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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. 

 

Tilstandsrapporten 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) skal 

legges til grunn 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 

• Oppfølging av regionplan Agder 2020 

• 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 ble vedtatt i 2016 

•  Kommunen har gitt en kort beskrivelse om egenkontroll i årsberetningen.  

 

Dialogpunkter 

•  Hvordan følger kommunen opp planstrategien? 

• Vi ber om en kort orientering om kommunens tiltak for å sikre en betryggende kontroll i 

virksomheten.  Er det avdekket avvik? 

  

 

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  

• Kommunens mål om å øke innbyggertallet til 6722 i 2022 ser ut til å være noe optimistisk.  

• Kommunen gir en god beskrivelse av befolkningsutviklingen fram mot 2022/2040. 

Kommunen har begynt arbeidet med å forberede seg på at andelen eldre vil kreve store 

endringer i måten helse- og omsorgstilbudet drives på.  

• Kommunen har god oversikt over barnetall og elevtall. Barnehagetilbudet er under økende 

press dersom etterspørselen etter økt oppholdstid fortsetter. Når det gjelder elevtall er det 

store svingninger i fødselskullene, men kommunens skoler har kapasitet i planperioden. 
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Dialogpunkter 

• Mange kommuner ønsker å jobbe målrettet for å øke innbyggertallet og for å få til sunn 

demografisk utvikling. Hvilke utfordringer skaper den demografiske sammensetningen og 

antatt utvikling for kommunen?  

 

 

2.3. Likestilling 

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 kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet 

og kjønnsuttrykk og etnisitet og livssyn.  

• Arbeidet for likestilling og mot diskriminering må sees i sammenheng med levekår. 

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

• Kvinesdal 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 lanserte i vår «Likestillingsmonitor Agder 2008-

2015». Monitoren viser status og måler endringer i praksis på ulike felter som har relevans 

for likestilling, og er derfor et redskap kommunen bør bruke i sitt arbeid med å fremme 

likestilling:  

o Det har vært en nedgang i andel sysselsatte både for kvinner og menn fra 2008 til 

2014. Stor andel kvinner som jobber deltid. Lavere andel sysselsatte 

innvandrerkvinner i 2015 i Kvinesdal enn for landet.  

o Andel kvinner og menn med høyere utdannelse i Kvinesdal er i 2014 lavere enn 

snittet for fylket og hele landet. 

o Kvinneandelen i kommunestyret i 2015 har gått opp fra 2011. 

• Kommunen deltar i prosjektet «Likestilt arbeidsliv» 

• Kommunen har en egen handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017).  

• Kommunen har en egen handlingsplan for likestilling og mangfold i Kvinesdal kommune 

(2017-2020). Som arbeidsgiver ønsker kommunen å jobbe videre med heltidskultur, fokus 

på mangfold, og forebygging av utenforskap, diskriminering og åpenhetskultur. 

• Etter det Fylkesmannen kjenner til har 3 av skolene i kommunen fri 9 onsdager for 1-4. 

trinn i løpet av skoleåret. En skole har fri hver onsdag for 1.-4. trinn, og annenhver onsdag 

for 5.- 7. trinn. 

 

Dialogpunkter 

• Hva anser dere for å være den største utfordringen for likestilling og mangfold? 

• Settes det av egne midler til å jobbe med likestilling? 

• Hvordan harmonerer målet om heltidskultur med organiseringen av 4-dagers skoleuker?  
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2.4. Økonomi og økonomistyring 

Fylkesmannens fokusområder  

•  Økonomisk status og balanse, herunder: 

- driftsresultat 

- gjeldssituasjon 

- fondsreserver 

• Økonomistyring, herunder bruk av KOSTRA-tall og måltall/andre styringsindikatorer 

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

tjenesteproduksjon. 

• Økonomiske handlingsregler som er politisk forankret. 

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

• Reviderte KOSTRA-tall viser et solid netto driftsresultat på 34,4 mill. kroner, eller 4,5 pst. 

av brutto driftsinntekter i 2016. I 2017 budsjetterer kommunen med et positivt netto 

driftsresultat på 0,9 pst. av brutto driftsinntekter. I resten av perioden svinger netto 

driftsresultatene fra 0,8 pst. i 2018 stigende til 1,2 pst. i 2020. Teknisk beregningsutvalg 

anbefaler at netto driftsresultat over tid bør utgjøre om lag 1,75 pst. eller mer for å sikre en 

bærekraftig økonomi. Kommunen innfrir ikke målsettingen i økonomiplanperioden.  

• Kommunens lånegjeld ligger under landsnittet. Reviderte KOSTRA-tall viser en netto 

lånegjeld på 71,5 pst. av brutto driftsinntekter i 2016, mens tilsvarende tall for landet 

utgjør 83,1 pst. Kommunen oppfyller Fylkesmannens anbefaling om at gjeldsnivået bør 

ligge under 75% av brutto driftsinntekter. 

• Reviderte KOSTRA-tall viser at kommunens disposisjonsfond ved inngangen til 2017 

utgjør 80,2 mill. kroner eller 12,8 pst. av brutto driftsinntekter. Kommunen har således 

økonomiske bæreevne til å budsjettere med svake netto driftsresultat og håndtere 

uforutsette utgifter. I løpet av økonomiplanperioden endres ikke fondets beholdning. 

