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1. Innledning 
Kommunebildene er sammen med kommunemøtene, viktige elementer i styringsdialogen 
mellom kommunene og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. 
 
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 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) skal legges 
til grunn for kommunens planlegging. De tre hovedsatsingsområdene i forventningene er: 

o Gode og effektive planprosesser 
o Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
o Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

 Oppfølging av regionplan Agder 2020 som viktig regionalt styringsdokument for 
kommuneplanarbeidet. 

 Internkontroll og kvalitetssystem. Kommunen skal i årsberetningen redegjøre for tiltak 
som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll i 
virksomheten. 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

 Planstrategien for 2016-2019 ble vedtatt i juni 2016. Planstrategien gir oversiktlig og 
realistisk omtale av behovet for å videreføre pågående planarbeid, revisjon av eksiterende 
planer og behov for nye planer.  

 Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 8.3.18. Fylkesmannen synes det er positivt at 
kommunen har gjort et bevisst valg av satsingsområder gjennom å peke ut tre 
hovedtemaer og tre gjennomgående temaer. Dette bidrar til å utvikle kommuneplanen til 
et strategisk styringsverktøy.  Satsingsområdene svarer både på viktige nasjonale 
forventninger til kommunal planlegging, og de ivaretar lokale utfordringer og muligheter 
for Farsund. Det er viktig at disse satsingsområdene følges opp i økonomiplan og 
årsbudsjetter. Satsingsområdene må også gi føringer for utforming av arealdelen, jf. 
omtalen av arealstrategier i kommuneplanens samfunnsdel.  

 Til internkontroll har kommunen brukt Compilo – HMS og kvalitetssystem siden 2011 
som dokumentbase for reglement, prosedyrer og rutiner. Systemet brukes også til 
avviksrapportering, risikovurdering og årshjul. Kommunen gjennomfører årlig kontroll på 
at samtlige politiske vedtak er effektuert. I tillegg har kommunen regnskapskontroll hver 
måned. Økonomireglement og finansreglement er på plass, økonomireglementet henviser 
til prosjektorganiseringsplan ved investering, men denne kan ikke Fylkesmannen finne på 
kommunens hjemmeside.  
 

Dialogpunkter 

 Hvordan følger kommunen opp planstrategien? 
 Hva er status i kommunens arbeid med å sikre betryggende kontroll i virksomheten? 
 Hvordan sikrer kommunen kontroll over investeringsprosjekter? Både før, under og etter 

gjennomføring av prosjektene 
 

2.2. Likestilling og inkludering  
Fylkesmannens fokusområder  

 Alle som bor i Aust-Agder og Vest-Agder skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i 
fellesskapet, uavhengig av kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og etnisitet og livssyn.  
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 Arbeidet for likestilling, inkludering og mot diskriminering må sees i sammenheng med 
levekår. 

 Kommunen må sikre god kvalitet i introduksjonsprogrammet 
 

Fylkesmannens bilde av kommunen  
 Farsund kommune har gjennom LIM-planen forpliktet seg til å jobbe for en likestilt og 

inkluderende landsdel. Det trengs både menneskelige ressurser, god organisering og 
tydelige prioriteringer for å nå hovedmålene som er satt for 2027. 

 Senter for likestilling og Agderforskning har lansert «Likestillingsmonitor Agder 2008-
2015». Monitoren viser status og måler endringer i praksis på ulike felter som har relevans 
for likestilling. Monitoren er et redskap kommunen bør bruke i sitt arbeid med å fremme 
likestilling: 

o Det har vært en liten økning i andel kvinner i arbeidsstyrken fra 2008-2014. 
Nedgang fra 2008, men fremdeles høy andel kvinner som jobber deltid i 2014 i 
forhold til landet. Noe lavere andel sysselsatte innvandrerkvinner i Farsund enn 
landsgjennomsnittet (2015).   

o Andelen menn med høyere utdannelse er på 17,7 prosent i 2014. For kvinner er 
andelen høyere enn for mennene, men noe lavere enn snittet for landet. 

o Kvinneandelen i kommunestyret er på 31 prosent.  
 Kommunen har Plan for folkehelse og likestilling (2015- 2019)  
 NAV har ansvaret for introduksjonsprogrammet. Voksenopplæringen gir opplæring i 

norsk og samfunnsfag, og grunnskoleopplæring for voksne.  
 I 2017 var 50,4 prosent av innvandrerne i Farsund i arbeid. For hele landet er tallet 61,1 

prosent. 
 

Dialogpunkter 

 Har kommunen kartlagt dagens situasjon for å se hvilke likestillingsutforinger som gjelder 
i Farsund? Og er det er det iverksatt konkrete tiltak for å møte disse utfordringene?  

 Er likestillings- og mangfoldsarbeidet forankret i ledelsen, og er de ansatte involvert? 
 

2.3. Økonomi, økonomistyring og demografi  
Fylkesmannens fokusområder  

 Økonomi og økonomistyring 
 Status og planlagt utvikling i sentrale økonomiske nøkkeltall: 

o Netto driftsresultat: Teknisk beregningsutvalg anbefaler at netto driftsresultat over 
tid bør utgjøre minimum 1,75 pst. for å sikre en bærekraftig økonomi. 

o Fondsreserver: Fylkesmannen anbefaler at disposisjonsfondet bør utgjøre 
minimum 5 - 10 pst. av brutto driftsinntekter.  

o Gjeldssituasjon: Fylkesmannen anbefaler at netto lånegjeld bør utgjøre maksimalt 
75 pst. av brutto driftsinntekter 

 Politisk forankring av økonomiske handlingsregler  
 KOSTRA-nøkkeltall må ha god kvalitet og bør brukes i styringsdokumentene sammen 

med andre måltall/styringsindikatorer 
 Demografisk utvikling 

 Økonomiplanen bør gjenspeile hvilke konsekvenser den forventede demografiske 
utviklingen har for planlegging og utforming av kommunens tjenestetilbud 
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 Den nylig vedtatte kommuneloven legger, på økonomiområdet, opp til bl.a. følgende 
endringer:  
 Strengere krav knyttet til minimumsavdrag 
 Strengere krav til innholdet i økonomiplanen 
 En plikt for kommunestyret til å fastsette finansielle måltall 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

