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1. Innledning 
Kommunebildene er, sammen med Tilstandsrapporten og kommunemøtene, viktige 

elementer i styringsdialogen mellom kommunene og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. 

 

Tilstandsrapporten 

Tilstandsrapporten gir et riss av nåsituasjonen innenfor ulike tjenesteområder i kommunene i 

Aust-Agder og Vest-Agder. Fylkesmannen har i oppdrag å løse flere oppgaver på vegne av 

nasjonale myndigheter. Mye av oppdraget som er gitt, innebærer tilsyn, kontroll, rådgivning 

og veiledning. For å løse oppgavene best mulig forutsettes det at Fylkesmannen har oversikt 

over den helhetlige situasjonen i den enkelte kommune. Tilstandsrapporten vil være et av flere 

utgangspunkt for styringsdialogen mellom kommuner i våre fylker og regional stat. 

 

Tilstandsrapport for 2016 er publisert på våre hjemmesider under kommunebilder. 

 

 

Kommunebildene 

Kommunebildene er dokumenter som på et overordnet nivå gjengir Fylkesmannens inntrykk 

av kommunene i våre fylker. De utformes i forbindelse med Fylkesmannens kommunebesøk i 

den aktuelle kommunen, det vil si en gang i hver kommunestyreperiode. Kommunebildene 

utgjør sammen med Tilstandsrapporten og kommunens planverk tyngden i dialoggrunnlaget i 

dette besøket. Strukturen i dokumentet og dagsorden for kommunebesøkene ser slik ut: 

1. Innledning 

2. Planlegging og styring av kommunen  

3. Tjenesteyting og velferdsproduksjon  

4. Arealforvaltning og ressurs- og næringsutvikling  

 

Hvert underpunkt i denne strukturen har følgende oppbygning: 

 Fylkesmannens fokusområder - konkret for gjeldende kommune og med utgangspunkt i 

statlige forventninger og politikk, samt Fylkesmannens kjennskap til kommunen. 

 Fylkesmannens bilde av kommunen - kort oppsummert kommunens status i forhold til 

Fylkesmannens fokusområder og eventuelle andre relevante forhold. 

 Dialogpunkter - forhold hvor Fylkesmannen ønsker en dialog med kommunen. 

 

Det er viktig å understreke at Kommunebildet ikke uttømmende gjengir Fylkesmannens 

bilde av kommunen, men at Kommunebildet har fokus på forhold hvor kommunen har 

et handlingsrom eller utviklingspotensial som det er viktig å ha dialog om. 
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2. Planlegging og styring av kommunen 

2.1. Politiske og administrative styringsverktøy 

 

Fylkesmannens fokusområder  

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (kgl.res. 2015) bør danne 

grunnlag for kommunens planlegging. De tre hovedsatsingsområdene i forventningene er:  

o Gode og effektive planprosesser  

o Bærekraftig areal- og samfunnsplanlegging 

o Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

 Oppfølgning av regionplan Agder 2020 

 Internkontroll og kvalitetssystem  

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

 Gjeldende kommuneplanens arealdel er fra 2007, men vi har hatt ny versjon til høring. 

Dette er et godt og gjennomarbeidet dokument, og kommunen ser ut til å ha foretatt en 

nødvendig siling av innkomne arealforslag til planen. 

 Planstrategi er meldt noe forsinket fra kommunen.   

 Kommuneplanens samfunnsdel er fra 2011 

 Kommunen har på flere områder internkontrollsystemer, men rapporter i årsmelding for 

2015 at det på enkelte områder er behov for forbedring og utvikling. Dette gjelder bl.a. et 

samlet økonomireglement, implementering av QM+ som avvikssystem og 

kvalitetssystemer på enkelte tjenesteområder. 

Dialogpunkter 

 Er kommuneplanens samfunnsdel koblet til arealdelen? Burde samfunnsdelen vært 

revidert sammen med arealdelen som nå er under revisjon?  

 

 

2.2. Demografi 

 

Fylkesmannens fokusområder  

 Kommunen skal ha oversikt over befolkningsutviklingen i kommunen og planlegge 

arealbruken og tjenestetilbudet etter forventet befolkningsutvikling. 

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

 Tvedestrand kommune har hatt en svak befolkningsvekst. På bakgrunn av tall fra SSB 

forventes det en vekst i befolkningen i perioden 2016 til 2040 på 7 prosent (middels 

nasjonal vekst). Dette er betydelig lavere enn forventet nasjonal vekst for samme periode 

som er 21,4 prosent. 

 Kommunens folkemengde pr 1.1.2016 er 6.014. Det forventes at den største 

befolkningsveksten vil komme innenfor de eldste aldersgruppene (fra 67 år og eldre). 
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Kommunen er oppmerksom på at dette får betydning for dimensjoneringen av tilbudet 

innen helse og omsorg. 

Dialogpunkter 

 Hvor langt har kommunen kommet i å planlegge og gjennomføre konkrete tiltak for å 

møte de forventede utfordringene knyttet til den økende andelen eldre i befolkningen? 

 

2.3. Likestilling 

 

Fylkesmannens fokusområder  

 Likestillingslovens aktivitets- og rapporteringsplikt 

 SSBs likestillingsindeks  

 Regionplan Agder 2020 og LIM 

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

 Kommunens beskrivelse av temaet likestilling i årsmeldingen har hovedvekt på 

rapportering på kjønn, stillingsstørrelse og ledelse. Beskrivelsen av planlagte og 

gjennomførte tiltak i forhold til etnisitet og nedsatt funksjonsevne i årsmeldingen for 2015 

er noe mangelfull. 

 Kommunen er blant en av mange kommuner på Agder som skårer svakt på flere av SSBs 

indikatorene for kjønnslikestilling 

 

Dialogpunkter 

 Ingen 

 

2.4. Økonomi og økonomistyring 

 

Fylkesmannens fokusområder  

  Økonomisk status og balanse, herunder: 

- driftsresultat 

- gjeldssituasjon 

- fondsreserver 

 Økonomistyring, herunder bruk av KOSTRA-tall 

 Kvaliteten på KOSTRA-rapportering. Tallene bør gi et riktig bilde av kommunens 

tjenesteproduksjon. 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

 Kommunens vedtatte budsjett og økonomiplan 2016-2019 er utarbeidet i balanse. 

