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Godkjenning av innkalling og møteprotokoll
Utvalg
Klima og miljøråd
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Kommunedirektørens innstilling
Klima- og miljørådet godkjenner møteinnkallingen for 30.05.2022 og møteprotokollen for
25.04.2022.

Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Konklusjon
Klima- og miljørådet godkjenner møteinnkallingen for 30.05.2022 og møteprotokollen for
25.04.2022.
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Kommunedirektørens innstilling
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Orientering fra klimarådgiver om pågående arbeid.
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Klima- og miljørådet tar saken til orientering.
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Revidert handlingsplan med klimatiltak 2022-2026
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Hovedutvalg for kommunalteknikk
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Klima og miljøråd

Møtedato

Saksnummer

30.05.2022

015/22

Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektøren anbefaler at revidert handlingsplan med klimatiltak 2022-2026 vedtas.

Vedlegg:
Handlingsplan revisjon 2022 - versjon 1
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
I 2020 ble kommunens første klima- og energiplan vedtatt av kommunestyret. Til planen følger det
en handlingsplan, med en samlet oversikt over mål og tiltak, som skal revideres årlig. Tiltakene i
planen skal startes opp i løpet av den neste fireårsperioden. I 2022 er det andre gang
handlingsplanen revideres.
Hver innbygger, bedrift, kommune, fylke og nasjon er viktige deltakere i klimaarbeidet. Færder
kommune er i ferd med å kutte utslippene av klimagasser, og for kommunens del handler det om å
dele opp prosjektet i konkrete tiltak på veien mot målet.
Den reviderte handlingsplanen inneholder konkrete tiltak for å få ned utslippene og nå målene i
klima- og energiplanen. Det foreslås å gjøre mer for å få utslippene ned, noe planens stadig økende
omfang viser. Samtidig vil innbyggerne, næringslivet og landbruket i kommunen forhåpentligvis
merke at kommunen stadig utvider klimaarbeidet sitt.
Kommunedirektøren foreslår at sju nye tiltak tas inn i handlingsplanen, mens for 15 eksisterende
tiltak skjerpes ordlyden. Samtidig endres ordlyden for ett av målene i planen. Målet med alle
klimatiltakene er å gjøre klimaarbeidet til en integrert del av det daglige arbeidet i kommunen.
Innledning
Gjennom Paris-avtalen har Norge forpliktet seg til å begrense den globale oppvarmingen til 2,0
grader, helst ikke mer enn 1,5 grader. Verden er i dag 1,2 grader varmere enn i førindustriell tid
(årene 1850-1900). Dersom alle landenes foreløpig innmeldte forpliktelser oppfylles, ligger verden an
til en oppvarming på 2,7 grader innen år 2100. Konsekvensene av en slik oppvarming vil være
katastrofale for store deler av verden.
Å begrense oppvarmingen av jorda er et enormt prosjekt. Det fremgår av den siste hovedrapporten
fra FNs klimapanel at CO2-nivået i atmosfæren ikke har vært høyere på minst to millioner år, og
stigningen i havnivået går raskere enn den har gjort på minst 3.000 år Rapporten er et sammendrag
av 34.000 forskningsrapporter fra 67 ulike land de siste sju årene. Verden begynner å få dårlig tid
dersom oppvarmingen skal begrenses til 1,5 grader over førindustriell tid. Verdens land har forpliktet
seg til kutt i klimagassutslippene, men det går fortsatt ikke fort nok. FNs klimapanel har beregnet at
utslippene må kuttes med 45 prosent innen 2030 for å klare 1,5 gradersmålet. Samtidig vil landenes
innmeldte forpliktelser i henhold til Paris-avtalen føre til et utslippsøkning på 14 prosent i samme
tidsperiode.
Handlingsplanens formål er å bryte ned dette tilsynelatende uoverstigelige arbeidet i overkommelige
etapper på vei mot målet, år for år og deretter fram mot 2030. I henhold til kommunens klima- og
energiplan er det et mål å ha kuttet kommunens egne klimagassutslipp med 90 prosent innen 2030,
sammenlignet med 2009. Færder-samfunnet som helhet skal redusere utslippene med minst 50
prosent i samme periode.
Det følger også av kommuneplanens samfunnsdel, pkt. 7.1, at Færder kommune skal redusere
klimagassutslippene. Så langt har kommunen reduset sine egne utslipp med 49 prosent fra 2009 til
2021. Samtidig har samfunnet innenfor kommunens grenser kuttet utslippene med 39 prosent fra
2009 til 2020, viser tall fra Miljødirektoratet. For Færder-samfunnets del er det særlig stansen i
fergetrafikken under Covid-19 pandemien som bidro til et ekstra stort fall i utslippene fra 2019 til
2020.

I revideringen av handlingsplanen er det hentet inn innspill fra alle deler av kommunens organisasjon
som kan bli berørt av eventuelle nye eller endrede tiltak. Den opprinnelige handlingsplanen fra 2020
bestod av 43 tiltak, i tillegg til en rekke mål for hvert av de definerte fokusområdene i klima- og
energiplanen. I forslaget til årets revisjon består handlingsplanen av 59 tiltak:

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

· Kommunens egen virksomhet:
Energibruk og klimagassutslipp, egne bygg og anlegg.
Transport
Innkjøp og forbruk
Vann og avløp
Informasjon og undervisning
· Andre fokusområder
1. Arealbruk og transport
2. Avfall
3. Landbruk
4. Næringsliv og teknologi
5. Klimatilpasning
Arealbruk og transport
Avfall
Landbruk
Næringsliv og teknologi
Klimatilpasning

Nummereringen viser til plasseringen i klima- og energiplanen, vedtatt i kommunestyret 17.06.2020.
For hvert avsnitt inneholder handlingsplanen tiltak og mål. Nedenfor er en oppsummering av forslag
til endringer for hvert område.
Faktagrunnlag
- Klima- og energiplan for Færder kommune, vedtatt av kommunestyret 17.06.2020.
- Handlingsplan for 2021-2025, vedtatt av kommunestyret 16.06.2021.
- Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av kommunestyret 31.01.2018.
Vurderinger
Mange av tiltakene i handlingsplanen vil ha konsekvenser både for klimaet, miljøet og økonomien.
Den teknologiske utviklingen, kombinert med økende inflasjon i samfunnet, har ført til at blant annet
investeringer i solceller og elbiler er tiltak som er økonomisk lønnsomme, samtidig som det bidrar til
å redusere klimagassutslippene. Å redusere energibruken i kommunale bygg har også konsekvenser
både for klimagassutslipp og de kommunale driftskostnadene.
Det foreslås tiltak på flere nye områder. Tiltakene varierer i type og omfang. Det foreslås for
eksempel at det lages en ladeplan for hele kommunens virksomhet. Dette er nødvendig for å kunne
klare å bytte ut hele kjøretøyparken med nullutslippskjøretøy. I tillegg er det nye tiltak som
omhandler retningslinjer for tjenestereiser, krav om mindre emballasje, etablering av et
gjenbrukshus og en grønn undervisningslab på Labakken. Det skal også vurderes hvordan en
fortettingsstrategi kan inkluderes i kommunens planstrategi.
TILTAK
Handlingsplanen består av stadig flere klimatiltak, og gir et godt bilde av at klimaarbeidet øker i
omfang for hvert år som går. I denne reviderte utgaven foreslås det å ta inn sju nye tiltak, hvorav ett
av dem erstatter et tidligere tiltak, og 15 tiltak har fått en skjerpet ordlyd.
Utvikling av handlingsplanen:
Antall tiltak

Påbegynte tiltak året etter

Handlingsplan 2020-2024
Handlingsplan 2021-2025
Handlingsplan 2022-2026

43
55
59

16
30

Ett tiltak (4.1.3.4) er tatt ut, da det anses som fullført:
Tiltak

Beskrivelse

Gjennomføringsår

Merknad

4.1.3.4

Få oversikt over hvor
bærekraftig/klimavennlig
kommunens pensjonsmidler
og fondsplasseringer er
investert.