 Økonomi og økonomistyring 
 Status og planlagt utvikling i sentrale økonomiske nøkkeltall:  

o Netto driftsresultat: Kommunen budsjetterer med et netto driftsresultat i 2018 på 
6,7 mill. kroner, eller 0,8 pst. av brutto driftsinntekter. I resten av perioden 
budsjetterer kommunen med netto driftsresultat på hhv 1,1 pst. i 2019, 1,0 pst. i 
2020 og 1,2 pst. i 2021. 

o Fondsreserver: Kommunen har ifølge reviderte KOSTRA-tall for 2017 et samlet 
disposisjonsfond ved inngangen til 2018 på 9,4 pst. av brutto driftsinntekter. 
Dersom vedtatt økonomiplan gjennomføres vil disposisjonsfondet ved utgangen av 
2021 utgjøre ca 14 pst. av brutto driftsinntekter (2017-tall).  

o Gjeldssituasjon: Ifølge reviderte KOSTRA-tall hadde kommunen en netto 
lånegjeld på 92,6 pst. av brutto driftsinntekter ved utgangen av 2017. Dette er 
høyere enn både landsgjennomsnittet (84,5 pst.) og fylkesgjennomsnittet (87,9 
pst.). 

 I kommuneplanen har kommunestyret vedtatt en målsetning om at disposisjonsfond 
skal utgjøre minimum 5 pst. av brutto driftsinntekter. Fylkesmannen har ikke registrert 
at kommunestyret har vedtatt noen økonomiske handlingsregler/finansielle måltall 
utover dette. 

 Kommunen bruker KOSTRA-tall aktivt i sine styringsdokumenter 

 Demografisk utvikling 
o Kommunens folketall pr 1.1.2018 er 9726. 
o Kommunen har ikke satt noe spesifikt mål for befolkningsvekst i kommuneplanen. 

I perioden 2013 til 2018 hadde kommunen en befolkningsvekst på 3 %, dette er 
lavere enn landsgjennomsnittet på 4,8 % og gjennomsnittet for Vest-Agder som er 
på 5,8 %.  

o SSB’s befolkningsfremskrivning frem til 2040 («middelalternativet») viser at 
Farsund kan forvente en forventet folkevekst på 3 prosent. Dette er blant de 
kommunene med svakest vekst på Agder. Høyest vekst er forventet i 
aldersgruppen 67 år og eldre. Fylkesmannen viser her til artikkelen «flere år flere 
muligheter» på regjeringen.no: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/c8a8b14aadf14f179a9b70bc62ba2b37/st
rategi_eldrepolitikk_110316.pdf. 

o Kommunen tar hensyn til den demografiske utviklingen ved planlegging av 
tjenestetilbudet i ulike sektorer. 

 

Dialogpunkter 

 Kommunen planlegger å øke bufferen på disposisjonsfond vesentlig i 
økonomiplanperioden. Er kommunen i rute så langt? 

 Hvilke utfordringer skaper den demografiske utviklingen for kommunens planlegging og 
dimensjonering av tjenestetilbudet? 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c8a8b14aadf14f179a9b70bc62ba2b37/strategi_eldrepolitikk_110316.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c8a8b14aadf14f179a9b70bc62ba2b37/strategi_eldrepolitikk_110316.pdf
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 Er kommunen forberedt på endringene på økonomiområdet som er vedtatt i ny 
kommunelov? (herunder økonomiske handlingsregler/finansielle måltall) 

2.4. 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, herunder 

tilpasning til klimaendringer 
Fylkesmannens bilde av kommunen  
Siste beredskapstilsyn i Farsund kommune ble gjennomført 17. april 2012. Det ble den gang 
ikke gitt avvik, men tre forbedringspunkter. Grunnen til at det er så lenge siden sist tilsyn, er 
at man ved å delta under LRS øvelsen i 2015, mente at kommunen fikk et stort utbytte av 
dette, og man anså dette som vel så utfordrende og lærerikt for kommunen som å gjennomføre 
forberedelser til et tilsyn samme år. 
Forbedringspunktene var relatert til mangler i forhold til ressursoversikt i beredskapsplanen, 
samt enkelte mangler innen metodikk for varsling ved krisehåndtering. Det var også påpekt 
mangler i forhold til system for opplæring.  
Farsund kommune har i løpet av de siste årene, etter sist tilsyn gjennomført to 
kommuneøvelser, LRS -øvelse sammen med Agder Politidistrikt og andre deltakende 
regionale aktører, samt egne øvelser i henhold til forskriftens krav. Det har dermed vært stort 
fokus på samfunnssikkerhet og beredskap i kommunen. Kommunen har arbeidet godt med 
dette, og framstår som at man prioriterer beredskap. 
Fylkesmannens hovedinntrykk av beredskapsarbeidet i Farsund kommune er positivt. 
Kommunen har over en årrekke hatt fokus på samfunnssikkerhet. Det er god forståelse for 
kravene i lov og forskrift. Samfunnssikkerhetsarbeidet har god ledelsesforankring.  
Kommunen tar inn over seg at man må ta hensyn til klimaendringer, og tar beredskapsmessige 
hensyn i arealplanlegging. Det er god forståelse for klimarelaterte problemstillinger, og i 
planarbeidet er dette godt innarbeidet. Kommunen har også tidligere vist dette ved at de har 
søkt om midler fra Miljødirektoratet for å utbedre områder som har vært eller vil bli påvirket 
av klimaendringer (havnivåstigning m.v.).  
 

Dialogpunkter: 

 Er gjeldende helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse god nok i forhold til hendelser som 
påvirker kraft, ekom, informasjon og velferdsteknologi? 

 Vil kommunen eventuelt samordne dette med Fylkesmannens prosjekt om «Robusthet i 
kraft, ekom, informasjon og velferdsteknologi i Agder»? 

 

2.5. Interkommunalt samarbeid 
Fylkesmannens fokusområder  
 Interkommunalt samarbeid som virkemiddel for å sikre gode tjenester til alle innbyggere 

på Agder.  
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 Kommunereformen fortsetter også i denne stortingsperioden, som en reform basert på 
frivillighet og med gode økonomiske virkemidler, men uten sluttdato.  
 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

 Farsund har over tid vært, og er fortsatt, en sentral deltaker i regionsamarbeidet i Lister, 
og ble i kommunereformen den klareste pådriveren for en ny større Lister-kommune.  

 Nye Lindesnes kommune ønsker å vende seg mot Kristiansandsregionen, mens nye 
Lyngdal synes å bli i Lister også etter utvidelsen i 2020.  