Anbefalt nivå på netto driftsresultat er 1,75 prosent av brutto driftsinntekter. Netto 

driftsresultat i det vedtatte budsjettet for 2016 ligger noe i underkant av denne 

anbefalingen. Imidlertid legger kommunen for perioden 2017-2019 opp til et netto 

driftsresultat som overstiger statens anbefaling.  
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 Kommunen har pr 31.12.15 ikke midler på disposisjonsfond. Anbefalt nivå er 5 prosent av 

brutto driftsinntekter. I vedtatte økonomiplan legger imidlertid kommunen opp til en 

vesentlig styrking av disposisjonsfondet gjennom oppbygging av et økonomisk bufferfond 

og et utviklingsfond på til sammen 31,7 mill. kroner i perioden 2017-2019. 

 Som følge av regnskapsvedtaket for 2015 (vedtatt av kommunestyret 24.mai 2016) ble 

Tvedestrand kommune meldt inn i ROBEK-registeret 2.juni 2016 pga brudd på plan for 

inndekning av merforbruk fra 2013 på kr 1.265.486,14 som skulle vært dekket i 2015-

regnskapet. Dette får 3 konkrete konsekvenser for kommunen: 

- Kommunen må lage en forpliktende plan for å dekke underskuddet. 

- Kommunens budsjettvedtak blir lovlighetskontrollert (gjelder fra og med budsjettåret 

2017). 

- Låneopptak og langsiktige leieavtaler er ikke gyldige før de er godkjent av 

Fylkesmannen (gjelder fra innmeldingstidspunktet). 

 Fylkesmannen vil aktivt følge opp at Tvedestrand kommune vedtar en plan for inndekning 

av merforbruket og vil være «på tilbudssiden» i den videre prosessen.  

 Netto lånegjeld: Kommunen hadde ved utgangen av 2015 en relativt lav netto lånegjeld på 

52,5 prosent av brutto driftsinntekter, noe som er betydelig lavere enn både 

fylkesgjennomsnittet på 91,2 prosent og landet uten Oslo med 81,7 prosent. I vedtatt 

økonomiplan legger kommunen imidlertid opp til en økning av investeringslånene med i 

overkant av 400 mill. kroner. Dette vil medføre at kommunen vil ha en betydelig høyere 

lånegjeld ved utgangen av handlingsplanperioden – sannsynligvis høyere enn 

landsgjennomsnittet.  

 Den vedtatte økonomiplanen 2016-2019 legger opp til positive netto driftsresultater og en 

gradvis oppbygning av buffer i form av disposisjonsfond. Vi vil understreke at det er 

viktig at kommunen jobber målrettet med å følge opp de driftstiltakene som er vedtatt. 

 Reviderte KOSTRA-tal for 2015 blei publisert 15.6. Det er viktig at kommunen 

kontrollerer tallene, slik at de gir et rett bilde av kommunen sin tjenesteproduksjon. 

Dialogpunkter 

 Hva er status i arbeidet med å utarbeide en forpliktende plan (ref ROBEK)? 

 Hva er de største økonomiske utfordringene fremover, og hvordan jobber kommunen med 

å tilpasse utgiftene til inntektene?  

 

 

 

2.5. Samfunnssikkerhet og beredskap 

 

Fylkesmannens fokusområder  

 Helhetlig beredskapstenking gjennom planhierarkiet, fra kommuneplan via ROS-analyse 

til kriseplan og arealplanlegging 

 Beredskapsbevissthet i alle ledd 

 Oppdatert oversikt over risikobildet i kommunen og oppdatert planverk i henhold til dette 

 Kommunens evne til å ta beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanleggingen 

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

 Siste beredskapstilsyn i Tvedestrand ble gjennomført i 2016. Det ble da gitt 3 avvik og 3 

merknader. Kommunen har utarbeidet en oppfølgingsplan for lukking av avvik. 
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 Planlagt øvelse i 2016 er utsatt til 2017 grunnet kommunens bemanningssituasjon og 

arbeid med kommunereform. Siste øvelse i regi av Fylkesmannen var i 2011 hvor scenario 

var bortfall av kraft, tele og info. 

 Kommunen har hatt et økende fokus på samfunnssikkerhet i de siste årene. 

 Kommunen er i prosess med å revidere den helhetlige ROS analyse. 

 Kommunens beredskapskoordinator har sluttet i kommunen. 

 Kommunen deltar i beredskapsnettverket i Østregionen  

 

Dialogpunkter 

 Hvordan ivaretar kommunen beredskapskoordinatorfunksjonen? 

 

 

 

2.6. Kommunereformen  

 

Fylkesmannens fokusområder  

 Et bredt flertall på Stortinget ønsker større kommuner, for å nå målene om (i) gode og 

likeverdige tjenester, (ii) helhetlig og samordna samfunnsutvikling, (iii) bærekraftige og 

økonomisk robuste kommuner og (iv) styrket lokaldemokrati. 

 Arbeidet vil antakelig bli videreført, og kommunen bør følge med på den videre 

behandling av kommune- og regionreformene på nasjonalt nivå, og forberede seg på ev. 

videre arbeid eller nye prosesser. 

 Fylkesmannen anbefaler at kommunen inntil nye beslutninger ev. blir fattet, satser videre 

på å utvikle det interkommunale samarbeidet og investere i gode samarbeidsrelasjoner 

med Arendal og de andre kommunene i området. 

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

 Tvedestrand har tatt aktivt del i arbeidet med kommunereformen og involvert innbyggerne 

i saken. Kommunen har gjennomført en egenvurdering og deltatt i de felles utredningene i 

Østre Agder regionen, som etter at også Vegårshei trakk seg fra videre prosesser resulterte 

i en intensjonsavtale 4K Øst for Arendal, Tvedestrand, Risør og Gjerstad. Denne ble hørt 

ved en innbyggerundersøkelse som viste liten støtte, og alle de aktuelle kommunene har 

valgt å ikke gå videre med alternativet.  