2021-2025

KLP har utarbeidet en oversikt over hvordan
kommunens pensjonsmidler er forvaltet. En
andel av kommunens midler (565,1 mill. kr)
er plassert gjennom utlån til kommunen selv,
Hella båtforening, Teie IF, Steinerskolen i
Vestfold og Nøtterøy IF.

Mange tiltak vil av natur aldri bli fullførte siden det hele tiden vil være noe å strekke seg mot,
ettersom mål og ambisjoner flyttes videre oppover.
Nye tiltak som går inn i handlingsplanen:
Tiltak

Beskrivelse

Gjennomføringsår

Merknad

4.1.3.6

Etablere et gjenbrukshus i
kommunen, der
sirkulærøkonomi settes i
system. Vil knyttes opp mot
arbeidsmarkedstiltak og
fungere som en arena for
inkludering.
Etablere en digital plattform
for omsetning av brukt utstyr
og materiell internt i
kommunen.
Stimulere skoler og
barnehager til å ha
skolehager.
Invitere ungdomsskoleelever
til å utvikle løsninger/bidrag
som gjør at flere sykler/går til
skolen.
Klimabudsjett og –regnskap
inkluderes i budsjettprosessen
og økonomirapporteringen.
Kommunen vurderer å
inkludere en
fortettingsstrategi med
tilhørende mobilitetsplan i
planstrategien.

2022-2025

I første omgang gjenbruk av klær, møbler og
sykler.
Kan gjøres i samarbeid med Nav, Via Færder og
allerede etablerte gjenbruksvirksomheter (Bua,
SWAP og Kvisten). Kommunen ønsker også
samarbeid med frivillige og frivillige
organisasjoner.
Nettportal inspirert av løsningene hos Finn.no.
Begynne med brukte møbler.

Utrede muligheten for å
samle oppstartsbedrifter i en
næringsklynge for ny
klimateknologi.

2022-2026

4.1.3.7

4.1.5.6

4.1.5.7

4.1.5.8

4.2.7

4.5.8

2022-2026

2022-2026

Kan inngå som en del av undervisningen i flere
fag: Naturfag, matte og mat og helse.

2022-2026

Hva med f.eks å utvikle en app der elevene selv
registrerer hvordan de kommer seg til skolen?

2020-2022

Innarbeides i rapporteringsverktøyet Framsikt i
2022. Klimamodulen her koster 18.500 kroner.

2022-2026

Å gjøre samfunnet mer klimavennlig krever en ny
måte å tenke samfunnsutvikling på. Nærhet til
tjenester og tilbud og tilrettelegging for bilfri og
fossilfri transport vil bidra til lavere
transportbehov, lavere utslipp, mindre støy,
mindre luftforurensning og bedre folkehelse.
Få oversikt over oppstartsbedrifter som jobber
med klimavennlig teknologi. Kommunen bidrar til
å få oversikt over aktuelle samarbeidsformer for å
få ut potensialet i næringen.

Tiltak 4.1.3.6 har fått ny tekst med fyldigere og mer konkret innhold. Tiltak 4.1.5.8 er noe kommunen
allerede gjør, og punktet har kommet med for å synliggjøre dette.
Tiltak som har fått skjerpet ordlyd:
15 tiltak har fått skjerpet ordlyden, og et par tiltak har fått mer konkrete oppgaver knyttet til seg.
Den nye delen av teksten i tiltaket er understreket.
Tiltak

Beskrivelse

Gjennomføringsår

Merknad

4.1.1.1

Kommunen opprettholder og
øker aktiviteter innen
energieffektivisering i

2022-2026

Eiendomsavdelingen utarbeider en plan for
energieffektivisering over en tidshorisont på fire
år. Energieffektiviseringen bør, der det er mulig,

eksisterende bygningsmasse.

4.1.1.3

Kommunen tar i bruk
livsløpsanalyser (LCA) i
forbindelse med vurdering av
materialvalg i nye eller
rehabiliterte bygg.
Kommunen utarbeider en
plan for installasjoner av
solcelleanlegg på kommunale
bygg. Anleggene kan inkludere
mulighet for
lagring/batteribank.
Kommunen legger til rette for
at flere ansatte velger gange,
sykkel eller kollektivtransport
til jobb.

2020-2024

Ved innkjøp skal alle kjøretøy
under 3,5 tonn ha null utslipp
fra 01.01.23. Bensin- eller
dieseldrevne biler kan kun
vurderes hvis det er særskilte
grunner til det, jf. kommunens
innkjøpspolitiske
retningslinjer.
Kommunen vurderer behovet
for ladestasjoner løpende. Det
utarbeides en samlet plan for
ladepunkter. Planen skal si
noe om tidspunkt, antall,
investeringsbehov og
prioriteringer.
Kommunen legger til rette for
at mindre miljøbelastende
reisealternativer velges på
tjenestereiser, både for
ansatte og i regi av skolene og
barnehagene.
Kommunen etablerer en
bildelingsordning for sine
egne kjøretøy og elsykler, til
bruk for de ansatte.

2022-2026

4.1.3.2

Kommunen øker bruken av
tildelingskriterier som ivaretar
klimahensyn.

2021-2025

4.1.3.3

Kommunen øker bevisstheten
hos alle aktuelle virksomheter
om matsvinn og tiltak som kan
redusere dette. Svinnet skal
ned 50 prosent fra 2021 til
2030.
Kompetanse om
klimaspørsmål synliggjøres i
skolenes lokale planer.

2021-2025

Involvere ungdommen i
klimaarbeidet: Gjennomføre

2022-2024

4.1.1.4

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3

4.1.2.4

4.1.2.7

4.1.5.1

4.1.5.4

2021-2025

2020-2024

kombineres med planlagte vedlikeholdsarbeider.
Oppfordre de ansatte til å slå av lyset når de
forlater kontoret. Jobbe for å ta ut mer av
potensialet i eksisterende jordvarmebrønner.
Vurdere om ombruk av bygningsmaterialer kan
benyttes. Prøve ut plattform(er) som formidler
gjenbruk av bygningskomponenter.

Sjekke hvor nettkapasiteten er god nok til å kunne
ta imot overskuddsproduksjon fra solcelleanlegg.
Nye anlegg må sees opp mot ladebehov for
elkjøretøy, anleggsmaskinerog elsykler. Sette opp
økonomisk lønnsomhetsanalyse av investeringen i
solceller.
Aktuelle virkemidler er bl.a. trygg sykkelparkering
på arbeidsplasser,
konkurranser/premieringsordninger og stimulere
til samkjøring. Det bør også vurderes
begrensninger på P-kapasitet, elsykler til ansatte
og subsidierte månedskort,.
Innsatsen for å finansiere trygg sykkelparkering
intensiveres. Ta i bruk ledige lokaler til trygg
parkering innendørs.
Jf. innkjøpspolitiske retningslinjer og forskrift om
energi- og miljøkrav ved offentlig anskaffelse av
kjøretøy til veitransport.Informasjon om
gjeldende forskrifter, bilmodeller og
støtteordninger må gjøres kjent i organisasjonen.