 Listerpakken har forsterket det felles bo- og arbeidsmarkedet internt i regionen, og ny E39 
vil knytte Lister tettere til naboregionene. 

 Det er behov for og mulige gevinster ved en koordinert planlegging og felles løsninger på 
de fleste områder.  Både Farsund alene og Lister som helhet har utfordringer med 
befolkningsutvikling, arbeidsmarked og levekår.  
 

Dialogpunkter 
 Hvordan tenker kommunen om utviklingen av det interkommunale samarbeidet framover? 
 Fylkesmannen har fått i oppdrag å arbeide videre for kommunereform. Ser Farsund noen 

mulige initiativ eller aktiviteter som kan være aktuelle for oss å bidra til? 
  

3. Tjenesteyting og velferdsproduksjon 
3.1. Barnehage 
Fylkesmannens fokusområder  
 Barnehagenes oppfyllelse av pedagognormen 
 Bemanningsnorm 
 Tilbudet til barn som trenger ekstra støtte  
 Arbeidet for et godt og trygt barnehagemiljø 
 Kommunen som lokal barnehagemyndighet  
 
Fylkesmannens bilde av kommunen  
 Barnehagene oppfylte pedagognormen i årsmelding i 2017 i alle 10 barnehagene. 
 Barnehagene hadde i desember 2017 i snitt 6,3 barn per ansatt, bemanningstettheten er litt 

dårligere i de private barnehagene (6,3) enn i de kommunale (6,2) 
 Andel barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp er litt over snittet for landet og fylket. 

En nedgang i antall fra 2016 til 2017. 
 Ingen barn fikk vedtak om individuell tilrettelegging i barnehagen i 2017. 
 Farsund kommune er med i Lister -samarbeidet som har felles Pedagogisk senter.  
 Fylkesmannen ser at kommunen har fokus på inkluderende barnehagemiljø blant annet 

ved å delta i den nasjonale satsingen Inkluderende barnehage- og skolemiljø,  
 «Gleding mot mobbing» og «Være sammen» - barnehager. 

 
 Dialogpunkter 
 Hva har kommunen gjort for å påse at alle barnehager oppfyller skjerpet pedagognorm og 

bemanningsnorm?  
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 Hvordan sikrer kommunen som barnehagemyndighet at både de kommunale og de private 
barnehagene jobber med et inkluderende og godt barnehagemiljø?  

 

3.2. Grunnskole  
Fylkesmannens fokusområder  
 Barnekonvensjonen art 12. Barns rett til å bli hørt 
 At elevene har et trygt og godt skolemiljø. Ekstra oppmerksomhet er rettet mot særskilt 

sårbare elever, og tilfeller der voksne på skolen krenker elever. 
 Et likeverdig tilbud til barn og unge, tidlig innsats og økt gjennomføring  
 Kvalitet i skolen og skoleeierskapet 

Fylkesmannens bilde av kommunen   
 
Skolemiljø: 
 Gjennomsnittet for trivsel på skolen i Elevundersøkelsen høsten 2017 for elevene i 

Farsund er noe lavere enn for landet. Variasjon mellom skolene. 
 Andel elever i Farsund som svarer at de blir mobbet av andre elever er som snittet for 

fylket, men høyere enn nasjonalt. Høsten 2017 var det 17 elever som svarte at de ble 
mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller mer. Det er også elever som svarer at 
de blir mobbet av voksne. 

 
Læringsresultater:  
 Lavere gjennomsnittlig grunnskolepoeng 2017-18 på 10. trinn for elever i Farsund enn for 

landet og fylket. Høyere gjennomsnitt for jenter i Farsund enn for gutter. 
 Høsten 2017 var det lavere andel på laveste mestringsnivå i nasjonale prøver i lesning i 5. 

trinn enn for landet.  Andel jenter på laveste mestringsnivå er lavere enn for gutter både i 
lesing og engelsk på 5. trinn, men ikke i regning. 

 
Spesialundervisning: 

 Lavere andel elever som får spesialundervisning skoleåret 2017-18 sammenlignet med 
nasjonale tall. På nivå med fylket. Andelen er høyest på ungdomstrinnet, og lavest på 1.-4. 
trinn. 

 Variasjon i andel elever med enkeltvedtak mellom barneskolene.  
 Flest gutter som har vedtak om spesialundervisning.  

 
Gjennomføring:  
 Andel elever og lærlinger i Farsund som har bestått videregående i løpet av 5 år er høyere 

enn for landet og fylket. 
 I Farsund er det noe høyere andel unge uføretrygdede enn i fylket og høyere enn landet for 

øvrig. 
 

 
Dialogpunkter 
 Hvordan tas elever med i saker som gjelder eget skolemiljø? 
 Hva slags rutiner har skoleeier dersom noen voksne på skolen krenker en elev? 
 Er det en felles forståelse hos skoleeier og ansatte om hvem de særlige sårbare barna i 

skolen er? 
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 På hvilken måte sikrer skoleeier at elever med spesialundervisning får opplæring av 
ansatte med rett kompetanse?  

 

3.3. Barnevern 
Fylkesmannens fokusområder  

 Fristoversittelser 
 Akuttberedskap  
 Tverrfaglig samarbeid for å sikre samordnet tilbud til utsatte grupper av barn og unge 
 Kommunens ansvar som del av et interkommunalt samarbeid 
 

Fylkesmannens bilde av kommunen  
 Farsund kommune er vertskommune for kommunene Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord, 

Lyngdal, Hægebostad og Audnedal. Audnedal ble en del av samarbeidet i 2018.   
 Farsund bidrar inn i det interkommunale samarbeidet med 7,3 ordinære fagstillinger og 

1,83 tiltaksstillinger. 
 Det kom 56 nye meldinger knyttet til barn i kommunen første halvår 2018, 8 av disse ble 

henlagt.  
 Kommunen avsluttet 40 undersøkelser i samme periode. Alle frister ble overholdt. 
 Kommunen har 56 barn i hjelpetiltak. Av disse er det 6 som mangler tiltaksplan og kun 34 

av 56 som har fått tiltaksplanen evaluert.  
 Det er 13 barn under omsorg av kommunen. 5 barn har ikke fått de lovpålagte besøk fra 

tilsynsfører. 
 Farsund kommune har et samarbeid med Kristiansand kommune om akuttberedskapen for 

Lister barnevern. 
 Lister barnevern består av mange kommuner, som skal betjene et stort geografisk område. 