 Tvedestrand kommunestyre har i sitt juni-vedtak sagt dette om mulige framtidige 

alternativer: «Hvis det blir aktuelt å bruke tvang eller at andre forhold tilsier 

sammenslåing med andre kommuner, vil kommunestyret primært signalisere alternativet 

8K med alle Østre Agder kommunene, subsidiært 4K Vest med Arendal, Grimstad, 

Froland og Tvedestrand.» 

 Fylkesmannen ser at Tvedestrand nå har økonomiske utfordringer, men legger til grunn at 

disse kan håndteres og rettes opp. Vi ser imidlertid kommunen som en naturlig og viktig 

del av en ny større bykommune i regionen 

 Kommunen leverer gode tjenester i dag, men på lengre sikt er både økonomi og tjenester 

svært sårbare. 

 I Fylkesmannens råd om framtidig kommunestruktur sendt 1. oktober i år, løfter vi fram 

en ny stor bykommune som hovedgrep i regionen. Arendal, Grimstad og Froland bør være 
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kjernen, men også Tvedestrand hører naturlig hjemme her, ikke minst etter som nye 

hovedveger blir ferdigstilt.  

 Vegårshei og Åmli bør gå i samme retning, mens Fylkesmannen er åpen for å drøfte en 

løsning hvor Gjerstad og Risør danner en egen kommune. 

Dialogpunkter 

 Hvordan ser Tvedestrand kommune på sin situasjon nå og framover, i lys av 

kommunereformen så langt? 

 Har kommunen innspill til en ev. ny reformperiode med arbeid mot en ny stor 

bykommune i Østre Agder? 
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3. Tjenesteyting og velferdsproduksjon 
 

3.1. Barn og unge 

 

Fokusområde for Fylkesmannen:  

 Tverrfaglig samarbeid og helhetlige løsninger i utformingen av tilbud for barn og unge  

 Veilederen for samarbeid mellom barnevern og skole 

 Barns rett til medvirkning i alle saker som gjelder dem.  

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

 Kommunen har fokus på tverrfaglig samarbeid når det gjelder barn og unge. 

 

Dialogpunkter 

 Hvordan er rutiner for tverrfaglig samarbeid forankret i kommunens planverk? Viser 

planer og rutiner til samordning av tjenestetilbud? 

 Er veilederen for samarbeid mellom barnevern og skole kjent og implementert? 

 Har kommunen rutiner og system for barn og unge sin medvirkning i alle saker som 

gjelder dem? Gi en kort redegjørelse. 

 

 

 

3.2. Barnehage 

 

Fylkesmannens fokusområder  

 Kommunens plikt til å innfri retten til barnehageplass  

 Kommunens tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i 

førskolealder  

 Kommunens overordnede ansvar for å sikre at barna får et godt og forsvarlig 

barnehagetilbud  

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

 Kommunen innfrir retten til barnehageplass.  

 Fylkesmannen kjenner til at ca. 30 minoritetsspråklige barn går i barnehage i Tvedestrand. 

Vi kjenner lite til hvordan kommunen utformer sine tiltak for å bedre språkforståelsen hos 

denne gruppen.  

 Fylkesmannen er kjent med at det er 11 barnehager i kommunen 5 av disse er kommunale 

og 6 er private. 2 av de private er familiebarnehager. Vi ser det kan være en utfordring å 

ivareta det overordnede ansvaret som barnehagemyndighet når andel av private 

barnehager er så stort. Vårt bilde er at kommunen tilstreber seg på å involvere de private 

på alle nivå. Men at dette er krevende og krever kapasitet. 

 Andelen barn (1-5 år) som gikk i barnehage i 2012 var 88,4 %, denne andelen var i 2015 økt 

til 95 %. 
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Dialogpunkter 

 Klarer kommunen å tilby de fleste søkerne 1. eller 2. prioritet? 

 Barnehagen er den viktigste integrerings- og språkopplæringsarena for barn i 

førskolealder. Språkstimuleringstiltak bør derfor primært tilbys i barnehagen. Samarbeid 

mellom helsestasjon, barnehage, skole og språkopplæring for foreldre er ofte nødvendig 

for et helhetlig, målrettet og mest mulig effektfullt tilbud til minoritetsspråklige barn og 

familier. Hvordan utformer kommunen sine tiltak innenfor dette område? 

 Hvordan arbeider Tvedestrand kommune som barnehagemyndighet overfor private 

barnehager slik at de ivaretar sitt ansvar å sikre at barna får et godt og forsvarlig 

barnehagetilbud? Hvordan sikre at kommunen har tilstrekkelig kapasitet til å sikre dette? 

 

 

3.3. Grunnskole 

 

Fylkesmannens fokusområder  

 Lærings utbytte 

 Elevenes læringsmiljø 

 Språklige minoriteter 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

 Nasjonale prøver: Tall for skoleåret 2015-16 viser at en andel på 25,9 av elevene i 

Tvedestrand er på laveste mestringsnivå i snitt i lesing på 5. trinn. Det er større andel enn 

nasjonalt (24,4), men mindre andel enn for Aust-Agder fylke (28,9). Andel elever på 

høyeste mestringsnivå i Tvedestrand i lesing 5. trinn var 24,1. 

 Det nasjonale snittet på skalaen i lesing var 50 i 2015-16. I Tvedestrand var snittet på 49, 

det samme som for Aust-Agder. 

 Gjennomsnittlig grunnskolepoeng på 10. trinn i Tvedestrand var skoleåret 2015-16 på 

37,9 (75 elever).  Det er lavere enn for landet (41,2) og fylket (40,6) i grunnskolepoeng 

samme periode.  

 Mobbing: Andelen som høsten 2015 på 7. trinn svarte i Elevundersøkelsen at de 

opplevede å bli mobbet 2-3 ganger i måneden eller mer, er høyere i Tvedestrand (12,3) 

enn i fylket (5,2) og landet for øvrig (4,2).  

