1 500 1 500

Sanering pumpestasjon 2024 1 500 1 500

Avløp, Judehavskleiva sanering kloakkledning 5 000 5 000

Avløp, Lia 4 500 4 500

Avløp, Innsparingstiltak, Slamsugerbil 3 000 3 000

Vann, Innsparingstiltak, Slamsugerbil 2 000 2 000

Avøp, Syklon, Groos (kapasitetsøkning) 2 000 2 000

Avløp, Sanering Svaneveien 1 500 1 500

Vann, Sanering Svaneveien 3 500 3 500

Landvik, Vann 4 000 4 000

Rønnes Vann 2 000 2 000

SUM NYE VARF-INVESTERINGER 42 300 - - 21 300 21 000 - - - - - -

SUM TOTALE VARF-INVESTERINGER 918 450 35 135 4 720 55 850 154 470 289 700 221 200 153 775 1 200 1 200 1 200

Investeringsprogram VAR
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Regnskap 2021 Opprinnelig 
budsjett 2022

Budsjett 
2023

Økonomiplan 
2024

Økonomiplan 
2025

Økonomiplan 
2026

Kommune direktør 3 560 3 900 2 836 2 836 2 836 2 836

Organisasjonsavdelingen 10 063 11 010 12 897 12 897 12 897 12 897

Økonomiavdelingen 12 893 13 818 19 365 24 365 14 365 14 365

IKKE I BRUK Innbyggerservice og kommunikasjon 41 638 0 0

Stab og støtte 68 154 28 728 35 098 40 098 30 098 30 098

Oppvekstsektoren - administrasjon 229 994 238 775 256 002 254 652 258 001 262 599

Markveien kulturbarnehage 9 879 10 183 10 408 10 408 10 408 10 408

Hausland barnehage 8 041 7 838 8 780 8 780 8 780 8 780

Storgaten barnehage 6 319 5 781 8 437 8 437 8 437 8 437

Eide barnehage 9 117 9 031 9 204 9 204 9 204 9 204

Grimstad ungdomsskole 32 537 33 901 37 650 37 650 37 650 37 650

Fevik skole 53 421 53 274 55 062 55 062 55 062 55 062

Eide skole 9 464 8 766 9 147 9 147 9 147 9 147

Jappa skole 25 799 25 794 27 124 27 124 27 124 27 124

Frivoll skole 11 865 12 237 13 797 13 797 6 899

Landvik skole 32 211 30 740 31 765 31 765 31 765 31 765

Holviga barneskole 29 268 29 567 31 068 31 068 31 068 31 068

Holviga ungdomsskole 16 061 14 895 17 069 17 069 17 069 17 069

Fjære barneskole 22 786 21 642 22 637 22 637 22 637 22 637

Langemyr skole og ressurssenter 143 0 0

IKKE I BRUK Spesialpedagogisk enhet 12 855 0 0

Kvalifiseringstjenesten 17 149 17 708 18 705 18 705 18 705 18 705

Fevik Maritime Leirskole 0 0 0

Barn, unge og familie 0 88 718 94 904 94 904 94 904 94 904

Oppvekstsektoren 526 909 608 850 651 759 650 409 646 860 644 559

Samfunns- og miljøsektoren 3 318 2 598 2 703 2 703 2 703 2 703

Byggesaksenheten 0 –25 0

Oppmålingsenheten 783 1 615 1 976 1 106 1 106 1 106

Plan-, miljø- og landbruksenheten 8 908 10 524 10 773 11 643 11 643 11 643

Grimstad brann og redning 20 583 18 369 22 676 23 446 25 346 25 346

IKKE I BRUK Kommunaltekniske tjenester 27 879 30 355 0

Bygg- og eiendomstjenesten 61 796 60 154 79 471 69 471 69 471 69 471

Kommunaltekniske tjenester 0 0 30 156 30 156 30 156 30 156

Feiervesen –119 0 0

IKKE I BRUK Vann og avløp –5 423 0 0

Kommunalteknikk VA 0 0 0

Samfunn- og miljøsektoren 117 725 123 590 147 755 138 525 140 425 140 425

Fellesutgifter 69 043 83 745 120 403 116 603 111 403 104 603

Kirke og trossamfunn 17 500 17 939 17 939 17 939 17 939 17 939

Kommunikasjonsavdelingen 0 8 992 12 596 11 030 10 830 10 830

Næring 0 5 659 6 705 6 705 6 705 6 705

Bibliotek 0 5 923 6 225 6 225 6 225 6 225

Kulturtjenesten 0 24 056 26 416 26 416 26 416 26 416

Kommunikasjon, kultur og næring 17 500 62 569 69 881 68 315 68 115 68 115

Finansområdet –1 449 618 –1 462 921 –1 639 129 –1 629 333 –1 624 283 –1 622 583

Fellesområdet 5 981 9 684 5 818 5 818 5 818 5 818

Innovasjon og forvaltning 50 470 35 704 43 668 43 668 43 668 43 668

Helsetjenesten 105 586 38 750 46 381 46 381 46 381 46 381

Enhet for psykisk helse og rus 42 942 44 067 44 889 44 889 44 889 44 889

NAV 56 808 55 633 54 385 54 385 54 385 54 385

Hjemmetjenester og rehabilitering 139 558 136 161 152 165 154 165 154 165 157 165