Samarbeid med andre etater er viktig for at barneverntjenesten skal klare å utføre sine 
oppgaver. For Lister barnevern er det krevende å følge opp alle samarbeidsinstansene i de 
ulike kommunene. 
 

Dialogpunkter 

 Hva vil kommunen gjøre for å sikre at barn som er under omsorg av kommunen mottar de 
lovpålagte besøk av tilsynsfører? 

 Hvordan fungerer akuttberedskapen i kommunen? 
 Hvordan sikrer kommunen at andre tjenester som ivaretar oppgaver til barn og unge, har 

et samarbeid med barneverntjenesten?   
 Hvordan følger politisk og administrativ ledelse i kommunen med på arbeidet i 

barneverntjenesten?  

 

3.4. Kommunale helse- og omsorgstjenester 
 
Fylkesmannens fokusområder  
 Omsorg 2020  
 Habilitering/rehabilitering  
 Opptrappingsplan rus/psykisk helse  
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 Legevakt, legetjenester 
 
 
 
Fylkesmannens bilde av kommunen  
 
Omsorg  
 Helse- og omsorgsplan for 2017 – 2027 ble vedtatt av kommunestyret 8.3.2018. Planen 

omfatter hele spekteret av helse- og omsorgstjenester, og har bla tydelige mål om 
brukermedvirkning. Planens innhold om habilitering og rehabilitering har gjort at 
kommunen har fått tilskudd på 600 000 kr til prosjekt: Gode rehabiliteringsforløp ved 
korttidsopphold i Farsund kommune.   

 Kommunen har valgt å bygge opp egne KAD (KØH) plasser og sitt eget responssenter, 
men er samtidig med i RKG. Kommunen har prosjekt innen velferdsteknologi for 
mennesker med utviklingshemming, bla geocoaching 

 Farsund utløser betydelige midler til kompetanseheving, i 2018 fikk kommunen utbetalt 
599 000 kr til kompetanse og 500 000 kr til innovasjonsprosjekt: Tilpasset 
hjemmetjenester til personer med demens. 

 KOSTRA (2016 tall)  
Kommunen ligger noe høyere enn landet/Kostragruppen på netto driftsutgifter til 
omsorgstjenester i prosent av samlede netto driftsutgifter og høyere enn 
landet/Kostragruppen på andel ansatte med helsefaglig utdannelse. 
Kommunen ligger noe lavere enn kostraguppen når det gjelder andel innbyggere 80+ som 
bruker hjemmetjenester og noe høyere for brukere 0-66 år. 
Kommunen ligger på landsgjennomsnitt for andel 80+ i institusjon 

 
Fysioterapidekning 
 Det er et noe lavere antall avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere i Farsund (8 

årsverk mot ca. 10 i Kostra-gruppe 11 (SSB 2017)). 
 
Rus / psykisk helse 
 For Farsund er økningen i rammen relatert til opptrappingsplanen fra 2016 til 2018 på 

nesten 1,4 millioner kroner. I tillegg har kommunen i 2018 mottatt tilskudd til kommunalt 
rusarbeid 330 000. Kommunen rapporterer ingen økning i stillinger på rus- og psykisk 
helsefeltet fra 2016 – 2017. Kilde IS-24/8 

 Kommunen mottok tilskudd til en psykologstilling i 2017. Tilskuddet er overført til 2018 
da kommunen ikke fikk ansatt psykolog i 2017.  

 Fylkesmannen er kjent med at Farsund kommune har ansatte med brukererfaring i 
tjenestene. 

 
Legevakt / legetjeneste 
 Farsund kommune har egen legevakt. Fylkesmannen er kjent med at det er relativt mye 

bruk av faste vikarer ved legevakten.  
 Kommuneoverlegefunksjonen har vært problematisk i lang tid og Fylkesmannen har fulgt 

med på utviklingen. Farsund har en dedikert kommuneoverlege i en brøkstilling, men hun 
har nå denne funksjonen i fem kommuner og bor 1,5 times kjøring unna som en 
midlertidig ordning. Farsund kommune hadde et influensautbrudd på Farsund bo- og 
omsorgssenter. Dette ble håndtert på en god måte av kommuneoverlegen. 
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 Farsund har 7,6 legeårsverk per 10 000 innbyggere. Dette er lavere enn gjennomsnittet. 
Tre av åtte fastleger har ledige plasser på sine lister, til sammen 496 ledige plasser. Det er 
ingen ledige plasser hos de tre kvinnelige fastlegene (pr 21.08.2018).  

 Det er svært lavt antall legetimer per beboer i sykehjem (0,17 timer). Gjennomsnittet for 
Vest-Agder er 0,46 timer. 

 Kommunen har sagt opp avtalen med SSHF om å ta imot turnuslege (LIS1). 
Fylkesmannen har i flere omganger vært i kontakt med kommunen om å ta imot 
turnuslege, men dette har vært vanskelig å få til fordi fastlegene ikke ønsker å ha 
turnusleger. Farsund kan få pålegg om å ta imot turnuslege. 

 

Dialogpunkter: 

 Hvordan forbereder kommunen seg på økt behov for medisinsk kompetanse, 
institusjonsplasser, korttids-, avlastnings- og dagaktivitetstilbud?  

 Hva er kommunens kommentar til årsverksutviklingen på rus- og psykisk helsefeltet, 
herunder rekruttering av psykolog? 

 Hvilke erfaringer har kommunen med å benytte brukerkompetanse i rus og psykisk helse 
tjenestene, og er dette en modell som vurderes utvidet til andre områder? 

 Hvordan vurderer kommunen sin dekning av kommunelegefunksjon, legetjenesten ved 
kommunens sykehjem/andre kommunale legeoppgaver, og legevaktsordningen? 