 Krenkelser: Av alle som svarte på Elevundersøkelsen høsten 2015 om de ble gjort narr 

av eller ertet så de ble lei 2-3 ganger i måneden eller mer, er andelen høyere i 

Tvedestrand (14,5) enn i fylket (8,5) og landet for øvrig (7,8). I Tvedestrand utgjør dette 

46 elever. 

 Skoleåret 2015-16 var det 14 elever i Tvedestrand som fikk særskilt norskopplæring. Få 

elever fikk morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. 

 Gjennomføring: Andelen av elevene fra Tvedestrand som startet på vg1 høsten 2010 og 

som etter skoleårets utløp våren 2015 hadde status fullført og bestått (felles for 

studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram) var på 77,2. Landsgjennomsnittet 

for dette kullet var 72,5 prosent. 
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Dialogpunkter 

 Hvordan arbeider kommunen med oppfølging av resultatene fra de nasjonale prøvene? 

 Elevene i Tvedestrand har lave grunnskolepoeng. Hvordan følger kommunen som 

skoleeier opp dette? 

 Hvordan arbeider kommunen med skolemiljø med tanke på mobbing og krenkelser? 

Hvilke strategier og rutiner er innarbeidet? 

 

 

3.4. Barnevern 

 

Fokusområde for Fylkesmannen:  

 Barneverntjenesten sin handtering av meldinger og tilbakemelding til melder. 

 Tverrfaglig samarbeid 

 Overhold av frister for meldinger og undersøkelser 

 Oppfølging av fosterbarn 

 Oppfølging av barnevernstjenesten fra samarbeidskommunene 

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

 Kommunen har i 2016 blitt en del av det interkommunale barnevernsamarbeidet. 

Barneverntjenesten Øst i Agder med Gjerstad kommune som vertskommune. 

 Siste halvår rapporterte Tvedestrand om at alle barn under omsorg (11) mangler 

oppdaterte omsorgsplaner. 

 7 av 26 barn i fosterhjem har ikke fått lovpålagt oppfølging. 

Dialogpunkter 

 Hvordan sikrer kommunen at barnevernet er forsvarlig etter at det har blitt 

interkommunalt?  

 Hvordan vil kommunen sikre at alle barn i fosterhjem får den lovpålagte oppfølging fra 

barneverntjenesten? 

 Hvordan vil kommunen sikre at omsorgsplaner oppdateres i tråd med lovkrav og i tråd 

med egne rutiner? 

 

 

3.5. Kommunale helse- og omsorgstjenester 

 

Fylkesmannens fokusområder  

 Pasientsikkerhet og kvalitet  

 Brukermedvirkning – i alle ledd 

 Kompetanse; minimal bruk av ufaglærte og økende andel høgskoleutdannede 

 Samhandling mellom alle deltjenestene i kommunen 

 Rus og psykisk helse som de største helsemessige utfordringene i unge år og som årsak til 

sykdom i alle aldrer 

 



Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, kommunebilde 2016 Tvedestrand                                  side: 12  

Fylkesmannens bilde av kommunen  

 Bemanningen i pleie- og omsorgstjenestene har vært nokså stabil i perioden 2007-2015. 

Den ligger imidlertid over fylkesgjennomsnitt. Det har vært en viss økning i andel 

høyskoleutdannede, det er bra.  

 Kommunen er aktivt med i utvikling av velferdsteknologi og hjemmerehabilitering,  

 Kommunen har jobbet aktivt med sikker legemiddelhåndtering i sykehjem  

 Det er relativt lite ressurser innen øvrige helsetjenester: Det er ingen ledige plasser på 

fastlegenes lister. Dette ivaretar ikke kravet om fritt legevalg og en tilgjengelig 

legetjeneste i kommunen for de som ønsker det.  Det en liten brøkstilling som 

kommunefysioterapeut.  

 Kommunen har ikke søkt tilskudd til kommunepsykolog jfr sannsynlig lovpålagt tjeneste 

fra 2020.  

 

Dialogpunkter 

 Kommunens arbeid med å identifisere morgendagens pasienter i og brukere av de 

kommunale helse- og omsorgstjenestene  

 Arbeidet med oppfølging av Primærhelsemeldingen (Meld St 26 2014-2015), blant annet 

med etablering av helseteam 

 Kommunens systematiske arbeid innenfor pasientsikkerhet; målsettingen er minst ett 

systematisk tiltak under Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender»  

 Opprettelse av flere fastlegehjemler 

 Tidshorisont for tilsetting av kommunepsykolog 

 

 

3.6. Folkehelse og forebyggende arbeid  

 

Fylkesmannens fokusområder  

 Helsevurderinger i alle vedtak – kommunalt oversiktsarbeid 

 Tidlig innsats for en god start  

 Psykisk helse barn og unge  

 Brukermedvirkning i alle ledd 

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

 Kommunen har en vedtatt planstrategi, der folkehelse også er tatt inn, det er bra. 

 I følge Ungdata har 16% eller mer av ungdomsskoleelevene psykiske helseplager 

(depressive symptomer). Gjennomsnitt for fylket er 12%. 22% bruker reseptfrie 

legemidler (17%); 64% er fornøyd med helsa; en lavere andel driver trening og er med i 

organiserte fritidsaktiviteter enn fylket og landet.  

 Kommunen har en høyere andel barn i lavinntektsfamilier enn gjennomsnitt for fylket, og 

andelen er økende 

 Kommunen har en betydelig høyere andel gravide som røyker (17%) enn fylket (13,5%) 

og landsgjennomsnitt (10,5%) 

 Kommunens jordmortjeneste har ikke kapasitet til å foreta tidlig hjemmebesøk slik 

veileder anbefaler  
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  Kommunen har rapportert 0,5 færre årsverk helsesøster i 2016 sml med året før, tross 

overføring i rammetilskudd for en styrking av tjenesten 

  Fasilitetene (kontorer) til skolehelsetjenesten rapporteres så dårlig at taushetsplikten 

vanskelig overholdes, lege tilbyr ikke konsultasjon der men på eget kontor  

 Kommunen oppgir å gjennomføre brukerundersøkelser for tjenestene rettet mot barn og 

unge, blant foreldrene. 