Fylkesmannen anbefaler at disposisjonsfondet utgjør mellom 5-10 pst. av brutto 

driftsinntekter. 

• Det er bra at kommunen aktivt bruker KOSTRA-tall i budsjett og regnskapsdokumentene. 

• Kommunen har utarbeidet styringsmål knyttet til bærekraftig økonomi, budsjettlojalitet, 

gjeldsnivå og fondsreserver i økonomiplanen.  

 

Dialogpunkter 

• Har kommunen rutiner for å sikre god nok kvalitet på KOSTRA-data? 

• Hvordan vil kommunen jobbe fremover for å sikre en fortsatt bærekraftig økonomi som 

gir muligheter for å opprettholde det gode tjenestetilbudet? 

• Hva er de største økonomiske utfordringene i neste års budsjett og økonomiplan? 

 

 

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 
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• Kommunens evne til å ta beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanleggingen 

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

• Siste tilsyn ble gjennomført i Kvinesdal kommune i 2015. Det ble da ikke gitt avvik på 

etterlevelsen av bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt.   

• Fylkesmannen har et positivt inntrykk av Kvinesdal kommune i et beredskapsperspektiv. 

Foruten at kommunen har et tilfredsstillende system for beredskapsarbeidet, fremstår den 

som proaktiv og handlekraftig ved hendelser.   

• Kommunen har en helhetlig beredskapstenking og en rød tråd i beredskapsarbeidet. 

Beredskapsbevisstheten er gjennomgående, fra kommuneledelsen til enhetene.  

• Kvinesdal har utarbeidet egen helhetlig ROS-analyse framfor å videreføre den 

interkommunale ROS Lister.  

Dialogpunkter 

• Ingen. 

 

 

2.6. Interkommunalt samarbeid   

Fylkesmannens fokusområder  

• Interkommunalt samarbeid som virkemiddel for å sikre gode tjenester til alle innbyggere 

på Agder  

• Kommunereformen fra forrige stortingsperiode er forbi, men Regjeringen mener at det er 

behov for videre arbeid med saken 

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

• Kvinesdal kommune er en viktig deltaker i arbeidet i Lister regionråd 

 

Dialogpunkter 

• Hvordan tenker kommunen om utviklingen av det interkommunale samarbeidet framover?  
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3. Tjenesteyting og velferdsproduksjon 
 

3.1. Barn og unge 

Fylkesmannens fokusområder  

• Kommunes tverrfaglige arbeid for utsatte barn og unge 

• Barn og unges medbestemmelse  

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

• I NOU 2017:12 «Svikt og svik» er det avdekket svikt i samarbeid mellom tjenester for 

barn og unge, og at barn ikke får medvirke. Kvinesdal kommune satser gjennom Lister-

regionen på tverrfaglig arbeid for utsatte barn og unge gjennom prosjektet Bedre 

Tverrfaglig Innsats (BTI). 

 

Dialogpunkter 

• Hvilke rutiner og systemer har Kvinesdal kommune for å sikre helhetlige og koordinerte 

tjenester for barn og unge?  

• Hvordan blir barn og unge hørt i saker som angår dem?  

 

 

3.2. Barnehage 

Fylkesmannens fokusområder  

• Barnehagenes oppfyllelse av norm for pedagogisk bemanning   

• Minoritetsspråklige barn og tiltak for å bedre språkforståelsen  

• Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne 

• Arbeid mot mobbing i barnehagene 

• Kommunen som lokal barnehagemyndighet med ansvar for kvaliteten i 

barnehagetilbudet 

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

• Ved gjennomgang av BASILtall fra desember 2016 oppfylte bare 2 av 8 barnehager 

pedagogognormen. Avvikene var relativt små. Ingen av barnehagene hadde søkt om 

dispensasjon fra pedagognormen eller bemanningsnormen. 

• Per desember 2016 var det 27 minoritetsspråklige barn i barnehage i Kvinesdal, dette 

utgjør 8 % av barnehagebarna.  

• Kvinesdal kommune har en relativ lav andel barn med vedtak om spesialpedagogisk 

hjelp i førskolealder. 

• Fylkesmannen er kjent med at Kvinesdal sammen med de øvrige Listerkommunene er 

med i BTI-prosjektet 2016-2018. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) handler om å sikre 

alle barn og unge gode oppvekstsvilkår. Viktig i satsingen er tidlig innsats ovenfor 

barn, unge og familier som det er knyttet bekymringer til, helhetlig og koordinert 

tjenestetilbud og foreldresamarbeid. 

• Representant fra barnehagemyndigheten i Kvinesdal har deltatt på studiet UiA har 

utviklet i samarbeid med Fylkesmannen. Studiet omhandler kommunenes rolle som 

lokal barnehagemyndighet og hvordan barnehagemyndigheten kan være en lokal 
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pådriver og sikre best mulig kvalitet i barnehagene i tråd med barnehageloven og 

rammeplanen.  