3.5. Sosiale tjenester og levekår  
 
Fylkesmannens fokusområder  
 Utvikling i økonomisk sosialhjelp  
 Kvalifiseringsprogrammet  
 Barnefattigdom  
 
Fylkesmannen bilde av kommunen  
 I perioden 2015 – 2017 har tallet på sosialhjelpsmottakere økt fra 172 til 202. I samme 

periode har gjennomsnittlig utbetaling per innbygger over 16 år økt fra kr. 626 til kr. 796.  
I 2017 hadde kommunen 55 personer i aldersgruppa 18 – 24 år som fikk sosialhjelp (kilde: 
Kostra) 

 Kommunen har de siste årene til enhver tid hatt 3 til 4 deltakere i 
Kvalifiseringsprogrammet. (Kilde: Statistikk divisjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet)  

 På landsbasis har det vært en økning i antall barn som bor i husholdninger der inntekta 
etter skatt ligger under 60% av medianinntekta (EU skala). For Farsund har økningen vært 
markant. I 2013 var det 127 barn i denne gruppa, i 2016 hadde dette økt til 189 (Kilde: 
SSB)  

 9,7% av barna i Farsund vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. (Kilde: SSB)  
 

Dialogpunkter: 

 Hvordan arbeider kommunen med mottakere av økonomisk sosialhjelp i aldersgruppen 
18-24 år?  

 Hvordan vurderer kommunen antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet de senere år? 
 Hvordan ivaretar kommunen barneperspektivet i sine tjenester etter sosialtjenesteloven for 

å bidra til at barn/unge sikres deltakelse og inkludering på viktige sosiale arenaer?  
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3.6. Forebyggende tjenester 
Fylkesmannens fokusområder  
 Helsestasjon-, skole- og jordmortjeneste  
 Forebyggende tjenester for voksne  
 Folkehelse i plan 
 Regionalt folkehelseprogram  
 
Fylkesmannens bilde av kommunen  
Helsestasjon-, skole- og jordmortjeneste 
 Farsund kommune har ikke søkt om tilskudd til å utvikle helsestasjonen eller 

skolehelsetjenesten i 2017. Fylkesmannen er kjent med at Nasjonale faglige retningslinjer 
for tjenesten følges. Fylkesmannen har ikke mottatt klager eller bekymringsmeldinger på 
denne tjenesten. 

 28 % av ungdomsskoleelevene svarer imidlertid at de i løpet av den siste uka har vært 
ganske eller veldig mye plaget av ensomhet. Dette er et høyere tall enn i landet for øvrig.  

 Det er bare 61 % av ungdomsskoleelevene som har oppgitt at de er eller tidligere har vært 
med i en organisasjon, lag eller forening. 

 Det er også et høyere antall ungdommer i Farsund som er plaget av depressive symptomer 
(17 %) i forhold til ungdommer i landet for øvrig (13 %). En vet fra analyser fra UngData 
at det som kan bedre ungdoms psykiske helse og virke sosialt utjevnende, er at 
ungdommer opplever positive relasjoner til foreldrene, god skoletilpasning og/eller 
deltakelse i fritidsaktiviteter. 

 
Fysioterapidekning 
 Det er et noe lavere antall avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere i Farsund (8 

årsverk mot ca. 10 i Kostra-gruppe 11 (SSB 2017). 
 
Forebyggende tjenester for voksne 
 Farsund har et ganske stort antall unge voksne med overvektsproblematikk, 32% mot 

22,5% på landsbasis ved siste måling.  
 
Folkehelse i plan 
 Det er etter folkehelseloven krav om at kommunene skal utarbeide oversikt over 

folkehelsen og jobbe systematisk og målrettet med folkehelse i planarbeid. Fylkesmannen 
er kjent med at Farsund kommune tidligere har jobbet bra med oversiktsarbeidet, men 
ikke fikk det helt innarbeidet i planstrategi og videre inn i det ordinære planarbeidet. 

 
Regionalt folkehelseprogram 
 Farsund kommune deltar i satsingsområdet «Bedre tverrfaglig innsats» innen den 

nasjonale satsingen på folkehelse i program for folkehelsearbeid i Agder. 

Dialogpunkter: 



Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, kommunebilde 2018       Farsund                                     
side:   

14  

 Hvordan planlegger Farsund kommune å jobbe videre med å fremme psykisk helse hos 
barn og ungdom og forebygge ensomhet? 

 Hvordan skal Farsund kommune jobbe for å forebygge at antall barn og unge vokser opp 
med problemer knyttet til overvekt? 

 Hvordan jobber Farsund kommune med oppdatering av folkehelseoversikten til neste 
planprosessrunde? 

4. Arealforvaltning og ressurs- og næringsutvikling 
4.1. Arealforvaltning gjennom kommuneplanens arealdel 
Fylkesmannens fokusområder  

 Bruk av arealplaner kontra bruk av dispensasjoner. 
 Strategi for boligbygging sett i lys av statlige retningslinjer for samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging. 
 Jordvern, spesielt knyttet til nye boliger. 
 Reduksjon av klimagassutslippene gjennom planlegging og lokalisering 

av næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester. 
 Barn og unge skal sikres medvirkning i planprosessene. 
 Ivaretakelse av prinsippet om universell utforming i all planlegging. 
 Klima: Fylkesmannen anbefaler at kommunen fører regnskap over klimagassutslippene 

fra egen virksomhet for å kunne treffe relevante og kostnadseffektive klimatiltak. Vi 
anbefaler også å benytte den kommunefordelte utslippsstatistikken som nylig er publisert 
av Miljødirektoratet på http://www.miljostatus.no/klimagassutslipp-kommuner. 
 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

 Kommunen har oppdaterte arealplaner (flere kommunedelplaner) for størstedelen av 
kommunen. De fleste er forholdsvis nye, hvorav siste er kommunedelplan for Farsund-
Lista vedtatt 8.3.2018. 

 I all hovedsak opplever vi at plan og dispensasjoner benyttes i de saker der dette 
henholdsvis fremstår naturlig og hensiktsmessig. 

 Fylkesmannen opplever god dialog med kommunen, selv om Fylkesmannen og 
kommunen kan være uenige i enkelte saker. 

 Kartlegging av muligheter for sentrumsnær boligfortetting i Farsund, med sikte på 
oppstart av en byplan, er fulgt opp med en fortettingsanalyse for Farsund by. Kommunen 
har imidlertid vedtatt å ikke lage byplan. Dette er ikke i henhold til nasjonale 
forventninger og føringer, da reguleringsplan for Farsund by er gammel (fra 1995) og 
således til dels utdatert. 

 I Vestbygda (Borhaug – Tjørve) er det mange dispensasjoner for nye boliger i område 
som er lagt ut som eksisterende byggeområde. Vi mener det bør lages en samlet plan for 
fortetting i dette området. 