2020-2024

Ladekapasitet for både egne og ansattes kjøretøy.
Gjelder både biler og sykler. Analysere om det er
kommunale eiendommer som kan være aktuelle
for kommersielle ladepunkter.

2020-2024

Aktuelle virkemidler er bl.a. informasjon til
ansatte.
Utarbeider retningslinjer for ansattes
tjenestereiser og reiser i regi av
skolene/barnehagene. Temaet tas også opp i
møter med FAU/foreldreutvalgene.
Ordningen kan på sikt involvere samarbeid med
private bilutleieselskaper og kanskje bli et tilbud
til kommunens innbyggere.
Samkjøre ulike daglige transportbehov i
helsesektoren.
Det er også et mål å ha krav som fører til
reduserte mengder emballasje, blant annet i
samarbeid med VOIS. Henger også sammen med
tiltak 4.3.3. om å redusere avfallsmengdene.
Klimakrav til bygge- og anleggsprosjekter er et
felles mål for VOIS-kommunene.
Matsvinn måles første gang i 2021 hos aktuelle
virksomheter som grunnlag for å vurdere
måloppnåelse.
Ungdomsskoleelevene kan besøke eldresentre og
barnehager for å fortelle om matsvinn.

2021-2022

2020-2024

Her kan man f.eks. tenke seg
temadager/temauke, men også bruke
klimautfordringene som bakteppe bl.a. innen
matematikk og naturfag.
EnergiLab Labakken: Bruke solcellene og
varmebrønnene på Labakken som en del av
undervisningen om klima og energispørsmål. For
klasser fra hele kommunen.
Kan også gjennomføres for 5.-7.trinn.
Undersøkelsen skal gi innspill til kommunens

4.5.3

4.5.5

4.5.7

4.6.1

4.6.2

en klimaundersøkelse blant
elevene på ungdomsskolen.
«Hvilke klimatiltak bør
kommunen iverksette?»
Kommunen tar initiativ til å
utrede en fyllestasjon for
biogass (LBG) til både
privatbiler og tyngre kjøretøy.

2022-2024

Færder kommune utreder en
modell for samarbeid med
næringslivet om reduksjon av
klimagassutslipp.
Færder kommunen påvirker
reiselivsbedrifter til å satse på
økoturisme.
Kommunen kartlegger og
analyserer utsatte områder
med tanke på risiko for skred.

2022

Kommunen gjennomgår
kapasiteten i
overvannshåndteringen med
tanke på å avdekke risiko for
oversvømmelser.

2022-2026

2020-2024

2022-2024

klimaarbeid. Kan gi ideer til klimaprosjekter i
skolen. Invitere en gruppe elever til å jobbe med
undersøkelsens innhold. Involvere ungdomsrådet
og elevrådene.
Prosjektet bør utføres i samråd med aktører i
Tønsberg og Horten, som begge har fått etablert
slike fyllestasjoner, og gjerne basert på biogass fra
Greve biogass. Avklare hvilken type biogass som
er mest aktuell.
Samarbeid startet ndg elektriske fritidsbåter.
Kommunen veileder og rådgir virksomheter om
klimaregnskap, regelverk og støtteordninger.
Turismen skal være bærekraftig mht natur, kultur,
miljø, sosiale verdier og økonomi. Involvere
bedriftsnettverk i arbeidet.
Resultatene fra undersøkelsene benyttes som
bakgrunnsinformasjon i fremtidig
arealforvaltning. Det vises også til NVEs
kvikkleireveileder og helningskart.
Kvikkleireforekomster kartlegges.
Har koblet takvann bort fra det kommunale nettet
i Årøysund. Prosjektet utvides til andre områder i
kommunen.
Arbeidet med å lage sikre flomveier fortsetter.

MÅL
Hvert kapittel i handlingsplanen har delmål for klimaarbeidet. Disse er viktige skritt på veien mot de
overordnede målene om utslippskutt på henholdsvis 90 prosent og minst 50 prosent for
kommuneorganisasjonen og hele Færder-samfunnet.
Noen mål skal nås innen 2030, mens andre mål skal nås tidligere. Alle målene fra den forrige utgaven
av handlingsplanen er med videre i revisjonen. Det er heller ingen nevneverdige endringer i disse
målene i år.
Folkehelse
Et samfunn som slipper ut mindre klimagasser vil være bra for den fysiske og mentale folkehelsa.
Tiltak innen klimavennlig transport, klimarobust landbruk, sikring mot skred og ekstremvær er
eksempler på faktorer som påvirker folkehelsa.
Fremdrift
Hovedutvalg for kommunalteknikk 01.06.2022.
Formannskapet 08.06.2022.
Kommunestyret 15.06.2022.
Konklusjon
Kommunedirektøren anbefaler at revidert handlingsplan med klimatiltak 2022-2026 vedtas.
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Barnehage nord i Færder kommune -3.gangs behandling av
erstatningsbarnehage i Labakken krets, samt framtidig utvidelse i Teie krets
Utvalg
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Formannskap
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Kommunedirektørens innstilling
1. Det bygges en barnehage med plass til minimum 200 barn etter modell av Lindhøy
barnehage på det meste egnede arealet der Vestskogen barnehage og Vestskogen skole
ligger i dag.
2. Gbnr 128/256 og 128/252 (Labakken barnehage) sammenslås og selges som boligtomt.
3. Gbnr 128/35 og 128/6 (Herstadveien 51 og resten av kommunens arealer på Herstad)
sammenslås og selges som boligtomt
4. Resirkulerbar bygningsmasse inkludert teknisk infrastruktur, demonteres og benyttes i
kommunens resterende bygningsmasse - alternativt selges.
5. Det sikres tomteareal for framtidig kapasistetsutvidelse i Teie krets.

Vedlegg:
Utredning_Barnehage nord i Færder_070422
Øvrig saksdokument er tilgjengelig på kommunens hjemmeside og i ACOS møteportal;
Kunnskapsgrunnlaget; Utredning – barnehage nord i Færder av 7.april 2022

Kortversjon
Det er behov for flere barnehageplasser nord i Færder kommune. Behovet er størst i Labakken
skolekrets der kommunen i dag har tre små barnehager. Over 20 familier som har barnehageplass
andre steder, søker plass i nærmiljøet sitt som er Labakken krets. Det er ikke plass til disse i Labakken
krets. Behovet for framtidige plasser i Labakken og Teie krets vil til sammen være opp mot 640 fram
til 2033, mens den totale kapasiteten i dag er ca. 500.
De kommunale barnehagebyggene i Labakken krets; Herstadløkka, Labakken og Vestskogens er lite
funksjonelle og har store utbedringsbehov.
I saken gjøres rede for hvilke faktorer foresatte og ansatte er opptatt av ved valg av barnehage og for
sin arbeidsplass. Det er gjennomført spørreundersøkelser for foresatte og innhentet innspill fra
ansatte. Forskning som sier noe om betydning av barnehagens størrelse for kvalitet og for
barnehagekvalitet generelt, er lagt til grunn. De tre tomtearealene som eksisterende barnehager i
Labakken krets ligger på, er verdivurdert med tanke på salg. For å effektivisere barnehagetilbudet i
Færder kommune og for å optimalisere dimensjonering av antall barnehageplasser i alle Labakken og
Teie kretser, anbefaler kommunedirektøren å bygge én større barnehage etter modell av Lindhøy
barnehage der Vestskogen barnehage og skole ligger i dag. Bygget kan finansieres gjennom salg av
tomtearealer. I tillegg anbefales å sikre tomteareal til ytterligere barnehageutvidelse i Teie krets
snarest. Til grunn for anbefalingen ligger behovsvurderinger og helhetlige miljøvurderinger, det vil si
beregninger av klimaavtrykk ved ferdsel og drift og bygging av bygningsmasse.