 

Dialogpunkter 

 Kommunens utfordringer på områdene levekår og psykisk helse 

 Tidlig innsats gjennom jordmortjeneste, skolehelsetjeneste og psykisk helsetjeneste 

 Kommunens utfordringer hva gjelder ungdomshelse 

 Har kommunen vurdert brukerundersøkelser blant barn og unge for å høre deres mening 

om tjenestene? 

 Kommunen har store utfordringer blant barn og unge, men har kun delvis brukt tilskudd til 

styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten i tråd med intensjonen, og har ikke søkt 

tilskudd til kommunepsykolog? 

 

3.7. Sosiale tjenester og levekår 

 

Fylkesmannens fokusområder  

 Andel barn i lavinntektsfamilier 

 Andel langtidsmottakere av sosialhjelp 

 Brukermedvirkning i alle ledd  

 Boligsosialt arbeid – satsning på boliger til rusmisbrukere 

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

 I følge kommunens egen undersøkelse er 20 personer i en situasjon uten – eller med lite 

egnet bolig  

 Tilsyn med NAV tjenester til personer 17-23 år 2015 gav ikke avvik eller merknader. 

Innhentet informasjon fra aktuelle samarbeidspartnere konkluderte med et samarbeid 

omkring felles brukere fungerte godt. 

 Meget systematisk og godt KVP arbeid (Rapport KVP 2015).   

 Kommunen er med i interkommunalt økonomisk rådgivningsprosjekt. 

 Gjennomfører opplæring i personlig økonomi i ungdomsskole og videregående skole. 

 NAV sikrer at alle som får vedtak om midlertidig bolig, får dette (rapport 14/378). 

 Gjennomsnittlig stønadslengde har gått ned siste tre-års periode 

 Kommunen har oppgitt lave driftsutgifter for NAV og synes å drive godt og effektivt  

 

Dialogpunkter 

 Arbeidet med botilbudet til personer med rusproblemer  

 Kommunens innsats for å redusere konsekvensene for barn i lavinntektsfamilier 

 Arbeidet med å løfte levekårsutfordringene inn i folkehelsearbeidet  
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3.8. Flyktningsituasjonen, integrering og mangfold 

 

Fylkesmannens fokusområder 

 Oppfølging av personer i mottak i kommune 

 Bosetting 2017 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

 Tvedestrand kommune har ett mottak i kommunen for enslige mindreårige asylsøkere med 

plass til 40 personer.  

 Pt. har mottaket 16 beboere, det forventes en kraftig økning i forbindelse med at Hove 

asylmottak avvikles og mange av beboerne her overføres mottaket i Tvedestrand. 

 Kommunen har fått til et godt opplegg mht. til skolegang for beboerne, tilbudet gis av 

Arendal voksenopplæring.  

 Det er etablert et godt samarbeid mellom kommunen, mottaket og det lokale idrettslaget. 

 Kommunens psykiske helsetjeneste er lite synlig i forhold til forebyggende psykisk 

helsearbeid for beboere ved mottaket. (eks. bidra inn i mottakets opplegg for 

undervisning/tema møter) 

 Ifølge IMDi`s oversikt, ajourført pr. 16.8.16 har Tvedestrand kommune vedtatt å ta imot 

30 asylsøkere i 2017 herav 0 EMA. IMDi`s plantall for kommunen er 45 herav 10 EMA. 

 For 2016 har kommunen vedtatt bosetting av 30, herav 0 EMA. IMDi`s anmodning var 

35, herav 10 EMA 

 

Dialogpunkter 

 Bosetting av flyktninger – hva er bakgrunnen for tilbakeholdenhet fra kommunen vedr. 

bosetting av EMA? 

 Kan kommunens psykiske helsetjeneste utfordres på en mere proaktiv tilnærming i 

forhold til forebyggende psykisk helsearbeid for beboere ved mottaket? 
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4. Arealforvaltning og ressurs- og næringsutvikling 

4.1. Forvaltning av arealressursene gjennom kommuneplanens arealdel 

 

Fylkesmannens fokusområder  

 Naturmangfold, vassdrag, viktige landskapsverdier og friluftsliv skal ivaretas gjennom 

arealforvaltningen. 

 Strandsonen skal forvaltes i samsvar med statlige planretningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs sjøen. 

 Arealforvaltningen skal bidra til reduserte utslipp av klimagasser gjennom 

utbyggingsmønstre som reduserer energi- og transportbehovet, jf. statlig planretningslinje 

for kommunal klima- og energiplanlegging og rikspolitiske retningslinjer for samordnet 

areal- og transportplanlegging. 

 Landbruksarealene skal sikres gjennom aktivt jordvern. 

 Samfunnssikkerhet og beredskap skal ivaretas i arealplanleggingen 

 Barn og unges interesser skal sikres gjennom arealforvaltningen. 

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

 Generelt inntrykk av kommunens planarbeid: Kommunen ser ut til å ha god kapasitet til å 

utøve sin rolle som planmyndighet. Sakene som vi mottar som høringsinstans er godt 

forberedt. Planarbeidet oppleves lite konfliktfylt med tanke på vesentlige regionale og 

nasjonale interesser.  

 Gjeldende arealdel er gammel (vedtatt 16.10.2007) – men forslag til ny arealdel ligger til 

høring med frist 30.9.2016. 

 Kommunedelplanen for byggeområdene i kystsonen har vært gjeldende i over 4 år, og 

kommunen har nå muligheten for å evaluere virkningene av denne. Det foretas 

dispensasjoner fra planen selv om noe av hensikten var å minimere dispensasjonsbehovet. 

 Planstrategi: Kommunen har varslet at denne blir forsinket. 

 Kommuneplanens samfunnsdel er fra 2011, denne revideres etter det vi kjenner til ikke i 

forbindelse med ny arealdel som nå er i prosess.   

 

Dialogpunkter 

 Hvordan fungerer kommunedelplanen for byggeområdene i kystsonen? Har kommunen 

vurdert en revisjon?  