 Strategi bolig: Det legges etter vår mening opp til for mange boliger i Vestbygda. Utfra 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging bør det 
heller satses mer i, og i tilknytning til, Farsund by. Det er ellers forholdsvis store områder 
til spredt utbygging, som åpner for en betydelig boligbygging. Dette bør begrenses. Det er 
på den annen side ikke svært mye bygging i disse områdene. 

 Jordvern: Det har vært en del vanskelige saker på jordvern. Det har etter hvert blitt færre 
slike saker, men vi har pt. en pågående klagesak, der kommunen har bedt om et 
drøftingsmøte. Vi mener kommunen generelt har et bevisst forhold til jordvern, men i 

http://www.miljostatus.no/klimagassutslipp-kommuner
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noen saker blir andre interesser prioritert for høyt, vurdert opp mot jordverninteressene. 
Dette har medført at andre interesser har fått (feilaktig) gjennomslag på bekostning av, og 
på tross av strenge, nasjonale føringer for jordvern. 

 Næring: Vi opplever ikke de store konfliktene rundt næringsarealer. Disse er stort sett 
konsentrert i to områder, Lundevågen og arealer nær Lundevågen pluss Lista flyplass. 
Aktuelle reguleringsplaner er imidlertid relativt gamle, og bør revideres. 

 Barn og unges medvirkning: Dette oppleves svært delt; i noen saker er dette bra, mens det 
i andre saker ser ut til å være helt glemt. Ut fra dette ser det ut til at kommunen ikke har 
tilstrekkelig fokus på medvirkning, og at kommunen mangler rutiner for å sikre at kravene 
til medvirkning oppfylles i alle saker. Vi viser bl.a. til en nylig sak om utbygging av Eilert 
Sundt videregående skole, hvor dette ikke var nevnt i planbeskrivelsen, selv om dette var 
spesielt pekt på i vårt innspill til oppstart av planarbeidet. 

 Universell utforming (UU): Vi mener dette er rimelig ivaretatt, men tilsvarende som for 
medvirkning, mener vi kommunen bør ha et mer aktivt fokus på UU i plansaker. 

 Klima: Fylkesmannen ser svært positivt på at kommunen deltar aktivt i samarbeidet i 
Listerregionen om en felles areal- og transportplan. Dette tror vi kan legge et godt og 
viktig grunnlag for regionens målrettede arbeid for reduserte klimagassutslipp. 

 Farsund har tatt aktiv bruk av tilskuddsordningen «Klimasats», noe Fylkesmannen 
applauderer.   
 
 

Dialogpunkter 
 Hvilke rutiner har kommunen for å sikre at barn og unge blir involvert i planprosesser, og 

hvordan vil dere i praksis legge til rette for medvirkning fra barn og unge i framtidige 
planprosesser? 

 Hvordan vil kommunen bruke sin arealplanlegging til å bidra til at Norge kutter 
klimagassutslippene med minimum 40 % innen 2030? 

 Hva ønsker kommunen at Fylkesmannen skal hjelpe til med på klimaområdet? 
 

4.2. Byggesaksbehandling 
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. 

 Kommunen sørger for nødvendig dokumentasjon for at gebyrer er i samsvar med 
selvkostprinsippet 

 Vi minner om at kommunen skal bruke sjekkliste som er sendt ut – og som kan lastes ned 
fra vår hjemmeside. 

Fylkesmannens bilde av kommunen  
I 2017 behandlet vi 20 saker, hvorav 5 opphevet og 1 omgjort. Dette er en god utvikling i 
forhold til 2016, da opphevelsesprosenten var høy. 
I 2018 har vi behandlet 3 saker, alle er stadfestet. 
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Dialogpunkter:  
 Hvilke utfordringer har kommunen ved saksbehandling/forberedende 

klagesaksbehandling etter plan- og bygningsloven 
 Hva er kommunens forventninger til Fylkesmannen på dette området 
 

4.3. Miljøvern  
Fylkesmannens fokusområder  

 Ivaretakelse av trua og sårbare naturtyper og arter, jf. St.melding 14 (2015-2016). Vi har 
særlig fokus på våtmarksområder, kulturavhengige naturtyper og gammel skog. 
Arealutnyttelse, fremmede arter og opphør av bruk har stort fokus som de største truslene 
mot naturmangfoldet. 

 Kunnskapsgrunnlaget for naturmangfold: Målsettingen er god områdedekning for 
kartlegging av viktige naturtyper og trua og sårbare arter, god kvalitet på 
områdebeskrivelser, avgrensinger og verdisetting i Naturbase. 

 Vern av skog. Stortinget har et mål om at 10 % av skogen i Norge skal vernes. Nær 50 % 
av arter som trues av utryddelse finnes i skog. Økt verneandel skal skje gjennom 
ordningen med frivillig vern av skog.  

 Sikring av god vannkvalitet og ivaretagelse av vassdrag; oppfølging av regional 
vannforvaltningsplan. 

 Oppfølging av kommunens myndighet på forurensningsområdet, deriblant føre tilsyn med 
avløpsanlegg, forsøplingssaker, forurenset grunn mv. Forurenset grunn er prioritert tema 
fra Miljødirektoratet i 2018, deriblant registrering og kvalitetssikring i databasen 
«Grunnforurensing». Fylkesmannen vil invitere alle kommunene til et møte om forurenset 
grunn i okt/nov, og samtidig gjennomføre opplæring i ny database 

 Opprydning i forurenset sediment og skipsverft 
 Kommunens oppfølging av avfallsplaner i bygge/rivesaker (TEK 17).  
 Marin forsøpling og forsøpling i vassdrag. Fylkesmannen vil i løpet av høsten 2018 

invitere til et møte angående dette temaet. 
 

Fylkesmannens bilde av kommunen  
Artsforvaltning og naturforvaltning 

 Farsund kommune har god miljøfaglig kompetanse og jobber strukturert og godt med 
både trua / sårbare arter og naturtyper, fremmede arter og med vannforvaltningsarbeidet. 
Saksbehandlere tar egne initiativ og følger godt opp. 

 Fylkesmannen har et godt samarbeid med kommunen når det gjelder forvaltning av 
verneområdene i kommunen. 

 Naturtypekartleggingen i Farsund kommune har relativt god dekningsgrad. Kvaliteten er 
noe varierende. Det er likevel et klart behov for kvalitetssikring og supplerende 
kartlegging, også i sjø.  