Innledning
Utredning om Fremtidig barnehager nord i Færder kommune, bygger på kommunestyret vedtak i KSsak KS-144/20 Erstatningsbarnehage og KS-sak KS 094/21, hvor det heter;
KS-144/20
Erstatningsbarnehage Vestskogen/ Herstadområdet utsettes
1. Saken oversendes hovedutvalg for oppvekst for presiseringer og vurdering av framtidig lokalisering
av en eller flere nye barnehager på Nøtterøy nord.
2. Det skal etableres et bredt kunnskapsgrunnlag basert på forskning, erfaring og
brukermedvirkning.
3. Saken sluttbehandles i forbindelse med budsjett 2022 handlingsprogram og økonomiplan 2022 –
2025.
4. Det vurderes også fordeler og ulemper ved å beholde dagens barnehagestruktur i det aktuelle
området.
Og
KS-094/21
1. Saken utsettes
2. Eventuelle merkostnader ved bygging og drift av to store barnehager i stedet for en meget stor
barnehage vurderes.
3. Etter vedtatt planstrategi bes kommunedirektøren utrede klima- og miljøaspektet i saken.

4. Kommunedirektøren bes utrede saken etter vedtak i KS-144/20 spesielt med tanke på vedtakets
pkt.4: Det vurderes også fordeler og ulemper ved å beholde dagens barnehagestruktur i det aktuelle
området. Vurderingen må inneholde et kostnadsoverslag vedr. rehabilitering/påbygg kontra nybygg.
5. Kommunedirektøren utreder bygging av en ny barnehage for rundt 100 barn på Rosanes og
bygging av en ny barnehage for rundt 120 barn i Vestskogen og på Herstad.
6. Redusert transportbehov med bil ved bygging av to nye barnehager i forhold til en meget stor
barnehage utredes. Videre utredes virkninger av en lokal barnehage på de tre nærområdenes
attraktivitet for innflytting av barnefamilier.
Siden 2.gangsbehandling av sak om framtidig barnehager nord i Færder i forbindelse med
budsjettbehandling i desember 2021, har administrasjonen utredet klimaaspektene i saken.
Administrasjonen har også utredet muligheter å beholde dagens struktur, sett på muligheter for å
bygge to mindre barnehager, ikke én større i Labakken krets og vurdert mulighetene for framtidig
utvidelse i Teie krets, fortrinnsvis på Roasanes.
Det er vektlagt å gjøre rede for hva som vil gi den mest effektive barnehagedriften og samtidig sikre
alle som søker tilgang til barnehageplass i framtidig skolekrets. Administrasjonen har lagt stor vekt
på å planlegge for bygg som tilfredsstiller dagens krav til moderne barnehager da det er et viktig
kriterium for høy kvalitet.
Alle foreldre med barn i barnehage er spurt om hva som er viktig for dem når de skal velge
barnehage. Foreldreutvalget for barnehager i Færder kommune har kommet med uttalelse. De
ansatte i barnehager som kan bli berørt av saken, har uttalt seg om hva de synes er viktig at ivaretas i
barnehagers ute- og innearealer og hva de savner i de byggene de arbeider i, i dag.
Hovedutvalg for oppvekst var på befaring i Herstadløkka, Labakken og Vestskogen barnehager før
2.gangs behandling av saken. Utvalget så på tomtene til Vestskogen og Herstad skoler og på Lindhøy
barnehage. Årsaken til besøk i Lindhøy barnehage på Tjøme, er at denne barnehagen er tidsriktig og
imøtekommer behovet for å kunne dele barnehagen i mindre enheter med samme kvaliteter som
små barnehager.
Verdivurderinger av de aktuelle tomtearealene på Vestskogen, Herstad og Labakken ligger til grunn.
Tilstandsvurderinger gjort i Herstadløkka, Labakken og Vestskogen barnehager er kvalitetssikret og
det er gjort en ny vurdering av om de eksisterende barnehagene kan beholdes.
Hensikten med saken er å dimensjonere antall barnehageplasser i Labakken krets for nåværende
behov og sikre framtidig behov nord i kommunen, i Teie krets. Dagens barnehagedrift er ikke effektiv
nok. Dagens barnehagestruktur gir ineffektivitet og en høyere tilskuddsandel en nødvendig til private
barnehager. Saken skal bidra til effektivisering og ruste Færder kommune for framtidig demografi.
Faktagrunnlag:
Behov for flere barnehageplasser
Framskriving av barnetallsutvikling i de to kretsene Teie og Labakken er gjennomført ved hjelp av det
digitale verktøyet og databasen KOMPAS. KOMPAS står for kommunenes plan- og analysesystem og
framskriver folkemengde og boligmengde med utgangspunkt i detaljert statistikk og lokale
planforutsetninger som i gjeldende kommuneplan, påbegynte og ferdige reguleringsplaner og
boligbyggeprogrammer, inkl. vurdering av realiseringstidspunkt. Det er alltid en viss usikkerhet
knyttet til slike framskrivinger.
Framskriving viser et stort behov for flere barnehageplasser nord i kommunen i ett 10-årsperspektiv.
I Labakken krets er behovet for barnehageplasser i perioden 2020 til 2033 beregnet til å være mellom
342 og 386 barn, mens antall plasser i kretsen i dag er 251. I tillegg ligger en Steinerbarnehage med
80 plasser i området, men disse plassene tildeles barn fra hele Vestfold.