 

 Dialogpunkter 

• Har inkludering og arbeid mot mobbing i barnehagen et særskilt fokus? 

• Tilrettelegger kommunen barnehagetilbudet for alle barn, også barn med nedsatt 

funksjonsevne? 

• Hvordan arbeider kommunen for å sikre tidlig innsats? 

 

3.3. Grunnskole 

Fylkesmannens fokusområder  

• Styrking av arbeidet mot mobbing og for et bedre skolemiljø, jf. ny bestemmelse om 

skolemiljø i kapittel 9A i opplæringslova. 

• Et likeverdig tilbud til barn og unge, tidlig innsats og økt gjennomføring  

• Kvalitet i skolen og skoleeierskapet. 

Fylkesmannens bilde av kommunen   

 

Skolemiljø: 

• I Ungdata 2016 svarte 4 prosent av ungdomsskoleelevene i Kvinesdal at de blir mobbet 

minst hver 14. dag. Andelen nasjonalt var 8. I Elevundersøkelsen høsten 2016 er det 4,1 % 

av elevene i Kvinesdal som svarer at de i en eller annen kombinasjon er mobbet av 

medelever, digitalt mobbet av noen på skolen eller mobbet av voksne på skolen 2-3 

ganger i måneden eller oftere. Det er under snittet nasjonalt og for fylket. 

• Kommunen deltar i prosjektet «Inkludering barnehage- og skolemiljø»  

Læringsresultater:  

• Kvinesdal kommune skriver i sin årsmelding at «største utfordring er å heve resultatene». 

Kommunen har 41,7 i grunnskolepoeng for 2016-17. Dette er høyere enn snitt for Vest-

Agder fylke og landet. 

• Resultatene på nasjonale prøver for 5. trinn for 2016-17 viser en positiv utvikling over tid. 

Snittet for kommunen ligger litt over nasjonalt snitt for regning og litt under for lesing og 

engelsk. Kommunen har en relativt høy andel elever på laveste mestringsnivå i engelsk og 

lesing, men har en lav andel på laveste mestringsnivå i regning. Det er også en høy andel 

på høyeste mestringsnivå i regning.  

• Resultatene for 8. trinn på nasjonale prøver for 2016-17 er over nasjonalt snitt for regning 

og under for lesing og engelsk. Fordelingen på mestringsnivå er svært god for regning 

med en betydelig lavere andel elever på de to laveste mestringsnivåene og betydelig 

høyere andel på høyeste mestringsnivå. 

 

Spesialundervisning: 

• Barneombudets fagrapport 2017 «Uten mål og mening?» har aktualisert spørsmålet om 

god kvalitet og utbytte i spesialundervisningen.  

• Kommunen har en lav andel elever som mottar spesialundervisning, 4,6%. 45% av disse 

får sin undervisning hovedsakelig i ordinære klasser mens 42% får undervisning 

hovedsakelig i grupper på 2-5 elever.  

• Mer enn halvparten av elevene med spesialundervisning får et lavt antall timer med 

undervisningspersonale, samtidig som en høy andel får 271 timer eller mer med 
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undervisningspersonale. Av de elevene som mottar spesialundervisning får cirka 

halvparten også timer med assistent. Av denne gruppa får 82 % 271 timer eller mer. 

• Det er om lag like mange jenter som gutter som får spesialundervisning.  

 

Gjennomføring:  

• Andel elever og lærlinger som har bestått videregående i løpet av 5 år er 78 % (2016) for 

Kvinesdal. Det er høyere enn for fylket (75,4 %) og landet (73). 

• I Kvinesdal er 7% unge uføretrygdede i pst. av befolkningen (18-44) (2013-15). Snitt for 

Vest-Agder er 3,9 % og for hele landet 2,6 %.  

 

Kommunebidrag – skolebidrag:  

• Kommunebidragsindikatoren for alle trinn gir grunn til å fokusere på skolenes bidrag til 

elevenes læring. 

 

Dialogpunkter 

• Hva er de største utfordringene i arbeidet med å skape et inkluderende og godt skolemiljø 

for elevene i Kvinesdal? Hvorfor? 

• Hvordan sikrer kommunen at de som utfører spesialundervisning har god kompetanse?  

 

3.4. Barnevern 

Fylkesmannens fokusområder  

• Fristoversittelser 

• Tverrfaglig samarbeid 

• Kommunens ansvar som del av et interkommunalt samarbeid 

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

• Kvinesdal kommune er i interkommunalt samarbeid på barnevernfeltet med Farsund 

kommune som vertskommune. 

• Kommunen har mottatt 40 meldinger siste halvår, hvorav 12 er henlagt. Alle innenfor 

frister fastsatt i lov. 

• Det er avsluttet 27 undersøkelser siste halvår, 20 av disse er henlagt. Dette er et høyt antall 

henlagte undersøkelser.  

• Det er 30 barn i hjelpetiltak, 28 av disse har en tiltaksplan. 12 barn har fått evaluert planen 

siste halvåret. 

• Det er 17 barn under omsorg av kommunen. Kommunen har et oppfølgings- og 

kontrollansvar for 19 barn til sammen. 6 barn har ikke fått det lovpålagte tilsynet. 
 