 Kommunen har behov for økt kompetanse om vurderinger etter naturmangfoldlovens 
generelle forvaltningsprinsipper, og om håndtering av utvalgte naturtyper. 
 

Forurensning 

 Oppryddingen i forurenset sediment ble avsluttet i 2018. Vi har hatt god kontakt og godt 
samarbeid med prosjektleder i «Rene Listerfjorder» under dette arbeidet. Vi er svært 
fornøyd med at oppryddingen er gjennomført. 
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 Vi er lite kjent med hvordan kommunen ivaretar sin myndighet og tilsynsrolle innenfor 
temaer som forsøpling, avløp og avfallsplaner i bygge- og rivesaker.  
 
 
 
 
 

Dialogpunkter 
 I hvilken grad følger kommunen opp avfallsplaner i bygge/rivesaker og forsøplingssaker? 
 Hvordan jobber Farsund kommune med marin forsøpling, herunder håndtering av 

landbruksplast?  
 Hvordan jobber kommunen med saker innenfor forurenset grunn og databasen 

Grunnforurensning?  
 

4.4. Landbruk 
Fylkesmannens fokusområder  

 Kommunen som statlig tilskuddsforvalter, inkl. kontroll av tilskudd 
 Kommunens kapasitet og kompetanse i arbeidet med landbruk og landbruksbasert 

næringsutvikling 
 Kommunens forvaltning av arealressursene, inkl. et sterkt jordvern og oppdatering av 

kartgrunnlag (AR5) 
 Kommunens fokus på landbrukets rolle i lokal samfunns- og næringsutvikling 
 
Fylkesmannens bilde av kommunen  
http://kart13.skogoglandskap.no/arealressursstatistikk/xml_filer/2017/1003_arstat_2017.xml  
 
Areal og eiendom 
13,4% av arealressursene i Farsund er dyrka mark og innmarksbeite (jf. AR5 NIBIO). Av 
disse arealene er ca. 88,7% i aktiv drift og omsøkt gjennom produksjonstilskuddssystemet.  
Kommunen har 856 landbrukseiendommer, hvorav med 645 av disse har boligbygging. Av 
landbrukseiendommene med boligbygging har 427 av disse bosetting (66%). Det er 137 
foretak som driver aktivt jordbruk og som søker produksjonstilskudd. Leiejordsprosenten er 
51,9% og økende, og gjennomsnittsstørrelsen på foretakene er 229 daa og også økende. 
Ifølge Kostra ble det omdisponert 6 daa dyrkajord i 2017, mens 30 delingssøknader etter 
jordloven ble innvilget i 2017. Kommunen ser ut til å ha en klar og konsekvent politikk når 
det gjelder bruk av boplikt som virkemiddel. Vi ser at kommunen følger opp sitt ansvar for 
kontinuerlig oppdatering av arealressurskartene (AR5) i og med at det er levert kontinuerlig 
ajourhold av AR5 hvert år siden 2014. Arealtallene er også sendt for oppdatering i 
landbruksregisteret. Dette er bra. 
 
Jordbruk 
Farsund er Agders største jordbrukskommune målt i areal, produksjon og antall bønder.  
De største produksjonene er melk/storfe, sau, korn og potet. Tall viser en liten nedgang i 
antall foretak, uten at det ser ut til å gå ut over produksjonen.  
 

http://kart13.skogoglandskap.no/arealressursstatistikk/xml_filer/2017/1003_arstat_2017.xml
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Det ble levert 5.678 tonn melk i 2017, noe som er lavere enn kommunens kvote på 6020 tonn. 
Det er liten/ingen omsetning av melkekvoter. Det er en sterk økning i antall ammeku/øvrig 
storfe og sau, både i antall dyr og produsenter. Det er noen foretak med verpehøns og 
slaktekylling. Svineholdet er stabilt, med noen variasjoner for slaktegris. Det ble levert opp 
mot 1000 tonn (985) slakt i 2017, mest gris, ungokser og kylling. Det er 8 Debiogodkjente 
foretak med økologisk kjøttproduksjon og grovfôr. Antall daa fulldyrka jord er økende, mens 
antall overflatedyrka daa er synkende. Innmarksbeite er stabilt. Økende potetarealet øker, 
mens frukt og bær varierer. Kornproduksjon på 2500 daa er stabil, og Farsund er, sammen 
med Grimstad, Agders  «kornkammer». Grimstad er pt. størst med 2793 daa (2017)  
 
Skogbruk 
Kommunen jobber godt innen skogforvaltning. Farsund er, målt i areal, en liten 
skogkommune på Agder. Ifølge NIBIO sin arealressursstatistikk er 38,7 prosent, tilsvarende i 
underkant av 100 000 dekar, av landarealet i Farsund produktiv skog. Avvirkningen har de 
siste årene økt betydelig sammenliknet med tidligere. I 2017 ble det avvirket hele 32 000 m³ 
til en bruttoverdi på 10,4 millioner kroner. Farsund kommune har ca 3,2 % av samlet innsats 
av skogplanting og ungskogpleie og ca 7,5 % av avvirkningen i Vest-Agder de siste 4 år. 
Arealet med ungskogpleie kunne, i likhet med de fleste andre kommuner, med fordel vært 
høyere.  
 
Det er generelt stor aktivitet i skogbruket i regionen, og flaskehalsene i 
tømmertransporten blir dermed tydeligere. Kommunen oppfordres til å sikre 
nødvending oppgradering og oppskriving av det kommunale veinettet. 
 
Sitkagran er et viktig treslag i denne kommunen. Mange godkjenninger fra Fylkesmannen om 
utplanting blir omgjort i Miljødirektoratet. Det har vært brukbar investering og bygging av 
nye landbruksveier, hovedsakelig traktorveier, de siste årene. 
 
Næringsutvikling 
Innovasjon Norge har i 2016 innvilget midler til 3 tiltak innen tradisjonelt jord- og hagebruk 
(1,25 mill), 1 utviklingstiltak/nye næringer (200.000 kr) og 1 tiltak gjennom 
Bioenergiprogrammet (150.000 kr). Kommunen gjør en god jobb med SMIL-søknader. Det er 
alltid potensiale for mer landbruksbasert næringsutvikling! Vi har dyktige foretak fra Farsund 
som bidrar i ulike nettverk, noen har fått IN’s BU-pris for sitt virke, og andre deltar aktivt i 
forvaltningen av Utvalg kulturlandskap Vest-Lista (UKL). Vi ønsker å berømme kommunen 
for initiativ og aktiv deltakelse i det som skjer generelt, og i UKL spesielt. På Agder nå er det 
mest aktivitet innen Inn på tunet, lokalmat/grønt reiseliv, økt bruk av tre/bioenergi og 
urbant/andelslandbruk.  
 