 

4.2. Byggesaksbehandlingen 

 

Fylkesmannens fokusområder  

 Fylkesmannen som klageinstans er opptatt av å sikre at kommunale vedtak følger reglene i 

plan og bygningsloven. Vi er opptatt av at vedtak generelt og dispensasjonsvedtak spesielt 

må begrunnes i forhold til lovens krav. 

 Forholdet mellom plan og dispensasjon. Planlagt utvikling bør skje ved planrevisjon og 

ikke ved bruk av dispensasjoner.  
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 Kommunene sørger for nødvendig dokumentasjon for at gebyrer er i samsvar med 

selvkostprinsippet 

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

 

 Vi mottok 5 klagesaker fra Tvedestrand i 2015. En av disse ble stadfestet, mens to ble 

opphevet. En ble trukket etter behandling i jordskifteretten, mens en ble returnert da 

kommunen selv hadde tatt klagen til følge og fattet nytt enkeltvedtak.  Sistnevnte sak er 

mottatt på nytt, men ikke behandlet. Videre har vi mottatt en reguleringsklage som heller 

ikke er behandlet.  

 Kommunen deltar i planfaglig nettverk. 

 Det er kontinuitet over lang tid i ledelsen av byggesaker og vi mottar få henvendelser 

knyttet til plan- og bygningsloven. 

  

Dialogpunkter 

 Hvilke utfordringer opplever kommunen ved saksbehandling/forberedende 

klagesaksbehandling etter plan og bygningsloven? 

 Hva er kommunens forventninger til Fylkesmannen på dette området? 

 

 

4.3. Det grønne skifte 

 

Fylkesmannens fokusområder  

 I henhold til statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene av 4. 

september 2009 skal alle kommuner gjøre klima- og energiplanlegging, enten som egen 

plan eller som del av kommuneplanen. Første plan skulle foreligge innen 1. juli 2010, og 

deretter vurderes revidert regelmessig, og minst hvert fjerde år.  

 Fylkesmannen forutsetter at kommunene følger opp statlig planretningslinje for klima- og 

energiplanlegging og statlig planretningslinje for samordnet bolig, areal og 

transportplanlegging i sin planlegging. 

 Fylkesmannen skal gi informasjon og veilede kommunene i klima- og energispørsmål, 

herunder økt bruk av tre i bygg og økt bruk av bioenergi. 

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

 Kommunen har egen klima- og energiplan, som ifølge planstrategien fra 2012 skulle 

revideres i 2015 og med ny revisjon hvert 4. år. Fylkesmannen er ikke kjent med 

fremdriften i dette arbeidet. 

 Kommunen søkte ikke om tilskudd gjennom Klimasatsordningen for egne prosjekt første 

søknadsrunde, men gjennom ATP-samarbeidet for Arendalsregionen ble det søkt tilskudd. 

Fylkesmannen oppfordrer kommunen til å benytte ordningen også for egne prosjekter i de 

kommende søknadsrundene.  

 Fylkesmannen har begrenset informasjon om hvordan kommunen for tiden behandler 

klima- og energispørsmål.  

Dialogpunkter 
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 Fylkesmannen ber om status for revisjon av klima- og energiplan i kommunen og 

informasjon om hvordan kommunen arbeider med klima- og energispørsmål i dag. 

 

 

4.4. Miljøvern 

 

Fylkesmannens fokusområder  

 

Naturmangfold 

 Kommunen må sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å utøve sin myndighet 

på naturforvaltning.  

 Kommunen må legge til grunn naturmangfoldlovens prinsipper i sin 

myndighetsutøvelse. 

 Kommunen må i all relevant saksbehandling sørge for å klarlegge sakens konsekvens 

for forekomster av prioriterte arter og utvalgte naturtyper og ta særskilt hensyn til 

forekomstene. 

 Alle vedtak som kommunen fatter og som berører utvalgte naturtyper skal innen 3 

virkedager etter at vedtaket er fattet legges inn i Miljøvedtaksregisteret. Kommunen 

skal ha minimum en person med brukertilgang i registeret. 

 Kommunen må sikre oppfølging av kommunens myndighet og tilsynsansvar på 

miljøvernområdet. 

 

Vann- og vannressursforvaltning 

 Følge opp vannforvaltningen i henhold til vannforskriften. 

 Vann- og vassdragsforvaltningen må ha særlig fokus på laks- og sjøørretførende 

vassdrag. 

 Kommunen må følge opp tiltak i vannforvaltningsplanen der de er myndighet eller 

problemeier. 

Forurensning  

 Kommunens evne til å følge opp sin myndighet på forurensningsområdet, f.eks. tilsyn 

med avløpsanlegg, forsøplingssaker mv. 

 Behandling av saker vedr. bygge- og rivningsavfall for å unngå forurensning. 

 Forurensning i småbåthavner – i sjø og på opplagsområder. 

 Oppfølging av avfallsplaner i havner. 

 Saker vedr. forurenset grunn. 

o Behandling av saker etter kap. 2 i forurensningsforskriften 

o Føre tilsyn 

o Oppdatering av grunnforurensningsbasen 

 Forurensninghensyn må ivaretas i plan- og byggesaker. F.eks. kan det være 

konfliktfylt å etablere industri nær boligområder og omvendt. Andre fokusområder er 

overvann, støy, lukt og luftkvalitet. 

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

 

Naturmangfold 

 Kommunen har bidratt svært positivt i arbeidet med forslag om Raet nasjonalpark. 
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 Kommunen har egen miljørådgiver med god kompetanse og offensiv holdning til 

arbeid med naturmangfold, noe som er svært positivt. 

 Dekningsgraden og kvaliteten på naturtypekartleggingen både i sjø og på land anses 

som god, spesielt på kystsiden av E18. 

 Kommunen arbeider målrettet med å sikre gode vurderinger etter naturmangfoldloven 

i sin saksbehandling.  

 Kommunen har forekomster av sommerfuglarten klippeblåvinge som har status som 

prioritert art, og har et særskilt ansvar for ivaretakelse av arten. Det er i dag et aktivt 

og positivt samarbeid mellom Fylkesmannen og kommunen om forvaltning av artens 

leveområder og oppfølging av nasjonal handlingsplan for arten.  