Dialogpunkter 

• Hvilke tiltak vil kommunen gjøre for å ivareta kravet til tilsyn med barn i fosterhjem? 

• 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?  

• På hvilken måte har kommunen vurdert det høye antallet henlagte undersøkelser?  
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3.5. Kommunale helse- og omsorgstjenester 

Fylkesmannens fokusområder  

• Demensplan 2020 

• Kommunens oppfølging av et økende antall eldre 

• Pasientsikkerhetskampanjen  

Fylkesmannens bilde av kommunen  

• Kommunen fikk tilskudd til lindrende behandling og omsorg i 2015 og 2016 og har gode 

brukerevalueringer som følge av økt kompetanse. Kvinesdal har samarbeidet nasjonalt om 

utprøving av kompetansehevingsmodell. 

• Kommunen etablerte livsgledesykehjem i 2014 og ble resertifisert oktober 2015. 

Kvinesdal jobber aktivt med implementering av velferdsteknologi, strategi «Lenger i eget 

liv». Kommunen er opptatt av hvordan innbyggerne kan ta ansvar for og forebygge 

sviktende funksjonsnivå for seg selv og sine nærmeste. 

• Årsverk, netto driftsutgifter i pleie- og omsorg ligger høyre enn landsgjennomsnittet og 

gruppe 12 (KOSTRA).  

• Husbanken er positive til skisse for 5 -6 omsorgsboliger i Stadionveien  

• Kommunen har (KOSTRA tall pr.150617) en dekningsgrad innen pleie/omsorg på hhv.     

institusjon 28,2 %, hjemmeboende 66,3 % og aktivisering/støttetjenester 5,5%. 

Dekningsgrad institusjon har en liten nedgang.  

• Dagtilbud til personer med demens; 7 brukere fordelt på 3 hele plasser i løpet av uka, 

ingen nye plasser i 2017.  

• Kommunen har interkommunal pårørendeskole.  

• 250 ansatte i helse- og omsorg har gjennomført ABC - opplæring. 

• Tilsyn med helsetjenester til personer med utviklingshemming i 2016; kommunen fikk 

ingen avvik eller merknader. Vi la merke til tverrfaglig samarbeid mellom de ulike soner 

og enheter, blant annet på lindrende oppfølging.  

• Legetjenesten. Kommunen har legevakt gjennom interkommunal legevakt i Flekkefjord. 

Fylkesmannen hadde tilsyn med Flekkefjord legevakt våren 2017. Det ble ikke funnet 

avvik. I november 2015 ble det gjennomført et beredskapstilsyn i kommunen som nå er 

avsluttet. 

 

Dialogpunkter 

• Hvordan er dagtilbud til personer med demenslidelser etterspurt i kommunen? Andre 

erfaringer knyttet til dette? Hvordan planlegger kommunen for dagtilbud som skal- 

tjeneste fra 2020? 

• Kommunens kommentarer til kompetansebehov fremover? 

• Hvordan tenker kommunen frivillighet inn i helse- og omsorgstjenesten? 

• Hvilke tiltakspakker er implementert, eventuelt andre tiltak iverksatt i lys av 

pasientsikkerhetskampanjen? Hvordan jobber kommunen med dette?  
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3.6. Folkehelse og forebyggende arbeid 

Fylkesmannens fokusområder  

• Miljørettet helsevern i barnehage og skole 

• Livsstil og psykisk helse 

• Brukermedvirkning 

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

• I følge Folkehelseprofilen (fra Folkehelseinstituttet) er det en lav forventet levealder (for 

årsperioden 2001-2015) blant menn i Kvinesdal, 76,3 år mot ca. 78 år i landet og i fylket 

for øvrig. Mulig det kan henge sammen med et fortsatt stort antall røykere i kommunen? 

• Fylkesmannen er kjent med at det er etablert en frisklivssentral i Kvinesdal. Det er ikke 

kjent for oss, hvilke tilbud befolkningen får her. 

• I følge UngData-undersøkelsen er 9 % av ungdommen i Kvinesdal mye plaget av 

depressive symptomer (5-6 av 6 ulike symptomer på depressivt stemningsleie), litt lavere 

enn resten av fylket og landet.  

• 65 % av ungdommen er med i en organisasjon, klubb, lag eller forening, omtrent som i 

fylket og landet for øvrig. En vet fra analyser fra UngData at det som virker bedrende på 

ungdoms psykiske helse og sosialt utjevnende er i tillegg til positive relasjoner til 

foreldrene og god skoletilpasning, deltakelse i fritidsaktiviteter. 

• Kvinesdal, i regi av Listernettverket, har søkt om å bli med på nasjonalt 

folkehelseprogram, med videreutvikling av BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats), og 

nettverket er valgt til å ta en ledende rolle på Agder.  

• Kvinesdal kommune har laget nye rutiner for godkjenning og tilsynsordning for 

barnehager og skoler. Ansvaret for dette er delegert til kommuneoverlege som jobber med 

å få til et interkommunalt samarbeid. Alle skolene skulle få nye godkjenninger i 2016. 