I Teie krets er behovet for barnehageplasser i perioden 2020-2033 beregnet til å variere mellom 215
og 256 barn, mens antall plasser i dag er 246, altså en anslått underkapasitet på 10, men avhengig av
generasjonsskifte og mulige nye boenheter i kommunens største pressområde som også i stor grad
påvirkes av hvilke byggeprosjekter som realiseres i Tønsberg kommune (spesielt på Nøtterøy).
Færder kommune har ikke barnehageplasser på Nøtterøy sør for Teiehøyden barnehage. Tønsberg
kommune har kommunens minste barnehage, Teie Hageby private barnehage med 25 plasser i
Gabriel Christiansens gate.
Tilgjengelighet og beliggenhet:
Barnehage er en sentral og viktig sosial infrastruktur som har stor betydning for både nåværende
innbyggere og potensielle innflyttere. Endrede livssituasjoner (endring i husholdning) er den største
forklaringen til hvorfor folk flytter. En betydelig gruppe av disse er barnefamilier, som utgjør ca. 20 %
av alle husholdninger på landsbasis. Dette er innbyggere alle kommuner ønsker seg, noe som gjør
konkurransen hard. En tydelig trend de siste generasjonene er at storbyene holder lenger på
«barnefamiliene» enn tidligere. Nå kommer gjerne barnefamiliene i forbindelse med skolestart.
Dette innebærer at tildelt barnehageplass og lokalisering av barnehage er viktige faktorer for de
familiene som vurderer å etablere seg i Færder kommune.
Rundt 40 % av kommunens innbyggere og barn, bor innenfor skolekretsene Teie og Labakken, og det
er også her presset i boligmarkedet er størst. Det er her det kan forventes størst vekst i form av
boliger og innbyggere.
Det er også innenfor dette området at det er underkapasitet på barnehager. Fram til 2033 anslås
behovet for flere plasser til ca 100 totalt sett. I årets barnehageopptak mangler i plasser i Teie og
Labakken krets, de fleste i Labakkenområdet.
Avstand til og lokalisering av barnehager er viktig både i et foreldreperspektiv, men også i et
samfunnsperspektiv. De fleste arbeidsplasser og servicefunksjoner for kommunens innbyggere ligger
primært i Tønsberg eller nordover, eller nord i kommunen. Det vil si at mange innbyggerne i
kommunen pendler nordover hver dag.
Miljøperspektivet
Sett i lys av at barnehagen for barnefamilier blir et mellomstopp mellom hjem og arbeid, blir det
viktig at barnehager ligger enten i nærhet av hjemmet eller på strengen mellom hjem og arbeid. En
barnehage som ligger lenger sør enn hjemmet vil i hovedsak generere vesentlig mer transport, og
mer trafikk, mens en barnehage beliggende nær hjem eller langs arbeidsreisen genererer minimalt
med økt transport eller grønne mobilitetsformer.
Ut fra samordnet miljø-, areal- og transportplanleggings-perspektiv bør offentlig infrastruktur som
barnehage, lokaliseres tettest mulig på de største befolkningskonsentrasjonene og i tilknytning til
lokalsenter/nærsenter. Dette gir best tilgjengelighet for brukere og gir lavest transport.
Transportbehovet til/fra barnehagen er en viktig side av lokaliseringen i framtiden.
Det er grunn til å anta at foreldres transportmønster med tiden vil dreies vekk fra at en og en familie
kjører med privatbil over mot samkjøring, sykkel og offentlig kommunikasjon, men slik
trafikkmønsteret er foreløpig, vil de fleste kjøre med egen bil. Miljøkonsekvensene for denne
barnehagesaken vil følgelig være;
·
·
·

Størst transportbehov (og dermed mest biltrafikk) vil det bli hvis det velges å ha én stor barnehage
på Herstad.
Deretter litt mindre utslipp/trafikk hvis det velgesr én stor barnehage i Vestskogen.
Minst trafikk/utslipp blir det hvis det velges å bygge ny barnehage i Vestskogenområdet i
kombinasjon med en ny barnehage nord i kommunen.

Av de 19 faktorene foreldre er spurt om å rangere i Færder kommunes foreldreundersøkelse,
kommer nærhet til hjemmet på 7.plass. Av de 381 foreldrene (totalt antall foreldre er 1260) som har
svar på barnehageundersøkelsen, svarer 28 at de ikke har barnet sitt i den barnehagen de ønsker. De
fleste som ikke har barnet i ønsket barnehage, bor i Vestskogen/ Teie-området og har plass lenger
sør i kommunen. Ved årets barnehageopptak er det 22 barn som ikke har fått barnehageplass i den
kretsen de primært ønsker og de søker plass nord på Nøtterøy.

Barnehagebygg før og nå:
Barnehagens bygninger og uteområder må utvikles i tråd med barnehagens kvalitetskrav, innhold og
tilbud, synet på barn, lek og læring og i tråd med samfunnsutviklingen generelt. Barnehagesektoren
har de siste årene gjennomgått store endringer. Fra å være et tilbud til få barn, er målet om full
barnehagedekning nådd. 98 % av alle barn i Norge går i barnehage. Barnehagens samfunnsmandat er
endret fra en tilsynsordning til nå være en del av utdanningssystemet. Å få gå i barnehage anses som
svært viktig for barnets helhetlige utvikling og læring. Gode barnehagetilbud kan bidra til å utjevne
sosiale forskjeller.
Barnehagene i Norge blir stadig større. Barnegruppene er yngre, mer mangfoldige og barna
tilbringer mer tid i barnehagen nå enn før. Disse endringene krever at barnehagene kontinuerlig
videreutvikler innhold, arbeidsmåter og kompetanse. Behovet for funksjonelle og fleksible
barnehagebygg og uteområder øker i takt med endringer i barnehagens pedagogiske innhold og det
tilbud som barnehagene gir. Det er viktig å seute- og innearealer i sammenheng, ha arealer som gjør
det mulig å utforme universelt for alle barn og gjøre det mulig å innfri fagområdene i Rammeplan for
Barnehage, 2017. (Se pedagogiske perspektiver i Kunnskapsgrunnlaget)
Mulige lokasjoner for barnehageutvidelse:
Flere områder og bygg er grunnlag for vurdering av barnehage nord i Færder kommune.
Herstadområdet
Herstad skole Herstad skole ble bygget i 1956. Bygget har yttervegger i betong, siporex plater, samt
et ytre sjikt. Skolen ble tilbygget 1996. Tilbygget har betongdekke og hullelementer. Flere større tiltak
er gjennomført i perioden 1956 – 2020. Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner ble
installert i 2011/2012. De fleste vinduer er skiftet ut. Bygningen har vannbåren varme som betjenes
av en el -kjele. Bygget er tilknyttet offentlig vann og avløp. Det er etablert heis og tilfluktsrom i

bygget.
Herstad skole er konstruksjonsmessig et solid bygg og fremstår teknisk som i god stand.
Byggets totalareal er 3143 m2 fordelt på 3 etasjer inkludert gymsal.
Fotavtrykk i 1. etasje er på 1459 m2.
Deler av bygget og uteoppholdsarealet ligger noe eksponert for støy og kan skjermes ved en
eventuell ombygging til barnehagebruk. Dette området ligger innenfor gul sone som 55 – 64 Lden
(gjennomsnittsmåling gjennom døgnet for desibel).
Herstadløkka barnehage ligger i nedre del av skoletomten med tilstøtende parkering. Barnehagen er
fra 1988 og har et bruttoareal på 366 m2. Bygget har balansert ventilasjonsanlegg og varmes opp av
varmekabler og panelovner. Barnehagen er tilknyttet offentlig vann og avløp.
Herstadområdet er tilgjengelig til fots, sykkel, bil og med kollektivtransport. Området ligger sentralt
ved fylkesvei 308 som er en inn- og utfartsvei i Færder kommune. Det er kort avstand til etablerte og
nye planlagte boligområder, skoler og idrettsarenaer og med umiddelbar nærhet til Labakken skole.
Av nært forestående vedlikehold er det kartlagt følgende behov:
· Overflatebehandling innvendig
· Utbedringer etter vannskade kjøkken
· Etablering av ny nøkkelsafe til VIB
· Utskiftning/oppgradering av garderober
· Utfasing av varmekabler, overgang til varmepumper
· Gjennomgang av teknisk anlegg
· Oppgradering av sykkelparkering
· Vedlikehold/utskiftning av deler av utvendig kledning/belistning
· Generell oppgradering av uteoppholdsarealer/lekearealer
· Det mangler areal for personal/pedagoger
·
Byggets utforming er ikke i tråd med dagens krav til en funksjonell barnehage.
Tomtearealet for hele Herstadområdet har en samlet størrelse på 25098,9 m2.
Arealet er i sin helhet avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål i gjeldene kommuneplans
arealdel.
Eiendomsmegler har foretatt en verdivurdering av eiendommen og verdien er anslått til ca. kr
55 000 000,-. Det er også foretatt en vurdering av rivekostnader som er på ca. 4 000 000,-.
Netto verdivurdering er ca. 51 000 000,-.
Om Herstad skole skal benyttes som en ny stor barnehage eller til andre kommunale formål vil
fortsatt deler av eiendommen kunne selges.
Vestskogenområdet
Vestskogen skole ble bygget i 1967. Opprinnelig bygg ble påbygd i 1998 og har BTA på 2522 m2 over
3 plan. SFO – bygget har byggeår fra 1968 med BTA på 1043 m2. I tillegg er det en paviljong i
tilknytning til området. Skolebyggene i Vestskogen har flere tekniske mangler og fremstår i teknisk
mindre tilfredsstillende stand. SFO-bygget er etablert på taket til et tilfluktsrom. Byggene fra 1967/68
mangler ventilasjonsanlegg. Med unntak av tilbygget fra 1998 mangler byggene ventilasjonsanlegg.
Flere små og store prosjekter er gjennomført i perioden 1967 – 2020. Skolebygget har et nedsenket
område i vestibylen i tilknytning til gymsalen som omkranses av gangarealer.
Vestskogen barnehage ble bygget i 1976 og ble ombygd i 1978. Barnehagen har BTA på 652 m2.
Tomteareal er på 2655 m2 med grense til avsatt friluftsområde i kommunedelplan for Nøtterøy.
Utearealet bærer preg av lite vedlikehold. Generelt har området store utfordringer med oppsamling