 Tvedestrand har en rekke forekomster av svartelistearter med status “høy risiko”. 

Kommunen har bidratt positivt i FM sine initiativer til arbeid mot fremmede arter både 

på land, i sjø og i ferskvann. FM vil jobbe med å bedre vår koordinerende funksjon på 

temaet for bedre å støtte opp om kommunens arbeid på feltet. 

Vann- og vannressursforvaltning 

 Fylkesmannen har et generelt godt inntrykk av kommunens innsats på området. 

 Fylkesmannen minner om kommunens ansvar for å ivareta fiskeinteresser og fiskens 

leveområder i arealforvaltningen. Etter Fylkesmannens vurdering ivaretar kommunen 

denne oppgaven på en god måte. 

 Kommunen skal i henhold til vannforskriften bidra i vannforvaltningen på 

vannområdenivå. Etter Fylkesmannens vurdering bidrar kommunen på en god måte. 

 FM ønsker å videreføre det gode samarbeidet om kalking av vassdrag. 

Forurensning 

 Kommunen synes å ha god kompetanse på forurensningsområdet. 

 Fylkesmannen har grunn til å tro at det er en aktiv kilde til tilførsel av PCB til Indre 

Oksefjord.  

 Fylkesmannen ønsker at kommunen øker sin innsats med tilsyn på 

forurensningsområdet. Først og fremst gjelder dette tilsyn med avløpsanlegg og 

ulovlig avfallshandtering/forsøplingssaker. 

 Fylkesmannen ser at kommunen arbeider aktivt med tiltaksplan for sulfidholdig grunn 

på Grenstøl koplet mot utbygging av ny E-18 Tvedestrand-Arendal 

Dialogpunkter 

 Hva gjør kommunen av tilsyn med avløpsanlegg og ulovlig 

avfallshandtering/forsøplingssaker? 

 Fylkesmannen ber om status for tiltaksplan for sulfidholdig grunn på Grenstøl i 

forbindelse med utbygging av ny E-18 Tvedestrand – Arendal. 

 

 

4.5. Landbruk  

 

Fylkesmannens fokusområder 

 Kommunens kapasitet og kompetanse til å arbeide med landbruk (jord- og skogbruk) og 

næringsutvikling i og i tilknytning til landbruket.  

 Kommunens rolle som statlig tilskuddsforvalter i kontrollarbeidet, herunder kontroll av 

tilskudd, foryngelsesplikt mm. 
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 Et sterkt jordvern som grunnlag for økt matproduksjon i Norge. 

 Landbrukets rolle i lokal samfunns- og næringsutvikling. 

 Forvaltning av arealressursene, herunder arbeid med oppdatering av kartgrunnlag, AR5. 

 

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

 Areal og eiendom 

I følge NIBIO sin statistikk har Tvedestrand omtrent 7400 dekar dyrka jord, dette tilsvarer 

3,6 av landarealet i kommunen, mens 80 prosent av arealet i kommunen er produktiv 

skog. Av de 312 landbrukseiendommene med boligbygning har 219 bosetting. I følge 

KOSTRA-tallene ble det omdisponert 2 dekar dyrka jord etter plan- og bygningsloven i 

2015. 

 Jordbruk 

Jordbruksareal og antall jordbruksbedrifter holder seg stabilt. Det er vesentlig produksjon 

av svinekjøtt. Totalt ble det utbetalt 6,8 mill. kroner i tilskudd til 33 jordbruksforetak i 

2015. Det ble omsøkt produksjonstilskudd til et areal på 5663 dekar. Det betyr at nesten to 

tusen dekar av den dyrka jorda i kommunen enten ikke drives i et aktivt næringsøyemed 

eller ligger brakk. 

 Skogbruk  

Skogeierne har holdt en jevn, brukbar skogaktivitet gjennom mange år. I 2015 blei det 

avvirket hele 22 800 m3 i kommunen, nær en dobling fra året før og det høyeste volumet 

siden 2011. Det ble utført ungskogpleie på omtrent 900 dekar i fjor, en økning fra 2014, 

men omtrent på det nivået det har vært i årene før det. 

 Næringsutvikling 

Et spennende og viktig prosjekt i kommunen er byggingen av nytt fjøs på Tvedestrand og 

Åmli vgs på Holt. Her bygges det fremtidsrettet med moderne teknologi, 

undervisningsrom i tilknytning til fjøset og med avanserte og kombinerte energiløsninger. 

I Meld.St.31 (2014 – 2015) «Garden som ressurs – marknaden som mål» blir det løfta 

fram ulike muligheter for næringsutvikling på landbrukets ressurser. Fylkesmannen mener 

Tvedestrand har et potensiale for slik næringsutvikling. 

 Kommunal forvaltning 

Det er Fylkesmannen sitt inntrykk at kommunen, gjennom en delt løsning med Vegårshei 

kommune, har dyktige medarbeidere innen både jordbruk og skogbruk og at kommunen 

ser på veiledning og saksbehandling innen disse områdene som viktige oppgaver. 

  

Kommunen er statlig tilskuddsforvalter. Kontroll av tilskuddsutbetalinger er ei prioritert 

sak for staten. For å opprettholde tilliten til systemet er det viktig at fellesskapets midler 

blir forvalta på en ryddig og korrekt måte. Totalt blei det utbetalt i overkant av 5,8 mill. 

kroner som produksjonstilskudd og som avløsertilskudd i Tvedestrand i 2015. Det er 

avgjørende at kommunen utfører risikobasert kontroll og oppfølging, både i den halvårlige 

«5 % - kontrollen» og ellers. Videre er det viktig at ledelsen støtter fagfolka i dette 

arbeidet, som kan oppleves vanskelig. 

 

Dialogpunkter 

 Jordvern/arealforvaltning – hvordan setter kommunen disse temaene på dagsorden, også 

ut i fra at det påhviler kommunen et ansvar i å nå de nasjonale jordvernmål? 
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 Kommunen som statlig tilskuddsforvalter – hva er kommunens syn på den økte 

oppmerksomheten rundt kontroll? Har kommunen ressurser til å følge opp dette arbeidet? 