Kvinesdal kommune har utarbeidet en folkehelseoversikt 

• Kommunen har etablert ungdomsråd i Kvinesdal, KUNG, i 2014 

• Helsestasjon- og skolehelsetjeneste. Fylkesmannen er kjent med at helsestasjon, 

jordmortjenesten og skolehelsetjenesten ble styrket i 2015 og 2016, og at tjenesten 

fungerer godt. Kvinesdal kommune fikk 550 000 av belønningsmidlene til ytterligere 

styrking av tjenesten i 2017 (prosjekt veiledning i ernæring ved helsestasjon for ungdom). 

 

Dialogpunkter 

• Hvordan er barn og unge involvert i ulikt arbeid og prosjekter for å fremme folkehelse i 

kommunen?   

• Er alle skoler og barnehager og skoler godkjente jf. forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehage og skoler?      

  

3.7. Sosiale tjenester og levekår 

Fylkesmannens fokusområder  

• Aktivitetsplikten for mottakere av økonomisk stønad under 30 år 

• Kvalifiseringsprogrammet 

• Helhetlig og samordnet tjenestetilbud 

• Barn og unge 



Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, kommunebilde 2017     Kvinesdal                                     side:    14  

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

• Fylkesmannen behandlet ingen rettighetsklager fra NAV Kvinesdal i 2016. I perioden 

1.1.17 – 18.8.17 er det behandlet en klagesak som ble stadfestet. (NESTOR) 

• I 2017 gjennomførte Fylkesmannen tilsyn med forvaltning av tjenestene opplysning, råd 

og veiledning og økonomisk stønad til personer mellom 17-30 år. Det ble gitt avvik etter 

funn som avdekket manglende vedtak etter lov om sosiale tjenester i NAV§ 17 – 

informasjon, råd og veiledning. 

• 7 stk. deltakere i kvalifiseringsprogrammet pr. mai 2017 (rapportering AV-dir) 

• Antall sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer er redusert fra 26 personer 

i 2015 til 9 personer i 2016 (KOSTRA) 

• Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned er økt fra kr 5044 i 2015 til kr 5563 i 2016 

(KOSTRA). 

• Andelen barn som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt økte fra 6,8% i 2014 til 

8,1% i 2015 (bufdir.no) 

• 2% av ungdomsskoleelevene opplever at familien har dårlig råd, mot 5% i snitt for Fylket, 

og 4% for region Agder og Rogaland (ungdata.no) 

• Tilgjengelighet i NAV - åpningstider ved NAV Kvinesdal kl. 12 – 14 (nav.no) 

 

Dialogpunkter 

• Hvilke utfordringer har kommunen i forbindelse med aktivitetsplikten og hvordan 

håndteres disse? 

• Hvordan arbeider kommunen for å styrke rekruttering til og arbeidet med 

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)? 

• Hvordan er samarbeidet med aktuelle aktører? Er det tilstrekkelig ev. hvordan arbeides det 

med å utvikle et bedre helhetlig tjenestetilbud? 

• Hvordan håndterer NAV situasjoner som oppstår utenom åpningstiden (behov for 

midlertidig bolig/ «nødhjelp/matpenger»)?  

 

3.8. Rus og psykisk helse 

Fylkesmannens fokusområder  

• Psykolog i kommunene (bruk av tilskudd for opprettelse av stillinger) 

• Kommunes oppfølging av pålegg om KØH døgn for rus- og psykisk helse hjelp.  

• Oppbygging av kapasitet i de kommunale tjenestene (rus og psykisk helse) 

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

• Kommune fikk tilskudd til psykolog i 2015 men fikk først besatt stillingen i slutten av 

2016.  

• Kommunen har hatt et samarbeid hvor Flekkefjord kommune er vertskommune for KØH 

samarbeidet i regionene. Fra 1.10.17 var det planlagt at dette samarbeidet ville opphøre 

ifølge økonomiplanen for Flekkefjord kommune. 

• I følge SINTEF rapport (IS-24/8) har kommunen en økning i årsverksinnsats på psykisk 

helse- og rus feltet fra 25,3 årsverk i 2015 til 28 årsverk i 2016.  
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Dialogpunkter 

• Erfaringer med psykolog kompetanse i de kommunale tjenestene. Hvordan er tilbudet 

etterspurt i kommunen? 

• KØH -  Hva er status på vertskommunesamarbeidet – evt. hvordan tenker kommunen å 

rigge et eget tilbud. (både somatikk, psykisk helse og rus)? 

• Kommunens kommentarer til de tall som fremkommer i IS 24/8 rapporteringen for 2015 

og 2016 er de reelle? 

• Som følge av opptrappingsplanen har kommunen de to siste årene hatt en økning i de frie 

inntektene på i underkant av kr 700 000 og det signaliseres videre økning i rammen frem 

til 2020 – vil dette gjenspeiles i en styrking av kapasiteten i disse tjenestene i kommunen? 

  



Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, kommunebilde 2017     Kvinesdal                                     side:    16  

4. Arealforvaltning og ressurs- og næringsutvikling 

4.1. Forvaltning av arealressursene gjennom kommuneplanens arealdel 

Fylkesmannens fokusområder  

• Bruk av arealplaner kontra bruk av dispensasjoner. 