av vann ved store nedbørsmengder og tilsig av overvann fra friområdet.
Virksomhetene ligger i Lerkeveien, med private adkomstveier og kryssende veier, samt inn og
utkjøring til skole/barnehage. Det er ikke etablert gang – og sykkelveier i adkomstveiene
Linerleveien/Lerkeveien/Fugleveien. Området kan oppleves som krevende trafikkmessig i forhold til
lesbarhet og oversiktlighet.
Av nært forestående vedlikehold er det kartlagt følgene behov:
· Flytting av avfallsplass for trafikkmessige utfordringer
· Etablering av ny platting utendørs
· Generelt vedlikehold av innvendige overflater
· Rens av teknisk anlegg
· Oppgradering av innvendig belysning
· Utbedring etter vannlekkasje fra tak
· Flytting av deler av utvendig gjerde
· Stort behov for vedlikehold utearealer
· Utfordringer rundt grunnforhold som må utbedres
· Det mangler areal for personal/pedagoger

Byggets utforming er ikke i tråd med dagens krav til en funksjonell barnehage.
Tomtearealet for hele Vestskogenområdet er 23748 m2. Av dette er ca. 20 000m2 avsatt til
bolig/tjenesteyting i gjeldene kommuneplans arealdel.
Eiendomsmegler har foretatt en verdivurdering av eiendommen og verdien er anslått til ca. kr
64 000 000,-. Det er også foretatt en vurdering av rivekostnader som er på ca. kr 4 000 000,-.
Netto verdivurdering er ca. kr 60 000 000,-.
Skulle området brukes for en ny stor barnehage vil det fortsatt være mulig å selge deler av
eiendommen.
Labakken barnehage er en 3-avdelings barnehage som ble bygget i 1991.
BTA er på 423 m2. Tomtearealet er på 2573 m2 og er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting i
gjeldende kommune- og reguleringsplan.
Grunnet hensynssone for teknisk anlegg i grunn, samt MUA/krav til uteoppholdsareal er ikke en
utvidelse mulig, dette vil også påvirke salgssum.
Det er kort avstand til etablerte og nye planlagte boligområder med umiddelbar nærhet til Labakken
skole.
Av nært forestående vedlikehold er det kartlagt følgene behov:
·
·
·
·
·
·
·
·

Utskifting av sandkasser
Etablere bod for avfallscontainere
Tak bør skiftes i løpet av kort tid
Etablere renholdsoner ved inngangspartier/garderober
Generelt vedlikehold av innvendige overflater
Oppgradering av innvendig belysning
Behov for vedlikehold utearealer
Det mangler areal for personal/pedagoger

Byggets utforming er ikke i tråd med dagens krav til en funksjonell barnehage.
Rosanes
Ved 2.gangs behandling av denne saken er kommunedirektøren bedt om også å utrede en barnehage

med 120 plasser i Labakken krets og en barnehage med 100 plasser beliggende på Rosanes.
Kommunedirektøren tilrår generelt ikke bygging av to mindre barnehager, da det gir mindre effektiv
drift og høyere klimaavtrykk. Kommunedirektøren har allikevel utredet trafikale forhold og aktuelle
tomters størrelse på Rosanes, samt gjort nye vurderinger av hvor behovet for barnehageplasser er
størst.
Medvirkning fra foreldre og ansatte;
Som framstilt i kunnskapsgrunnlaget, rangerer foresatte innholdskvaliteter høyest når det gjelder
valg av barnehage. De er mest opptatt av at barnehagen skal stimulere til fysisk aktivitet, kreativ,
skapende lek og ha nærhet til friområder, skog og mark. Mange er opptatt av at barnehagen ligger i
nærområdet der barna bor, helst i framtidig skolekrets. Det siste er også Foreldreutvalget for
Barnehage i Færder kommune opptatt av. Videre er foreldre opptatt av at ansatte skal bli hørt og
involvert i prosess med utforming av barnehagen. Når det gjelder størrelse på barnehagen varierer
innspillene. Noen er opptatt av at barnehagen skal være liten og trygg, mens andre mener større
barnehager vil gi bredere fagmiljøer og bedre muligheter for kompetanseutvikling for de ansatte. De
ansatte i de berørte barnehagene ønsker at familier skal oppleve å ha barnehagen i sitt nærmiljø. De
er opptatt av at det bør være rikelig tilgang til og nærhet til natur. Flere trekker fram nærhet også til
kystlinjen og at barna gjennom å oppholde seg i naturen vil lære å leve bærekraftig. Mange ansatte
savner bedre fysiske arbeidsforhold på arbeidsplassen. De savner funksjonelle lokaler, arbeidsplasser
og rom for samarbeid. De ansatte savner muligheter til å skjerme mindre grupper av barn som
trenger det særlig og bedre muligheter for å ta barna med i matlaging og måltidsforberedelser.
Vurderinger:
Færder kommunes barnehagebygg har ulik alder, kvalitet og varierer i størrelse. Barnehagene ble
bygget i tid hvor kravene til inne- og uteareal ikke var det samme som i 2022. De tre byggene og
uteområdene som omtales i denne saken er gamle og tilfredsstiller ikke dagens behov til
funksjonelle og tidsriktige barnehager, verken byggteknisk eller pedagogisk. Herstadløkka,
Vestskogen og Labakken barnehagene tilfredsstiller ikke dagens krav til fleksible arealer, arealer for
rammeplanens fagområder og arealer for utvikling av profesjonsfellesskap, ei heller dekker de
behovet for arbeidsplasser, garderober og fellesarealer. For å sikre en effektiv drift og gode
muligheter for sterke fagfellesskap og fleksible arealløsninger, bør barnehagene som bygges i dag
generelt være større i størrelse.
I foreldreundersøkelsen gjennomført av Færder kommune sier et lite mindretall at det er tryggere for
barn å være i små barnehager, men størrelse kommer langt ned på listen over faktorer av betydning
når foreldre skal rangere hva som er viktig når de skal velge barnehage. I tillegg vektlegger ansatte og
foreldre at muligheter for inndeling i mindre enheter kan kompensere for et stor barnehage. Færder
kommune trenger å drifte de kommunale barnehagene mer effektivt og ha arealer både inne og ute
som gir mulighet for kvalitetsforbedring i barnehagens innhold,og antall enheter bør reduseres fra
tre enheter til én. Bygging og drift av ett barnehagebygg, ikke to eller tre, reduserer driftskostnader
og klimaavtrykk og styrker mulighetene for å heve barnehagens pedagogiske innhold, både gjennom
spesifikke arealer for fagområdene i rammeplanen og for et bredere fagfellesskap blant de ansatte.
For at kapasisten i Labakken krets skal dimensjoneres for framtiden, mener kommunedirektøren at
en ny barnehage må , ha minimum 200 plasser.
FUB Færder kommune er opptatt av at barnehagen i et bærekraftsperspektiv, skal etableres der flest
barnefamilier bor. Det bør være enkelt å sykle eller gå i barnehagen, sier flere ansatte. Dette taler for
å legge en ny barnehage i Vestskogenområdet, der de fleste barnefamiliene bor. Med dagens
befolkningsstruktur, demografisk utvikling, arbeidsreiser og eksisterende kapasitet i barnehagene er
behovet for økt barnehagekapasitet stort i skolekretsene Teie og Labakken, men i neste 10årsperiode størst i Vestskogenområdet. I perioden 2022-2033 er behovet for flere plasser i Labakken
krets estimert opp mot 90-100 flere plasser enn kretsen har i dag. Kommunedirektøren vurderer at
behovet som registreres i dag, vil øke.