 Vekst og gründerskap innen landbruksbaserte næringer – hvordan jobber kommunen med 

disse muligheter? 

 Får kommunen den rettledning og hjelp de trenger fra Fylkesmannen i aktuelle 

landbrukssaker? 

 

 

 

Lenker: 

Tilstandsrapport 2016:  

https://www.fylkesmannen.no/Aust--og-Vest-Agder/Kommunal-

styring/Kommunebilde/Tilstandsrapport-2016/ 

 

Opplæringsvinduet 2015: 

https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMAV/Barnehage%20og%20opplæ

ring/2016/Opplæringsvinduet/Opplæringsvinduet%20%202016.pdf 

 

Vedlegg:  

1. Utvalgte nøkkeltall Nivå 1, 2013-2015, KOSTRA tall pr. 15.6.16 

  

https://www.fylkesmannen.no/Aust--og-Vest-Agder/Kommunal-styring/Kommunebilde/Tilstandsrapport-2016/
https://www.fylkesmannen.no/Aust--og-Vest-Agder/Kommunal-styring/Kommunebilde/Tilstandsrapport-2016/
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMAV/Barnehage%20og%20opplæring/2016/Opplæringsvinduet/Opplæringsvinduet%20%202016.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMAV/Barnehage%20og%20opplæring/2016/Opplæringsvinduet/Opplæringsvinduet%20%202016.pdf
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 Tvede-

strand

 Tvede-

strand

 Tvede-

strand

Gruppe 

10

Aust-

Agder

Landet u 

Oslo

Avvik 

pstpoen

g kr

2013 2014 2015 2015 2015 2015

Finansielle nøkkeltall

Brutto driftsresultat i prosent av brutto 

driftsinntekter, konsern -0,8 -2,6 -1,8 2,5 1,6 2,5 -4,3
Netto driftsresultat i prosent av brutto 

driftsinntekter, konsern 0,9 -0,8 0 2,9 2,7 2,9 -2,9
Frie inntekter i kroner per innbygger, 

konsern 48785 51004 52383 49448 49502 49776 2935
Langsiktig gjeld i prosent av brutto 

driftsinntekter, konsern 205,4 214 219,6 208,1 226,4 217,7 11,5
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent 

av brutto driftsinntekter, konsern -0,4 -2,4 0,1 21,5 16 19,8 -21,4
Netto lånegjeld i kroner per innbygger, 

konsern 35578 37994 39179 50332 72417 62112 -11153

Prioritering 0
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i 

kroner, barnehager, konsern 105212 121170 125312 126397 133853 130606 -1085

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 

215, 222, 223), per innbygger, konsern 12504 13242 13613 13115 13145 12617 498
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 

kommunehelsetjenesten, konsern 2235 2490 2410 2271 2210 2383 139
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 

pleie- og omsorgtjenesten, konsern 17248 18885 19384 17495 15938 16198 1889
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. 

innbygger 20-66 år, konsern 4312 4022 3514 2636 4101 3243 878
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, 

barnevernstjenesten, konsern 8763 9451 9501 9175 7793 8331 326
Netto driftsutgifter, administrasjon og 

styring, i kr. pr. innb., konsern 3992 4324 4329 4058 4545 4266 271

Dekningsgrad 0

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 92,9 95,5 95 88,7 91 91 6,3
Andel elever i grunnskolen som får 

spesialundervisning 8,7 9,5 10,1 8,3 9,2 7,9 1,8
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, 

kommunehelsetjenesten 13,2 13,9 13,3 10,3 10,3 10,5 3
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, 

kommunehelsetjenesten 12 12,1 12,1 9 8,8 9,1 3,1
Andel plasser i enerom i pleie- og 

omsorgsinstitusjoner 100 100 100 92,8 99 94,7 7,2
Andel innbyggere 80 år og over som er 

beboere på institusjon 10,5 10,6 9,5 12,3 13 13,2 -2,8
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 

20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 7 6,9 6,7 .. .. 3,9  
Andel barn med barnevernstiltak ift. 

innbyggere 0-17 år 11,2 12,1 12,9 : 5,8 4,8  
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. 

driftsansvar per 10 000 innb. 3 3 146 45 44 45 101
Kommunalt disponerte boliger per 1000 

innbyggere 24 26 26 21 19 21 5
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 

innbyggere 0,89 0,84 0,65 .. 0,59 0,71  
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 Tvede-

strand

 Tvede-

strand

 Tvede-

strand

Gruppe 

10

Aust-

Agder

Landet u 

Oslo

Avvik 

pstpoen

g kr

2013 2014 2015 2015 2015 2015

Produktivitet/enhetskostnader 0
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per 

barn i kommunal barnehage, konsern 147620 161234 164534 175352 181829 178464 -10818
Korrigerte brutto driftsutgifter til 

grunnskole, skolelokaler og skoleskyss 

(202, 222, 223), per elev, konsern 109993 116290 122159 113701 108277 108046 8458
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-

10.årstrinn 16 14,2 14,1 14,2 14,9 14,1 -0,1
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av 

hjemmetjenester (i kroner), konsern 173680 182126 181926 261314 210627 237965 -79388
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, 

pr. kommunal plass, konsern 979980 1064120 1014480 1007143 1031850 1050987 7337
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. 

(gjelder rapporteringsåret+1) 3150 2870 2870 3090 3096 3381 -220
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. 

(gjelder rapporteringsåret+1) 4950 5280 5280 3901 4974 3784 1379
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. 

(gjelder rapporteringsåret+1) 2760 2900 2970 2437 2955 2616 533
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private 

forslag til detaljreg. Kalenderdager 280 290 320 .. 204 233  
Gj.snittlig saksbehandlingstid for 

opprettelse av grunneiendom. 

Kalenderdager 30 30 20 .. 43 51  
Bto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og 

gate, konsern 120933 137191 128255 92094 131225 127056 36161

Lovanvendelse 0
Andel søknader om motorferdsel i utmark 

innvilget. 100 100 100 98 98 95 2
Andel innvilgede disp.søknader for 

nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent 62 100 94 .. 85 84  