• Strategi for boligbygging sett i lys av statlige retningslinjer for samordnet planlegging. 

• Jordvern, spesielt knyttet til nye boliger. 

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

• Kommunen praktiserer utstrakt bruk av dispensasjon for spredt boligbygging, ofte i LNF-

områder. Dette begrenser muligheten til helhetlige grep for boligetablering.  

• Hensynet til ny bosetting trumfer i stor grad hensynet til dyrka mark i dispensasjonssaker. 

En slik linje er ikke i tråd med nasjonale føringer og krav om redusert nedbygging av 

dyrka mark. 

• Klimahensyn er ikke tilfredsstillende vurdert i foreliggende kommuneplan. 

 

Dialogpunkter 

• Hvilke tanker har kommunen om sin utstrakte bruk av dispensasjoner for spredt 

boligbygging, for eksempel på heia/utenfor tettstedene Feda, Storekvina og Liknes? Dette 

også sett i lys av at spredt bosetting er en dyr løsning med hensyn til kommunale tjenester. 

• Hvilke tanker har kommunen om oppfølging av statlige retningslinjer for samordnet areal- 

og transportplanlegging og klima?  

• Hvordan vil kommunen styrke jordvernet for å bidra til å sikre nasjonale målsettinger? 

 

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. 

• Kommunene sørger for nødvendig dokumentasjon for at gebyrer er i samsvar med 

selvkostprinsippet 

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

• Vi fikk to klagesaker fra Kvinesdal i 2016. Begge er stadfestet.   

• Fylkesmannen får ikke ofte spørsmål fra kommunen om reglene i plan- og bygningsloven. 

 

Dialogpunkt 

• Hvilke utfordringer har kommunen ved saksbehandling/forberedende 

klagesaksbehandling etter plan og bygningsloven? 

• Hva er kommunens forventninger til Fylkesmannen på dette området? 
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4.3. Det grønne skiftet 

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. Den statlige 

planretningslinjen er under revisjon som følge av Parisavtalen og Norges forpliktelser i 

samarbeidet med EU. Avtalen med EU innebærer bl.a. kutt i klimagassutslippene på 

minimum 40 % innen 2030, sammenlignet med utslippene i 1990. Kommunene har en helt 

sentral rolle som tilrettelegger for innbyggernes utslippskutt og som deres forbilde. Vi 

anbefaler at kommunen integrerer klima- og energiplanleggingen i kommuneplanen for å 

sikre en helhetlig og forpliktende tilnærming til disse spørsmålene i alle deler av 

kommunens virksomhet. Uavhengig av tilnærming, må kommunen på et overordnet 

plannivå angi hvordan kommunen skal bidra for å oppfylle de nasjonale forpliktelsene. 

• Kommunens oppfølging av 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  

• Regionplan for Listerregionen skal revideres, og Kvinesdal kommune har fått både 

Klimasatstilskudd og skjønnsmidler for å lage en samordnet areal- og transportplan for 

Listerregionen. Fylkesmannen ber kommunen arbeide for at planene blir regionens veikart 

for 40 % utslippskutt innen 2030.  

• Kvinesdal kommune er en pådriver og bidrar med revisjon av regionplan for 

Listerregionen. Kommunen må påse at den interkommunale planen integreres i egne 

planer og i egen virksomhet. 

• Klimasats: Kommunen har fått tilsagn om støtte gjennom tilskuddsordningen «Klimasats» 

for prosjektet «Samordnet klima- areal og transportplanlegging i Listerregionen». 

Fylkesmannen har også støttet prosjektet med skjønnsmidler. Fylkesmannen ser frem til 

oppfølgingen av prosjektet. Kommunen oppfordres til å benytte ordningen også for andre 

type prosjekter i de kommende søknadsrundene, bl.a. til å styrke klimaprofilen i 

arealplanleggingen, kommunale innkjøp og til konkrete tiltak innen transport.  

 

Dialogpunkter  

• Hva er status for revisjon av klima- og energiplan i kommunen? 

• Hvordan arbeider kommunen med klima- og energispørsmål? 

• Hvordan vil kommunen bidra til at Norge kutter klimagassutslippene med minimum 40 % 

innen 2030? 
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4.4. Miljøvern 

 

ART OG NATURVERN 

 

Fylkesmannens fokusområder  

• Ivaretakelse av trua og sårbare naturtyper, jf. St.melding 14 (2015-2016). Det er særlig 

fokus på våtmarksområder, kulturavhengige naturtyper og gammel skog. Arealutnyttelse, 

fremmede arter og opphør av bruk er de største truslene mot naturmangfoldet. 

• Statlige tilskuddsordninger som skal stimulere til ivaretaking av kulturavhengige 

naturtyper. 

• Kunnskapsgrunnlaget for naturmangfold: God områdedekning for viktige naturtyper og 

trua og sårbare arter, god kvalitet på områdebeskrivelser, avgrensinger og verdisetting i 

Naturbase. 

• Frivillig vern av skog. 

• Kalkingen av laksevassdrag for å sikre god vannkvalitet for laks og sjøaure. 

• Vannkraft og revisjon av Sira-Kvina konsesjonen. 