Enhet for habilitering 139 932 127 835 149 878 151 378 151 378 155 778

Enhet for omsorgssentre 109 018 107 605 117 049 115 699 127 699 127 699

Helse- og omsorgssektoren 650 295 555 439 614 233 616 383 628 383 635 783

Sum drift sektorer eks finans 1 639 129 1 630 333 1 625 284 1 623 583

Differanse drift sektorer og finans 0 1 000 1 001 1 000

Tabell per enhet og sektor
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NETTOTALL (EKSKL MOMS OG ETTER TILSKUDD)

INVESTERINGSPROGRAM 2023-2030 NETTO FAKTISK ESTIMERT INVESTERINGSPROGRAM

RAMME <=2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

IGANGSATTE INVESTERINGER (BRUTTO):

Fellestjenester

1 Egenkapitalinnskudd KLP (882001) – – – – – – – – – – –

2 Egenkapitalinnskudd KLP sykepl (882002) – – – – – – – – – – –

Helse og omsorg

3 Velferdsteknologi, nattilsyn (8701402) 5 400 – 600 600 600 600 600 600 600 600 600

4 Opplandsveien 82 (6902009) 1 925 100 700 – 1 125 – – – – – –

5 Eplehaven bofellesskap (6901824) 160 160 120 8 000 –8 120 – – – – – –

6 Frivolltun teknisk oppgradering (6901806) –840 1 760 –200 200 –2 800 –800 200 200 200 200 200

7 Barnebolig Trollsvingen 21-23 (6902112) 14 100 2 920 – – – – 3 600 8 000 –420 – –

8 Forflytningshjelpemidler og annet pasientrelatert utstyr (6902002) 4 480 – 640 480 480 480 480 480 480 480 480

9 Kjøkkenmaskiner - inventar (6902102) 3 960 – 600 480 – 480 480 480 480 480 480

10 Grom omgjøring fra HDO- til sykehjeminstitusjonsplasser (40 plasser) 
6902205 33 250 – 2 800 44 000 –13 550 – – – – – –

11 Modulsykehjem (6902220) 36 000 – – 36 000 – – – – – – –

12 Ekelunden, Boliger for mennesker med utviklingshemming (8 
tjenestemottakere) 15 128 – 112 – 3 360 12 000 –344 – – – –

13 Ekelunden - reguleringsplan for fremtidig bruk 960 – – 960 – – – – – – –

14 Føreidsgate 20, Boliger for mennesker med utviklingshemming (8 
tjenestemottakere) 6902108 15 128 – – 400 800 3 760 11 600 –1 432 – – –

15 Brannavvik Frivolltun 6902209 3 640 – – 800 2 840 – – – – – –

16 Nødstrøm Berge gård og Frivolltun 6902211 1 392 – 720 – 672 – – – – – –

17 Møbler/ inventar Feviktun og Frivolltun 6902212 1 200 – 240 480 480 – – – – – –

18 Oppgradering av avdelingskjøkkener Feviktun og Frivolltun 6902213 2 520 – 412 – 1 000 1 108 – – – – –

19 Fjæreveien 46 - Oppgradering hardbruksbolig 6902219 1 320 – 80 1 240 – – – – – – –

Kultur

20 Kulturhuset - utbedring og fornyelse av Pan og Vesle Hallvard (6901709) 14 040 1 960 416 400 11 264 – – – – – –

21 Grimstad kulturhus - nytt inngangsparti, foaje og sceneinngang 
(6901809) 8 400 160 24 400 – – – – 7 816 – –

22 Svømmehall (6901908) 241 160 880 – – 3 140 – 118 440 118 700 – – –

Oppvekst

23 Fjære skole (6902003) 171 120 7 040 2 180 40 000 121 900 – – – – – –

24 Holviga barneskole (6902005) 304 800 1 200 4 000 1 600 40 000 258 000 – – – – –

25 Holviga barneskole modulprosjekt (6902214) – – – – – 3 400 –3 400 – – – –

Investeringsprogram netto 1/4
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NETTOTALL (EKSKL MOMS OG ETTER TILSKUDD)

INVESTERINGSPROGRAM 2023-2030 NETTO FAKTISK ESTIMERT INVESTERINGSPROGRAM

RAMME <=2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

26 Varslingssystemer skoler (6902105) 4 000 40 – 1 600 2 360 – – – – – –

Samfunn og miljø:

27 GSV Østerhusmonen (6851816) –440 520 – – –960 – – – – – –

28 Enøkinvesteringer etter energimerking (6851806) 16 320 5 640 2 400 2 800 2 800 2 680 – – – – –

29 Opprusting av Torvet (6851908) 9 512 1 240 – – 4 280 3 992 – – – – –

30 Kyststi (6851811) –40 – 320 –760 400 – – – – – –

31 Tiltak i smug og små byrom (6851904) 400 – – – – 400 – – – – –

32 Gang/sykkelsti Frivolddalen (6851813) 6 442 40 – – – 760 5 642 – – – –

33 GSV og andre veitiltak i sentrum (6851203) 3 200 1 040 – – – 480 1 680 – – – –

34 Bygningsmessige tilpasninger brukere (6901312) 1 440 – 160 160 160 160 160 160 160 160 160

35 Sorenskrivergården (6851808) 2 520 40 1 600 1 880 –1 000 – – – – – –

36 Omre - vei (6852101) 21 600 – 520 – 21 080 – – – – – –

37 Utbedring gammel svømmehall/varmtvannsbasseng Berge Gård 
(6902106) 2 000 – 400 400 400 400 400 – – – –

38 Avviksutbedring tilfluktsrom Kulturhuset (6902107) 7 420 – 8 000 –580 – – – – – – –

39 Biler og maskiner (6852103) 10 040 – – 4 440 800 800 800 800 800 800 800

40 Utfasing av fossilt brensel (6901714) 9 560 11 200 –2 760 – 1 120 – – – – – –

41 Gjestehavna - restaurering av dampskipsbrygga (6852221) 10 800 – 800 10 000 – – – – – – –

42 Park Campus 6852201 3 800 – 200 2 000 1 600 – – – – – –

43 Opprusting av lekeplass/nærmiljøanlegg 6852202 3 600 – 400 400 400 400 400 400 400 400 400

44 Gravplasser Landvik nedre kirkegård 6852203 5 400 – 600 – – – – 4 800 – – –

45 Reguleringsarbeid gravplasser nye Fevik kirke 6852204 5 400 – 600 – – – – 4 800 – – –

46 Videreutvikling Grimstad Rådhus inkl� radonsannering 6852205 17 920 – 240 800 880 – – 8 000 8 000 – –

47 Legionellaforebyggende installasjoner 6852207 1 360 – 480 480 400 – – – – – –

48 Nytt løpedekke Levermyr 6852209 1 200 – – – 1 200 – – – – – –

49 Nye smarte søppeldunker 6852210 1 360 – 320 320 360 360 – – – – –

50 Oppgradering av gatelys 6852211 10 400 – 3 200 7 200 – – – – – – –

51 Automatisering park og idrett 6852212 1 200 – 400 200 200 200 200 – – – –

52 Trafikksikkerhetsmidler 6852213 3 671 – 600 – – 71 600 600 600 600 600

53 Flytende badstuer 6852214 480 – 240 240 – – – – – – –

54 Sorenskrivergården park 6852215 – – 40 – –40 – – – – – –

55 Trafikksikkerhetsmidler lys Eide kirke (6852219) 600 – 600 – – – – – – – –

56 Tiltak eksisterende fellingsbasseng Møretrømonen (6852220) 800 – – 800 – – – – – – –

Investeringsprogram netto 2/4
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NETTOTALL (EKSKL MOMS OG ETTER TILSKUDD)

INVESTERINGSPROGRAM 2023-2030 NETTO FAKTISK ESTIMERT INVESTERINGSPROGRAM

RAMME <=2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

57 Enhet for investeringsprosjekter 6902216 64 000 – 6 400 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200

Kirken:

58 Handlingsprogram kirkebygg og kirkegårder (8402001) 2 880 – 320 320 320 320 320 320 320 320 320

59 Maskiner og utstyr på kirkegårdene (8402002) 2 160 – 240 240 240 240 240 240 240 240 240

60 Lysinnstallasjon Fjære og Landvik 8402202 640 – 320 – 320 – – – – – –

61 Vannslukkeanlegg Grimstad kirke 8402204 2 240 – 200 2 040 – – – – – – –

SUM IGANGSATTE INVESTERINGER 1 113 128 35 940 40 284 178 220 207 711 297 491 149 298 154 348 26 876 11 480 11 480

NYE INVESTERINGER (BRUTTO)

Fellestjenester

62 Biler 8702201 72 000 – 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Helse og omsorg

63 Boliger til en brukergruppe med utfordringer knyttet til adferd og 
oppfølging (11 tjenestemottakere) 6902201 20 801 – – – 4 000 4 000 4 000 4 000 8 000 8 000 –11 199

64 Sykehjemsplasser (81 sykehjemsplasser til 2030) 232 000 – – – – 4 000 4 000 56 000 56 000 56 000 56 000

65 Boliger for mennesker med utviklingshemming (32 tjenestemottakere) 
6902202 60 512 – 60 – 1 600 1 600 1 600 48 000 48 000 –40 

348 –

66 Holteveien bofellesskap, ny plassering og nytt bygg (6 tjenestemot-
takere) 6902203 11 346 – – – 3 520 3 520 3 520 –6 254 3 520 3 520 –

67 Markveien bofelleskap, nytt bygg på samme tomt (14 tjenestemot-
takere) 6902204 21 994 – – – 800 800 20 800 –406 – – –

68 Frivolltun - utvidelse – – – – – – – – – – –

69 Feviktun - utvidelse – – – – – – – – – – –

70 Universitetet i Agder - Campus Grimstad - nyetablering 400 – – 400 – – – – – – –

71 Fjæreveien 6 boliger + personalbase - ny plassering (Holteveien?) 
6902206 7 100 – – – 1 600 1 600 4 800 4 800 –5 700 – –

72 Charlottenlund 6902207 7 420 – – – 1 120 – – 16 000 –9 700 – –

73 Traverser - takheiser 640 – – 160 160 160 160 – – – –

74 Bod Landviktun 16 - 7 640 – 0 0 640 0 0 0 0 0 0

75 Legevakta - ny prognose 21 280 – 0 21280 0 0 0 0 0 0 0

76 KØH - ny prognose 12 920 – 0 12920 0 0 0 0 0 0 0

77 Mulighetsstudie - Lager (hjelpemiddellager, smittevernlager, 
velferdsteknologilager) 400 – 0 0 400 0 0 0 0 0 0

78 Enhet for habilitering - etablering av medikamentrom (AMU vedtak 
27/1-22) 280 – 0 280 0 0 0 0 0 0 0

Investeringsprogram netto 3/4
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NETTOTALL (EKSKL MOMS OG ETTER TILSKUDD)