Kommunal forvaltning – kontroll 
Fylkesmannen har et godt samarbeid med landbruksforvaltningen i kommunen. Det er viktig 
at det er nok ressurser til så vel administrative forvaltningsoppgaver som til pådriveroppgaven 
innen næringsutvikling. 
 
Avlingssvikten pga tørke sommeren 2018 vil kreve mye av kommunens landbruks-
forvaltning utover høsten. Vi ber kommunen være oppmerksom på ev. behov for ekstra 
ressurser til dette.  
 
Kommunen er statlig tilskuddsforvalter. Kontroll av tilskuddsutbetalinger er en prioritert sak 
for staten. Totalt er det utbetalt 32,8 mill. kr bare i produksjonstilskudd til foretakene i 
Farsund i 2018. For å opprettholde tilliten til systemet er det viktig at fellesskapets midler blir 
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forvaltet på en ryddig og korrekt måte. Det er derfor avgjørende at kommunen gjennomfører 
risikobasert kontroll og oppfølging, både kontroll av 10 % av foretakene som årlig søker 
produksjonstilskudd, og ellers. Det er viktig at ledelsen støtter fagfolkene i dette arbeidet, som 
tidvis kan oppleves vanskelig. 
 
 
 

Dialogpunkter  

 Hvilke rutiner har dere for å trekke inn landbruksforvaltningen i arbeidet med planforslag 
som berører dyrka eller dyrkbar mark? 

 Hvordan støtter og følger kommuneledelsen opp om fagfolkenes kontrollarbeid?  
 Hvilke tiltak prioriteres i næringsutviklingsarbeidet?  
 Økt aktivitet i skogbruket krever god infrastruktur for tømmertransport. Har kommunen 

fokus på nødvendig oppskriving/oppgradering av veinettet?  
 Får kommunen den rettledningen dere trenger fra Fylkesmannen i aktuelle 

landbrukssaker? 

 

 

Lenker: 
Opplæringsvinduet: https://www.fylkesmannen.no/nb/Aust--og-Vest-Agder/Barnehage-og-
opplaring/Grunnskole-og-videregaende-opplaring/Opplaringsvinduet/ 
Statistikkportalen for Agder: http://regionplanagder.no/stat/index.html  

Vedlegg:  
1. Utvalgte nøkkeltall Nivå 1, 2015-2017, reviderte KOSTRA tall 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fylkesmannen.no/nb/Aust--og-Vest-Agder/Barnehage-og-opplaring/Grunnskole-og-videregaende-opplaring/Opplaringsvinduet/
https://www.fylkesmannen.no/nb/Aust--og-Vest-Agder/Barnehage-og-opplaring/Grunnskole-og-videregaende-opplaring/Opplaringsvinduet/
http://regionplanagder.no/stat/index.html
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2015 2016 2017 Vest-Agder Kostragruppe 11
Landet 
u/Oslo

Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) 2,6 5,2 0,9 3,5 2,6 3,7
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) 2,0 3,8 0,8 1,4 1,5 1,8
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter 
(prosent) : : : : : :
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) 104,0 105,4 101,6 99,6 103,2 101,9
Frie inntekter per innbygger (kr) 48591 50849 52721 52667 55170 53619
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder 
rapporteringsåret+1) (kr) 2100 2161 2269 2649 2698 2759
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder 
rapporteringsåret+1) (kr) 3779 3794 3890 4676 3641 3891
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder 
rapporteringsåret+1) (kr) 2280 2280 2750 2911 3002 3463
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for 
av alle kommunale veier (prosent) 4,4 4,5 4,4 10,6 8,9 14,8
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) 62805 63987 73456 129445 101024 130643
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år 
(prosent) 88,6 85,3 89,0 89,8 91,9 91,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per 
korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) 67 83 77 65 64 64
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år  (kr) 132258 133581 140140 138141 143788 143914
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-17 år (kr)

6917 6825 7293 10924 10843 10362
Delen netto driftsutgifter til sakshandsaming/drift (funksjon 244) 
(prosent) 31,2 36,7 32,6 25,4 28,0 28,5
Delen netto driftsutgifter til barn som ikkje er plasserte av 
barnevernet (funksjon 251) (prosent) 16,1 8,0 9,7 8,4 10,3 11,1
Delen netto driftsutgifter til barn som er plasserte av barnevernet 
(funksjon 252) (prosent) 52,7 55,3 57,7 66,2 61,7 60,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) 2,8 3,2 4,0 4,2 4,4 3,9
Elever i kommunale og private grunnskoler som får 
spesialundervisning (prosent) 8,1 7,3 7,1 7,1 8,6 7,9
Gruppestørrelse 2 (antall) 17,2 16,5 16,8 17,3 15,1 16,5
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per 
innbygger 6-15 år (kr) 100845 106991 107393 105991 116553 107654
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)

25168 25983 27162 23528 29920 25456
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) 43,9 42,5 50,7 54,4 45,8 47,0
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem 
(prosent) 12,3 13,2 12,7 12,0 12,3 12,6
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) 100,0 100,0 100,0 98,8 91,3 89,2
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) 3228 3427 3316 3519 3349 3439
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) 8,9 8,8 7,6 10,8 12,1 11,1
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) 8,0 7,9 8,0 8,9 10,1 9,5
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst 
(prosent) 86,8 80,6 89,2 96,2 91,1 90,6
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass (kr)

1098895 1185079 1121618 1104586 1102978 1140445
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere  (antall) 9 9 9 20 24 21
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) 0,46 0,46 0,46 0,61 .. 0,71
Sosialhjelpsmottakere (antall) 172 188 202 4517 11551 118409
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) 47 47 55 1112 2759 25498
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt 
(antall) 6 6 7 244 1210 12034
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til 
livsopphold (antall) 118 129 61 2217 4324 47787
Energiutgifter per m2 kommunalt eide bygg (kr) 112 106 111 94 114 110
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) 0,76 0,68 0,67 0,56 0,72 0,67  
 
 
 
 