• Oppfølging av Heiplanen. 

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

• Kommunen har noe begrenset kapasitet til å jobbe med trua og sårbare naturtyper.  

• Naturtypekartleggingen er delvis fra første generasjon og det er et klart behov for 

kvalitetssikring og supplering i Naturbase.  

• Kommunen har utvalgte naturtyper som slåttemark, slåttemyr og hule eiker og kan bidra 

til å nå nasjonale mål om ivaretakelse av trua naturtyper. Det er rom for å få med flere 

kulturlandskapslokaliteter i tilskuddsordningen. 

• Kommunen har mye gammel skog og kan bidra for å nå nasjonale mål for skogvern. 

Kyrkjevatna naturreservat ble etablert i 2016 ved frivillig vern. Ingen nye områder er i 

prosess p.t.  

• Kommunen har meget god kompetanse på vannressursforvaltning. Revisjonsprosessen for 

Sira-Kvina kraftselskap følges godt opp, arbeidet med vassdragskalking, laks og sjøaure 

følges godt opp. 

• I forbindelse med Heiplanen er det forutsatt at kommunene skal starte opp arbeidet med 

kommunale sti- og løypeplaner. Inntrykket er at dette blir nedprioritert i kommunen. 

 

Dialogpunkter 

• Hvordan kan kommunen ta en mer aktiv rolle som pådriver overfor grunneiere mht. 

tilskuddsordningen for utvalgte naturtyper og prioriterte arter, og for ordningen med 

frivillig vern av skog? 

• Hva tenker kommunen rundt arbeidet med Knabensedimenter i Kvina (jf. 8 millioner på 

statsbudsjettet)? 

• Når ser kommunen for seg å starte arbeidet med en sti- og løypeplan i kommunen, jf. 

Heiplanen? 
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FORURENSNING 

Fokusområde for Fylkesmannen:  

• Fremdrift i opprydding av forurenset sjøbunn (Rene Listerfjorder). 

• Disponering av lett forurensede masser eller avfall (betong, slagg fra Eramet og liknende) 

i utfyllingssaker.  

• Oppfølging av kommunens myndighet på forurensningsområdet, deriblant føre tilsyn med 

avløpsanlegg, forsøplingssaker mv. Forsøpling er prioritert tema fra Miljødirektoratet i 

2017. 

• Oppfølging av avfallsplaner i bygge/rivesaker (TEK 10).  

 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

• Kommunen er engasjert i arbeidet med opprydding i forurenset sjøbunn gjennom «Rene 

Listerfjorder» og gjør en god jobb. 

• Vi er usikre på om kommunen vurderer miljøfare ved bruk av masser til utfylling (for 

eksempel slagg fra Eramet). 

• Vi kjenner lite til kommunens arbeid med forsøplings- og avfallssaker. 

  

Dialogpunkt 

• Hvordan håndteres bygge- og riveavfall i kommunen? I hvilken grad leveres avfall slik det 

skal?  

• Hvordan er forsøplingssituasjonen i kommunen?  

• Hvilke rutiner har kommunen for å vurdere miljøfare ved bruk av lett forurensede 

avfallsmasser til utfylling, og hvordan følges dette opp? 

 

 

4.5. Landbruk  

Fylkesmannens fokusområder  

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

næringsutvikling i tilknytning til landbruket. 

• Kommunens rolle som statlig tilskuddsforvalter i kontrollarbeid, medregna kontroll av 

tilskott, foryngelsesplikt m.m. 

• Kommunens rolle med 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 NIBIOs statistikk har Kvinesdal om lag 27 000 daa dyrka mark, dette utgjør 3,1 % 

av landarealene i kommunen. 28,1 % av arealene i kommunen er produktiv skog. Av de 

846 landbrukseiendommene er 760 bebygd og 456 har fast bosetting. I følge KOSTRA-

tallene er det i 2015 omdisponert 22 daa etter jordloven.  

 

• Jordbruk 
Så nær som all jorda i Kvinesdal blir brukt til grovforproduksjon med tilhørende 
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husdyrproduksjon. Kommunen har gjort et imponerende arbeid med å utvikle og styrke 

husdyrproduksjonen. Kvinesdal har jord og klima for en mer ekstensiv produksjon som er 

et potensiale for næringsutvikling. Det søkes produksjonstilskudd for 21 114 daa dyrka 

mark, som er om lag 6 000 daa mindre enn det som er registrert som dyrka mark i NIBIOs 

statistikk. Bortsett fra 20 daa potet og 7 daa bær blir resten av den dyrka marka brukt til 

fôrproduksjon med husdyrproduksjon. Det ble i 2016 utbetalt 23,6 mill. kr fordelt på 105 

søkere om produksjonstilskudd. 

 

• Skogbruk 

Avvirkningen har økt betydelig i de siste årene. I 2016 ble det avvirket 14 500 m³ til en 

bruttoverdi på 4,7 millioner kroner. Kvinesdal kommune har ca. 5 % av samlet innsats av 

skogplanting og ungskogpleie og 4 % av avvirkningen i Vest-Agder de siste 4 år. Det har 

vært en fin økning i bygging av landbruksveier, hovedsakelig traktorveier, de siste årene. 