INVESTERINGSPROGRAM 2023-2030 NETTO FAKTISK ESTIMERT INVESTERINGSPROGRAM

RAMME <=2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oppvekst

79 Taktekking Landvik skole 1 600 – – 1 600 – – – – – – –

Kultur

80 Grimstad kulturhus - nye prosjektorer 2 400 – – 800 1 600 – – – – – –

81 Fjæreheia Amfi –1 000 – – 400 –1 400 – – – – – –

Samfunn og miljø:

82 Moyveien 2 400 – – – 400 2 000 – – – – –

83 Totalstasjoner (avansert oppmålingskikkert) 640 – – – 320 320 – – – – –

84 Dagsturhytta 240 – – 240 – – – – – – –

85 Levermyr ny 5-fotballbane (6852218) 2 400 – – – 2 400 – – – – – –

86 Kunstgress Holviga 3 480 – – – 3 480 – – – – – –

87 GSV Homborsund 63 757 – – – 16 000 47 757 – – – – –

88 Hålandsveien 3 600 – – – 3 600 – – – – – –

89 Lovpålagte brannavvik 2 560 – – 320 320 320 320 320 320 320 320

90 Tilfluktsrom oppgradering og sikring 3 080 – – 920 720 1 440 – – – – –

91 Tilpasning til nye elever Landvik skole 480 – – 480 – – – – – – –

92 Utfasing av lysrør 2 240 – – 320 320 320 320 320 320 320 –

93 Utfasing av 2G Heisalarmsendere 840 – – 840 – – – – – – –

94 Rehabilitering av Arendal og Omegn kunstisbane - interkommunalt 
anlegg 1 800 – – – 1 800 – – – – – –

Kirken

95 Kunstnerisk utsmykking Grimstad kapell 1 000 – – – 1 000 – – – – – –

96 Vannslukkeanlegg Landvik kirke 1 520 – – – 160 1 360 – – – – –

97 Vannslukkeanlegg Eide kirke 1 120 – – – 160 960 – – – – –

SUM NYE INVESTERINGER 563 890 – 8 060 48 960 52 720 78 157 47 520 130 780 108 760 35 812 53 121

RAMMEBUDSJETTERING

98 Rammebudsjett for konsept 12 000 – – 12 000 – – – – – – –

99 Rammebudsjett for kjøp av eiendom til HO-sektoren 8 000 – – 8 000 – – – – – – –

SUM RAMMEBUDSJETTERING (NETTO) 20 000 – – 20 000 – – – – – – –

SUM IGANGSATTE OG NYE INVESTERINGER OG RAMMER (NETTO) 1 697 018 35 940 48 344 247 180 260 431 375 648 196 818 285 128 135 636 47 292 64 601

Investeringsprogram netto 4/4
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2023 2024 2025 2026

Helse og omsorg Deflator helse og omsorg 6 700 6 700 6 700 6 700 

Helse og omsorg Legetjenesten, rekrutteringstiltak 600 600 600 600 

Helse og omsorg Hjemmebaserte tjenester, økt aktivitet 2 800 4 800 4 800 7 800 

Helse og omsorg Habilitering økt aktivitet 8 000 10 000 10 000 14 400 

Helse og omsorg Dagsenteraktivitet 2 150 2 150 2 150 2 150 

Helse og omsorg Grom/sykehjem 12 000 12 000 

Økninger 20 250 24 250 36 250 43 650 

Helse og omsorg Kutt utgifter introprogram –3 000 –3 000 –3 000 –3 000 

Helse og omsorg Kutte to stillinger psykisk helse og rus –1 500 –1 500 –1 500 –1 500 

Helse og omsorg Berge gård -samdrift natt, redusere årsverk –1 350 –1 350 –1 350 

Helse og omsorg Redusere kjøp av tjenester –500 –1 000 –1 000 –1 000 

Sum kutt –5 000 –6 850 –6 850 –6 850 

Sum helse og omsorg 15 250 17 400 29 400 36 800 

Oppvekst Deflator oppvekst 13 100 13 100 13 100 13 100 

Oppvekst Lisenser skolene 3 000 3 000 3 000 3 000 

Oppvekst Hommedal skolegård -ekstern fin fallt bort 900 900 900 900 

Økninger 17 000 17 000 17 000 17 000 

Oppvekst Uttrekk lokal satsing SFO -ivaretatt i statsbudsjettet –3 000 –3 000 –3 000 –3 000 

Oppvekst Legge ned Frivoll skole fra høsten 2025 –1 600 –3 900 

Oppvekst Kostnadskutt Langemyr skole –500 –500 –500 –500 

Oppvekt 18 Grimstadelver Langemyr skole 23, 17 i 24 og 16 i 25 og utover 1 350 –1 350 –2 700 –2 700 

Oppvekst Sommerstengte barnehager i fire uker i stedet for tre –150 –150 –750 –750 

Sum kutt –2 300 –5 000 –8 550 –10 850 

Sum oppvekst 14 700 12 000 8 450 6 150 

Samfunn og miljø Deflator samfunn og miljø 770 770 770 770 

Samfunn og miljø Strøm - oppjustert ihht prognose fra Ishavskraft 14 500 4 500 4 500 4 500 