Økt kapasitet i Labakkenområdet og nord på Nøtterøy, vil være minst sårbar for et eventuelt lavere
barnetall enn estimert, da en lokalisering nord i kommunen fortsatt vil være attraktiv for innbyggere
sørfra da Labakken og Teie for mange er langs strekningen mellom hjem og arbeid.
Kommunedirektøren mener både Vestskogen og Herstad er godt egnede lokalsjoner for en ny
barnehage. Området Herstad skole og Herstadløkka barnehage har Smidsrød FUS barnehage
beliggende i nærheten. Denne dekker i stor grad opp nærområdets behov for barnehageplasser.
Herstadområdet har best tilgang til kollektivtrafikk, noe som vil være særlig viktig for de som ikke har
egen bil dersom det ikke opprettes bedre kollektivtilbud til Vestskogen. Med opparbeidelse av gangog sykkelveier til Labakken skole, vil mulighet for å sykle eller gå til barnehagen bedres for begge
lokasjoner. Kommunens mljørådgiver og kommuneplanlegger har utredet at en plassering på
Vestskogen vil gi minst trafikk/utslipp, særlig dersom Vestskogen velges i kombinasjon med en ny
barnehage i nord.
Kommunedirektøren tilrår ikke bygging av to barnehager for å dekke behovet for flere plasser i
Labakken krets, da det gir mindre effektiv drift og høyere klimaavtrykk. Kommunedirektøren har
allikevel utredet trafikale forhold og aktuelle tomters størrelse på Rosanes, samt gjort nye
vurderinger av hvor behovet for barnehageplasser er størst. Trafikale forhold gjør det krevende å
plassere en barnehage på Rosanes uten å ta tomteareal fra tilstøtende eiendommer og parkområder,
både for å avvikle trafikken og for å få gode nok inne- og utearealer for en barnehage. Det er også
mindre behov for barnehageplasser i Rosanesområdet enn for eksempel lengre mot nordvest på
Nøtterøy. For framtidig kapasistetsøkning i Teie krets, vil kommunedirektøren tilrå en bredere
utredning og snarest mulig å sikre tomteareal for utvidelser.

Dagens barnehagebygg i Herstad/Vestskogenområdet (Herstadløkka, Vestskogen og Labakken)
tilfredsstiller ikke dagens krav til barnehagebygg. Til det er utbedringsbehovene for store og byggene
lite egnet til å dekke behovene for et pedagogisk stimulerende miljø, både ute og inne. Målsettingen
må være et fysisk miljø som inspirerer barna til utforsking og læring, sosialt samspill,
sanseopplevelser, medvirkning og mestring. Det er gjennom forskning påvist klare sammenhenger
mellom barns språklige, sosiale og motoriske utvikling. Dette understreker ytterligere betydningen av
å legge til rette for et inne- og utemiljø som ivaretar disse kvalitetene. Helsedirektoratets nye
anbefalinger øker forventingene til fysisk aktivitet i barnehagealder. Fra et generelt råd om en time
hver dag for alle aldersgrupper, lyder rådet nå; Barn under 1 år; jevn aktivitet gjennom dagen, barn i
alderen 1-5 år; 3 timer hver dag. Etter kommunedirektørens vurdering vil muligheter for
tilrettelegging av det fysiske miljøet avgjøre om mer fysisk aktivitet er mulig. Betydningen av slik
aktivitet forsterkes av innspill fra foreldre og ansatte. Foreldre rangerer barns muligheter for fysisk
aktivitet og motorisk stimulering høyest av alle faktorer. Et nytt barnehageanlegg bør i større grad
enn ved tidligere, ha en helhetlig tanke om utforming av arealene ute og inne.
Lokalisering og utforming av barnehagebygg skal være basert på prinsippet om universell
utforming.Bygg og uteområder skal kunne brukes av alle barna i barnehagen og gi mulighet for
deltakelse uavhengig av funksjonsnivå. Disse forholdene sammen med behovet for et bredt og sterkt
fagmiljø for de ansatte, taler for at det bygges én stor barnehage. Videre er det viktig at bygget
utformes fleksibelt. Et fleksibelt bygg med flere enheter i samme bygg, gir muligheter for å tilpasse
barnehagen i størrelse og til varierende aldergrupper. Samtidig tilfredstilles ønsket om mindre
inndelinger i samme bygg med desentraliserte innganger og utearealer, noe kommunedirektøren
vurderer som viktig for framtiden.
Færder kommune har ett barnehagebygg som tilfredsstiller krav til en tidsriktig og hensiktsmessig
barnehage. Det er Lindhøy barnehage på Tjøme. Lindhøy barnehage har adskilte avdelinger og egne
innganger slik blant andre FUB Færder kommune, tilrår. Lindhøy barnehage ivaretar også andre
faktorer som rangeres høyt i Færder kommunes foreldreundersøkelse og som forskning sier er viktig
for å nå høy kvalitet i barnehagetilbudet. Å skalere opp og bygge en barnehage tilsvarende Lindhøy

barnehage, vil derfor imøtekomme kravene Færder kommune vurderer som viktige for nye
barnehageanlegg.
I politisk vedtak spørres spesielt om muligheter for å bygge om dagens barnehagebygg. Fra
byggeteknisk og pedagogisk side er en ombygging ikke tilrådelig. Av aktuell bygningsmasse, er det i
realiteten kun Herstad skole som er egnet til å bygge om. Dette sett ut fra kvalitet, økonomi og
muligheter for gode nok inne- og uteområder.