 

• Næringsutvikling 

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

ulike muligheter for næringsutvikling på landbruksbaserte ressurser. Her nevnes blant 

annet Inn på tunet som et aktuelt område for utvikling. 

 

• Kommunal forvaltning 

Fylkesmannen har et godt samarbeid med landbruksforvaltningen i kommunen. Det er 

viktig at det gis nok ressurser til så vel administrative forvaltningsoppgaver som til 

pådriveroppgaven innen næringsutvikling. 

 

Kommunen er statlig tilskuddsforvalter. Kontroll av tilskuddsutbetalinger er en 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 ble det utbetalt 23,6 millioner kroner i 

produksjonstilskudd i kommunen i 2016. Det er 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 

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

ut i fra nasjonale jordvernmål? Hvordan er samarbeidet mellom Landbruk og Plan i 

kommunen?  

• Kontrollarbeid – hva er kommunens holdning til den økende oppmerksomheten til 

kontrollarbeid? Har kommunen tid og ressurser til å følge opp arbeidet?  

• Vekst og gründerskap i landbruksbaserte næringer – hvordan jobber kommunen med 

dette? 

• Får kommunen den rettledningen de trenger fra Fylkesmannen i aktuelle landbrukssaker? 
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Lenker: 

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

styring/Kommunebilde/ 

 

Opplæringsvinduet: https://www.fylkesmannen.no/nb/Aust--og-Vest-Agder/Barnehage-og-

opplaring/Grunnskole-og-videregaende-opplaring/Opplaringsvinduet/ 

Vedlegg:  

1. Utvalgte nøkkeltall Nivå 1, 2014-2016, KOSTRA tall 2016 (reviderte pr. 15.6.2017) 

  

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


Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, kommunebilde 2017     Kvinesdal                                     side:    22  

 

Utvalgte nøkkeltall, 

kommunekonsern - nivå 1
1037 

Kvinesdal

1037 

Kvinesdal
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2014 2015 2016 2016 2016 2016 15/16

Finansielle nøkkeltall

Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, 

konsern -0,4 1,2 0,4 3,4 2,8 3,7 -0,8

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, 

konsern 2,3 5,8 4,5 3,6 4,4 4,1 -1,3

Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern 53286 54833 57456 56262 51138 52158 2623

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 200,9 196,6 187,9 226,7 215 215,7 -8,7

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto 

driftsinntekter, konsern 25,9 24,8 9,6 18,6 26,9 21,4 -15,2

Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern 57796 65299 74628 89021 75115 67036 9329

Prioritering 0

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, 

barnehager, konsern 115008 122471 121655 139762 131518 137613 -816

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), 

per innbygger, konsern 16961 16255 15807 15563 13439 12902 -448

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 

kommunehelsetjenesten, konsern 2522 2810 3964 3492 2480 2545 1154

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og 

omsorgtjenesten, konsern 23525 23732 25882 21023 15982 16978 2150

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 

år, konsern 3922 3298 2584 3947 3528 3548 -714

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, 

barnevernstjenesten, konsern 6970 6982 7084 10081 8450 8897 102

Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. 

innb., konsern 5477 5044 5230 5295 4254 4382 186

Dekningsgrad 0

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 88,9 90,4 88,2 91,9 89,8 91,5 -2,2

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 5,5 5,5 4,6 9,2 7,2 7,8 -0,9

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, 

kommunehelsetjenesten 10,1 10 10 12,3 10,9 10,7 0

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, 

kommunehelsetjenesten 10,1 10 9,7 10,5 9 9,2 -0,3

Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 100 100 100 93,8 99,4 94,9 0

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på 

institusjon 10 10,6 7,4 8,7 12,1 13 -3,2

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av 

innbyggerne 20-66 år 3,4 3,4 3,1 : : 4 -0,3

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 4,8 4,3 4,1 : : 4,9 -0,2

Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 

000 innb. 8 10 10 61 48 43 0

Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 28 29 .. 27 20 21  

Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere 0,45 0,47 0,47 .. 0,41 0,59 0

Produktivitet/enhetskostnader 0

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal 

barnehage, konsern 153838 164521 168894 189312 183689 187734 4373

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler 

og skoleskyss (202, 222, 223), per elev, konsern 136830 128447 125892 131862 111869 112011 -2555

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 14,2 14,7 16,3 11,9 14,9 14,1 1,6

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester 

(i kroner), konsern 357815 377080 408061 407636 213046 247605 30981

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal 

plass, konsern 1046182 1086500 1182595 1192726 .. 1101656 96095

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder 

rapporteringsåret+1) 2488 2937 2937 3048 2631 3441 0

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder 

rapporteringsåret+1) 4080 4082 4082 3411 4335 3840 0

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder 

rapporteringsåret+1) 2427 2483 2483 2788 2653 2716 0

Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. 

Kalenderdager 196 183 442 .. 190 149 259

Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av 

grunneiendom. Kalenderdager 35 22 24 .. 33 48 2

Bto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern 84889 80531 107859 122241 134548 136122 27328

Lovanvendelse 0

Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget. 100 100 100 94 94 95 0