Samfunn og miljø Fjæreheia -drift anlegg 500 500 500 500 

Samfunn og miljø Volumøkninger kom�tek og BE samlet 1 000 1 000 1 000 1 000 

Samfunn og miljø Oppkassernering brann 3 200 3 800 5 700 5 700 

Samfunn og miljø Helårseffekt ny planstilling 670 670 670 670 

Samfunn og miljø Prosjektstilling oppmåling, matrikkel 850 

Samfunn og miljø Klimårådgiver 850 850 850 

Økninger 21 490 12 090 13 990 13 990 

Samfunn og miljø Samlet liste diverse kutt –5 000 –5 000 –5 000 –5 000 

Sum kutt –5 000 –5 000 –5 000 –5 000 

Sum samfunn og miljø 16 490 7 090 8 990 8 990 

KKN Prisvekst avtalefestede tilskudd 200 200 200 200 

KKN Stilling frivillighetssentral 113 113 113 113 

KKN Stilling pol�sekr 2/3 år 566 

KKN Fjæreheia drift 1 700 1 700 1 700 1 700 

Økninger 2 579 2 013 2 013 2 013 

KKN Redusert overføring til kirke –500 –1 000 –1 500 

KKN Reduksjon støtteordninger (kunst + div) –250 –250 –250 –250 

KKN Nedtrapping tilskudd Fjæreheia –1 000 –1 200 –1 200 

Sum kutt –250 –1 750 –2 450 –2 950 

Sum KKN 2 329 263 –437 –937 

Organisasjonsavdelingen Sikkerhetsrådgiver - ny stilling 500 500 500 500 

Økonomiavdelingen Retakseringsprosjekt, eksatt 5 000 10 000 

Sum stab 5 500 10 500 500 500 

Fellesområdet Prisøkning forsikringer 1 000 1 000 1 000 1 000 

Økninger 1 000 1 000 1 000 1 000 

Fellesområdet Endre politisk organisering: antall k-styrerep, utvalg etc regnes på –300 –300 –300 –300 

Fellesområdet Valg –800 –800 

Fellesområdet generelt driftskutt –3 000 –6 000 –12 000 –18 000 

Sum kutt –3 300 –7 100 –12 300 –19 100 

Sum fellesområdet –2 300 –6 100 –11 300 –18 100 

Finansområdet Eiendomsskatt kutte bunnfradrag - økte inntekter etter retaksering –7 000 –8 300 –23 300 –23 300 

Økte inntekter –7 000 –8 300 –23 300 –23 300 

Finansområdet Redusert utbytte AE fra 24 26 000 26 000 26 000 

Reduserte inntekter – 26 000 26 000 26 000 

Sum finansområdet –7 000 17 700 2 700 2 700 

Prioteringer og kutt
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Helse og omsorg

Innsatstrappen

Total belastning HBT

Vedlegg
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Årsverk sektoren

Fellesområdet

Enhet innovasjon og forvaltning

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
630,96 619 608 601

Budsjett 2023 Budsjett 2022 Regnskap 2021 Årsverk 2021 Årsverk 2022 Årsverk 2023
5818* 9684 5 981 1 1 1

Budsjett 
2023

Budsjett 
2022

Budsjett 
2021

Regnskap 
2021 Årsverk 2021 Årsverk 2022 Årsverk 2023

43 668 35 704 35 888 50 470 58 66,67 72,84

* køh er overført til enhet hjemmetjenester

Enheten er en stabsenhet som skal bidra med tjenester og støtte til de andre enhetene i sektoren� 
Enheten består av fem avdelinger; Utviklingsavdelingen/USHT, Jobbsentralen, Kjøkkentjenesten, 
Tjenestekontoret og Avdeling støttetjenester helse og omsorg�
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Prioritert 
rekkefølge Navn på tiltak 2023 H9 2023–2026 Merknader

1 Økt omsorgsstønadssats for de 
som har gammel sats

342 000 342 000 Oppjustere satsen på 13 saker som ikke 
har fått ny sats

2 Øke med 50% stilling på 
tjenestekontoret

400 000 400 000 Behov grunnet økt saksmengde

3 Pakkeforløp hjem kreft, øke med 
20% stilling

180 000 180 000 Kreftkoordinator

4 Øke med 60% stilling til koordi-
nator fritidskontakt – grupper 
(Selvfinansiering)?

370 000 370 000 Det er behov for å øke til 100% stilling

5 Økte kostnader til mat 600 000 600 000 Prisstigning mat

6 Sikre drift kantine - rådhuset 1 000 
000

1 000 000 Se også budsjett 2022

7 Finansiering av 
digitaliseringsrådgiver

950 000 Trenger finansiering fra 2024

8 To stillinger i kjøkkentjenesten for 
å avlaste hjemmetjenesten

1 300 
000

1 300 000 Dette er for å sørge for «fullpensjon» 
med utkjøring 
Bør utredes videre opp mot 
hjemmetjenesten

Foreslåtte tiltak

Enhet helse

Helsetjenesten består av legetjenesten og miljø-
rettet helsevern� Legetjenesten består av kommu-
neoverlegene, sykehjemslegene og fastlegene�

Legetjenesten består av 25 fastlegestillinger 
og 2 LIS1 stillinger fordelt på fem legesentre� 
To av legesentrene er drevet av kommunen; 
Brannstasjonen legesenter og Vinkjelleren lege-
senter� Det er knyttet en avdeling til enheten�

Budsjett 
2023

Budsjett 
2022

Budsjett 
2021

Regnskap 
2021 Årsverk 2021 Årsverk 2022 Årsverk 2023

46 381 38 750 104 268 105 585 74,3 21,11 21,11

Kommunestyret vedtok den 06�09�22 Legeplan for Grimstad kommune, sak 109/22�
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Foreslåtte tiltak

Prioritert 
rekkefølge Navn på tiltak 2023 H9 2023–2026 Merknader

1 Rekrutteringsstimulerende tiltak 
fastlegetjenesten – planens pkt 3

2 000 000  2 000 000 Forbruk avhengig av 
rekrutteringssituasjonen

2 Basistilskuddet økes - planens pkt 4 2 000 000 2 000 000 En del av behovet dekkes muligens?? 
over statsbudsjettet, det får vi vite 
ved påsketider 2023

3 Praksiskompensasjon etter lege-
vakt – planens pkt 5

500 000 500 000 Kan bli ivaretatt av nasjonal ordning 
fra 2024

4 Blodprøvetaking i hjemmetjenesten 
– planens pkt 7

100 000 100 000 Midlene avsettes i utførende 
enheter

5 30% kommuneoverlege – planens 
pkt 8

500 000 500 000

6 50% merkantil – planens pkt 9 450 000 450 000

7 Økt kapasitet sykehjemslege – 
planens pkt 11 a og b

1 050 000 1 050 000 Åpning av sykehjem etter GROM 
krever ny sykehjemslege

8 Etablere psykologstilling – planens 
pkt 12

1 300 000

9 Opprette 1 ny LIS-1-stillinger – 
planens pkt 13

1 000 000

Sum 6 600 000 8 900 000
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Enhet NAV

Enhets innsats skal bidra til at flere kommer i 
arbeid eller beholder arbeid� Enheten skal bistå 
både enkeltindivider og virksomheter� NAV skal 
også bidra til et velfungerende arbeidsmarked�

Enheten har blant annet tiltak for økt arbeids-
inkludering og integrering av utsatte grupper�

Enheten består av tre avdelinger; Marked, 
Oppfølging, Kommunale tjenester

Innsparing: 3 mill kr�

Budsjett 
2023

Budsjett 
2022

Budsjett 
2021

Regnskap 
2021 Årsverk 2021 Årsverk 2022 Årsverk 2023

54 385 55 633 57 033 56 808 12 12,35 12,95*

* økning i årsverk er i rammen

Prioritert 
rekkefølge Navn på tiltak 2023 H9 2023–2026 Merknader

1 Barnetrygd ut av beregningsgrunnlaget 
for sosialhjelp

2 mill kr Håndtert i 
budsjettet

2 Introstøtte

3 Familiekoordinatorer

4 UngdomsHUB

5 Jobb los, egenfin.

6 Avdelingslederstilling, egenfin.
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Enhet hjemmebaserte tjenester og 
rehabilitering

Enheten skal bidra til at innbyggere i kommunen 
lever gode liv i egne hjem, og at de er aktive i 
egne liv lengst mulig�

Enhet hjemmetjenester og rehabilitering består 
av seks avdelinger som inneholder hjemme-
sykepleiegrupper med en egen gruppe for 
ambulerende nattjeneste, fysioterapi- og 

ergoterapiavdeling med Frisklivssentral, hjel-
pemiddelteam, velferdsteknolog, ambulerende 
innsatsteam og syn- og hørselskontakter, 
dagsenter, korttidsplasser, praktisk bistand, BPA

Budsjett 
2023

Budsjett 
2022

Budsjett 
2021

Regnskap 
2021 Årsverk 2021 Årsverk 2022 Årsverk 2023

152 165** 136 161 120 870 139 558 140 153,53 *** 152,19 *

* overført tiltak til enhet habilitering
** vil endres pga. overføring av KØH og kjøp av tjenester fra SSHF og andre kommuner
*** VP 2022 = 156.98 (inkl. 6 nye årsverk) minus barneteamet
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Foreslåtte tiltak

Prioritert 
rekkefølge Navn på tiltak 2023 H9 2023–2026 Merknader

1
Årsverk - vedtaksøkning

Fire (4) årsverk
2 800 000  2�8

Årsverk HBT bruker i dag uten 
dekning i budsjett

Dette er dagens driftsnivå

Lagt inn økning

2
Styrke hverdagsrehabilitering 
med fire (4) årsverk

2 800 000
Tidlig innsats og forebygge 
tjenester lengre oppe i 
innsatstrappa

3 Styrke og balanse, syn og hørsel 800 Ligger ikke inne i budsjettet

4
Velferdsteknologi, økte driftsut-
gifter Kr� 2�500 per måned

3 000 000
Øke bruk at evondos

Drift planlegger inn 90 stk� I løpet 
av 2022 (har pt� 45 i drift)

5

Ressurskrevende tjeneste Fevik 
– benytter 3 årsverk

(dette er kostnadskrevende 
tjenester - ? RT)

+ ny ALS bruker

1 700 000 Må være over 70 timer per uke

6 Økte utgifter til renhold 200
Har utgifter det ikke er lagt inn 
midler i budsjett

7
Dagsenter øke antall plasser

(øke med årsverk dagsentre)

2 150 000 
+kostnad 

lokaler, mat

Politisk vedtak

3 årsverk

PS 22/59

Innvestering

Lager/lokaler til hjel-
pemiddelteam/
smittevernlager

Nye/større lokaler til HBT Fevik

Medikamenttraller 
korttidsavdeling

100 000 Sikre kvalitet og redusere avvik

(garasjer buss på Fevik)
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Enhet psykisk helse

Psykisk helse og rus består av to avdelinger; fore-
bygging og rehabilitering og sosialambulerende 
team�

Avdeling forebygging og rehabilitering består 
av psykisk helsearbeidere, ruskonsulenter, 
Vossbakke aktivitetssenter og innsatsteam 
(oppstart i november 2020)�

Sosialambulerende team består av Vossgate 
boliger, Charlottenlund boliger, ubemannede 
ettervernsboliger, lavterskelteam, hjemmetje-
neste, miljøtjeneste, feltsykepleier, boligsosial 
konsulent og bo-oppfølger�

Innsparing: 1�5 mill kr

Budsjett 
2023

Budsjett 
2022

Budsjett 
2021

Regnskap 
2021 Årsverk 2021 Årsverk 2022 Årsverk 2023

44 889 44 067 42 600 42 942 54,5, sjekk 55,82 54,01

Prioritert 
rekkefølge Navn på tiltak 2023 H9 2023–2026 Merknader

1 IPS-ung� Fokus på å få unge 
under 30 år ut i arbeid�

800 000  800 000 Omgjort stilling i sosialambulerende 
team� 
Håndteres i rammen

2 Hverdagsrehabilitering inn 
i drift

330 000 (2024) Overgangsordning ut 2024

3 Booppfølging 330 000 (2024) Overgangsordning ut 2024

4 FACT Usikkerhet knyttet til forde-
lingsnøkkel kommuner/sykehus

Foreslåtte tiltak
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Enhet habilitering

Enhet for habilitering er en av de større enhe-
tene i kommunen, og gir tjenester til personer 
i alle aldersgrupper med nedsatt funksjons-
evne� Enhetens primæroppgaver er å bidra 
til at tjenestemottakerne ut fra sine forutset-
ninger kan mestre daglige gjøremål og sikres 
samfunnsdeltakelse�

Enheten leverer heldøgns omsorgstjenester 
(HDO) i flere bofellesskap, drifter et

avlastningstilbud, det private avlastertilbudet, 
omsorgsstønad og ordningen med brukerstyrt 
personlig assistanse (BPA)� I tillegg har enheten 
ambulerende tjenester�

Enhet for habilitering er per i dag organisert i 
fire avdelinger, Fra 2023 er det opprettet en ny 
avdeling�

Budsjett 
2023

Budsjett 
2022

Budsjett 
2021

Regnskap 
2021 Årsverk 2021 Årsverk 2022 Årsverk 2023

149 878 127 835 120 945 139 932 * 154 166,18 173,5

*regnskap 2021 er ikke korrigert for økt refusjoner ressurskrevende tjenester
Lagt inn i rammen - økning fra 2022 – 2023
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Foreslåtte tiltak

Prioritert 
rekkefølge Navn på tiltak 2023 H9 2023–2026 Merknader

1 • Iverksetting Storgt 89    

(netto 7 326 000)*   

4 leietakere

• Groos x 3 (netto 2 200 

000)**

• NYTT vedtak barnebolig***  

(netto 2�6 (2:1))

• Andre (netto ca 1 474 000)

• Avdelingsleder avdeling 

vest****

 

 

 

 

13 600 000 (netto) 

 1 000 000  

1 000 000

2024:  

19 360 000***** 

2025:  

20 856 000 

2026: 

22 501 000  

 

1 000 000 hvert år

13 600 000 = Samlet netto merkostnader på vedtak 

som allerede leveres uten dekning i budsjettet + drift 

som skal iverksettes 2023 

 

* 11,6 årsverk er søkt opprettet per okt 2022� 

** Gjelder drift for 1/3 - år� Stillinger (17,6 årsverk) vil 

bli søkt opprettet 2023  

*** Enhet for habilitering har ingen tilgjengelige 

lokasjoner for drift av barnebolig� Vedtaket må 

iverksettes og det er ikke lagt inn kostnader til evt 

leie av ekstern bolig, alt kjøp av tjenester fra privat 

leverandør� 

**** Denne stillingen er søkt opprettet pr okt 22�  

***** Mrk:Inkluderer helårsdrift på Groos  

Lagt inn økning i budsjettet 

2 Iverksetting av AMU-vedtak av 

27�01�22 Etablering av medisinrom 

på boliger 

Kodebrikkelås Landviktun 16/

Storgt 87 for å kvalitetssikre kap 

9 vedtak

Forflyttningshjelpemdiler 

350 000 

 

 

70 000 

 

 

 

200 000

Er i investeringsplanen 

  

Er meldt inn flere ganger og forventes belastet 

investeringsprogrammet 

Ligger i investeringsprogram

3 Velferdsteknologi 300 000 200  000 årlig Estimert behov – finansiering er til dags dato dekket 

av prosjektmidler� Dersom nye prosjektmidler ikke 

tilføres må teknologi dekkes av eget budsjett� 

4 2 x biler i fbm ambulerende 

tjenester + nye vedtak 

1 000 000 Det er gjort henvendelse til bilansvarlig med 

spørsmål mulighetsrom/alternativ 

Kjøre mot bilansvarlig – sjekket ut – OK  

5 Ressurs – implementering/drift/

vedlikehold teknologi� 1� årsverk

800 000 800 000 årlig Enheten har i dag fristil en 40% stilling til å arbeide 

med implementering av teknologi� Dette er viktig mtp 

på innsatstrappen men det kreves flere ressurser til 

vedlikehold, drift etc�    

Dette bør sees på tvers av sektor/hele kommunen 

6 Mulig ekstra årsverk (2- 3) som 

følge av avdekt underrapportert 

ressursbehov knyttet til brukere 

på Dømmesmoen

1 700 000 1 700 000 årlig Dette er et mulig behov som er avdekket etter at 

jobbesentralen overtok driften av aktivitetshuset� 

Uklart om dette vil generere kostnader for habilite-

ring eller jobbsentralen

7 Barnekoordinator 1årsverk 800 000 800 000 årlig Ny lovfestet ordning� Må vurderes plassert i enhet 

for innovasjon og forvaltning (tjenestekontoret)  

 Denne stillingen er også i Oppvekst 

8 Utgifter til renhold? Mulig kostnad som kommer –under avklaring med 

bygg- og eiendomsavd�  

Avklaring på overordnet systemnivå - 
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Enhet omsorgsentre

Enheten leverer i hovedsak nødvendig helse-
hjelp til eldre syke mennesker som har behov for 
heldøgnsomsorg enten i institusjon eller i leilig-
heter med heldøgns omsorg�

Enhet omsorgssentre består av tre avdelinger; 
Berge gård senter (62 leiligheter)

 � Frivolltun omsorgsboliger (36 leiligheter)

 � Frivolltun bo- og omsorgssenter (26 senger)

 � Feviktun bo- og omsorgssenter (56 senger)

Enheten har lokalt tilpasset dagsentertilbud på 
Berge gård senter tre dager per uke�

Begge sykehjemmene er Livsgledehjem� Dette 
handler om kvalitet til pasienter/beboere�

Budsjett 
2023

Budsjett 
2022

Budsjett 
2021

Regnskap 
2021 Årsverk 2021 Årsverk 2022 Årsverk 2023

117 049 107 605 103 802 109 018 132 146,57 144,36

Årsverk er redusert pga. GROM

Foreslåtte tiltak

Prioritert 
rekkefølge

Navn på tiltak 2023 H9 2023–2026 Merknader

1 Ansatt som ivaretar frivillige, 
veileder og tilrettelegger for 
bl�a� arbeidspraksis og sørger 
for dag/aktivitetstilbud

1 800 000 (2,6 
årsverk)

Videreføre 
samme sum� 2,6 

årsverk

Det er behov for en tilrettelegger og 
veileder om vi i omsorgssentre fortsatt 
skal ta imot like mange personer i 
arbeidspraksis, jobbutprøving, språk-
praksis, Helt med-kandidater, inn i jobb 
m�m� Samt at vi har et stort behov for 
en person på hvert hus som tilrette-
legger dag/aktivitetstilbudet for våre 
beboere og pasienter

2 Forflytningshjelpemidler 250 000 750 000 
(2024–2026)

Investering 
Alle våre rom i sykehjem har behov for 
taktraverser

3 Velferdsteknologi 150 000 450 000 
(2024–2026)

Investering –HP digitalisering 
Nyinnkjøp av utstyr, samt reparasjon 
av eldre utstyr

4 Medisintralle med kodebrikke 240 000 Kvalitetssikre og ha bedre kontroll over 
medikament- håndtering, står i medi-
kamentinstruks at man bør ha dette
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KOSTRA

Enhet Grimstad 
2020

Grimstad 
2021

Kostra 
gruppe 09 

2021

Landet uten 
Oslo 
2021

Prioritet

Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger Kr 25 906 28 580 32 115 33 077

Netto driftsutgifter per innbygger (253) helse og omsorgstjenester i 

institusjon
Kr 4905 5470 7150 8124

Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse og omsorgstjenester til 

hjemmeboende
Kr 12152 13063 11442 11764

Netto driftsutgifter per innbygger til sosial tjenester Kr 2568 2702 2103 2391

Andel netto driftsutgifter til personer med rusproblemer prosent 26,3 33,8 15,3 10,6

Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens 

samlede netto driftsutgifter
Prosent 5,0 5,8 6,8 6,6

Produktivitet

Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede 

netto driftsutgifter
Prosent 31,3 33,5 32,8 33,9

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon Kr 1 438 1 677 4 403 4 437

Dekningsgrad

Andel innbyggere over 80 år og over som bruker hjemmetjenester prosent 26,5 28,9 29,3 28,8

Andel brukere av hjemmetjenester 0 – 66 år Prosent 57,1 56,4 49,8 48,8

Andel innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon Prosent 10,2 9,8 9,6 10,9

Sosialhjelpstilfeller Antall 619 605 14 548 105 382

Antall sosialhjelpstilfeller 18 – 24 år Antall 121 102 2 865 19 770

Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i 6 måneder eller mer Antall 61 52 5 325 38 940

Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp som hovedinntektskilde Antall 229 207 5 117 37 937

Antall barn i familier som mottok sosialhjelp Antall 389 386 7 424 53 755

Andel mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere Prosent 42 47,1 42,2 41,8

Kvalitet

Årsverk i helse og omsorg per 1000 innbyggere Årsverk 300,1 311,3 319,6 319

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten med helsefagutdanning prosent 83,1 85,2 77,8 78,3

Årsverk per bruker av omsorgstjenester Årsverk 0�57 0�54 0,58 0�58

Avtalte fysioterapiårsverk per 10000 innbyggere Årsverk 7,9 7�2 9,6 9,7

Grunndata (nivå 3)

Avtalte legeårsverk per 10000 innbyggere (årsverk) Årsverk 11,4 11,8 11,9 12,1

Andre nøkkeltall

Gjennomsnittlig listelengde Antall 1123 1156 1019 1021

Ressursbruk helse og omsorg per innbygger Kr 25906 28580 32115 33077

Andel innbyggere 67 – 79 med dagaktivitetstilbud Prosent 1,19 1,30 0,68 0,66
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Besøksadresse:
Arendalsveien 23
4878 Grimstad
Postadresse:
Postboks 123
4891 Grimstad
Telefon: 37 25 03 00
www�grimstad�kommune�no