Alternative løsninger
Kommunedirektøren har som det framkommer i vurderingene, utredet flere alternative løsninger for
å dekke framtidig behov for barnehageplasser nord i Færder kommune. Alle foreslåtte alternativer vil
bidra til mer effektive barnehager og forberede Færder kommune for framtidig
demograf.Kommunedirektøren vurderer imidlertid alternativet med én stor barnehage beliggende
på Vestskogen og samtidig sikre tomteareal for framtidig utvidelse i Teie krets, som det anbefalte
alternativet.
Anbefalingen forutsetter at det bygges en ny barnehage med plass til minimum 200 barn etter
modell av Lindhøy barnehage. Om barnehagen legges til området der Herstad skole og Herstadløkka
barnehage ligger i dag eller på områder til Vestskogen skole og barnehage, er ikke avgjørende, men
dersom miljøhensynet og foresattes ønsker skal veie tyngst, anbefales det å bygge i Vestskogen
Økonomi
Grov prosjektkostnad for ny barnehage:
Byggekost pr barn i henhold til egne beregninger, erfaringstall og sammenlignbare prosjekt ligger
mellom 400 000,- og 600 000,- avhengig av kvalitet og utforming.
Dette tilsier at ny barnehage til ca. 200 barn vil koste mellom 80 og 120 mill. kr.
Færder kommunes siste barnehageutbygging på Lindhøy hadde en prosjektramme på 52 mill. kr,
men hadde energisentral som eget prosjekt. Lindhøy barnehage er dimensjonert for totalt 106 barn. l
Det anbefalte alternativet kan finansieres ved salg av tomtearealet der Labakken barnehage ligger i
dag, samt ved salg av arealet der Herstad barnehage og skole ligger i dag og ved salg av resterende
areal på Vestskogen. Tegninger fra bygging av Lindhøy barnehage anbefales gjenbrukt og tilpasset
ved at tegningene skaleres opp til nødvendig størrelse. Gjenbruk av tegninger vil kunne redusere
prosjekteringskostnader. Gjenbruk av materialer legges inn i prosjektet.
Folkehelse og miljø
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringene innen 2030. Særlig relevante mål for barn og barnehager er nr;
1; UTRYDDE FATTIGDOM; "Utrydde alle former for fattigdom i hele verden". Barnehager og skoler av
høy kvalitet kan bidra til sosial mobilitet.
3; GOD HELSE; «Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder»; En effektivt drevet
barnehage med høy kvalitet vil kunne bidra til et helsefremmende oppvekstmiljø for alle barn.
4; GOD UTDANNING; «Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for
livslang læring for alle»
Barnehage og skole ses på som to viktige deler av et helhetlig læringsløp. En ny barnehage
beliggende i Labakken krest vil bidra til oppnåelse av ønsket om helhet, sammenheng og progresjon i
barn og unges læring og dermed sannsynlig føre til høyere grad av gjennomføring av videregående
opplæring.
12; ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON; «Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre».

Ett nytt bygg til barnehageformål til erstatning for tre mindre og gamle bygg, vil kunne oppføres med
et mer effektivt klimaregnskap enn barnehagene har i dag.
Fremdrift
Ved positivt vedtak iverksettes planlegging av erstatningsbarnehage så fort det er kapasitet.
Konklusjon:
1. Det bygges en barnehage med plass til minimum 200 barn etter modell av Lindhøy barnehage på
det meste egnede arealet der Vestskogen barnehage og Vestskogen skole ligger i dag.
2. Gbnr 128/256 og 128/252 (Labakken barnehage) sammenslås og selges som boligtomt.
3. Gbnr 128/35 og 128/6 (Herstadveien 51 og resten av kommunens arealer på Herstad)
sammenslås og selges som boligtomt
4. Resirkulerbar bygningsmasse inkludert teknisk infrastruktur, demonteres og benyttes i
kommunens resterende bygningsmasse - alternativt selges.
5. Det sikres tomteareal for framtidig kapasistetsutvidelse i Teie krets.
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Årsregnskap 2021 og Årsberetning 2021
Utvalg
Eldreråd
Inkluderingsråd
Klima og miljøråd
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Ungdomsråd
Hovedutvalg for oppvekst
Hovedutvalg for helse
Hovedutvalg for kommunalteknikk
Administrasjonsutvalg
Formannskap
Kommunestyret

Kommunedirektørens innstilling
1. Færder kommunes årsregnskap godkjennes
2. Færder kommunes årsberetning godkjennes
3. Fremlagte prosjektregnskaper godkjennes

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2022:
Behandling:

Kommunedirektørens innstilling enstemmig tatt til orintering
RMNF- 019/22 Vedtak:
Tatt til orientering
Eldreråd 25.04.2022:
Behandling:

Møtedato
25.04.2022
25.04.2022
30.05.2022
25.04.2022
25.04.2022
26.04.2022
27.04.2022
27.04.2022
04.05.2022
04.05.2022
11.05.2022

Saksnummer
019/22
013/22
017/22
019/22
014/22
022/22
020/22
093/22
008/22
054/22
039/22

Eldrerådet er svært fornøyd med resultatet og tar saken enstemmig til orientering.
ER- 019/22 Vedtak:
Tatt til orientering.
Inkluderingsråd 25.04.2022:
Behandling:

Enstemmig tatt til orientering
Uttalelse:
Inkluderingsrådet tenker som følge av overskuddet i årsregnskapet, så kan noe midler brukes til
investeringer og engangstilskudd til frivillige organsasjoner som gavner innvandrere og andre
brukergrupper. Dette ønskes det sak på, for eksempel kan dette være aktivitetskort for barn og unge,
for å få de tilbake i idretten etter korona.

INKR- 013/22 Vedtak:
Inkluderingsrådet tar saken enstemmig til orientering og har følgende uttalelse:
Inkluderingsrådet tenker som følge av overskuddet i årsregnskapet, så kan noe midler brukes til
investeringer og engangstilskudd til frivillige organsasjoner som gavner innvandrere og andre
brukergrupper. Dette ønskes det sak på, for eksempel kan dette være aktivitetskort for barn og unge,
for å få de tilbake i idretten etter korona.

Ungdomsråd 25.04.2022:
Behandling:

Denne saken er et klart eksempel på at ungdomsrådet trenger bedre tid til å lese saksdokumentene
for å gi en uttalelse som representerer våre meninger. Viser til sak fra ungdomsrådet om
saksbehandlingstid som er sendt til organisasjonsutvalget.
Ut ifra det vi har lest mener ungdomsrådet at det er positivt at resultatet går i null på tross av at det
var budsjettert med å gå i minus.
Ungdomsrådet drøftet seg frem til uttalelsen i fellesskap og stemte over uttalelsen.
Vedtak: Enstemmig vedtatt med 7 av 7 stemmer.
UR- 014/22 Vedtak:
Uttalelse fra ungdomsrådet:
Denne saken er et klart eksempel på at ungdomsrådet trenger bedre tid til å lese saksdokumentene
for å gi en uttalelse som representerer våre meninger. Viser til sak fra ungdomsrådet om
saksbehandlingstid som er sendt til organisasjonsutvalget.
Ut ifra det vi har lest mener ungdomsrådet at det er positivt at resultatet går i null på tross av at det
var budsjettert med å gå i minus.
Hovedutvalg for oppvekst 26.04.2022:
Behandling:

Kommunedirektørens innstilling med tillegg "for hovedutvalges ansvarsområde" enstemmig vedtatt
HFO- 022/22 Vedtak:
1. Færder kommunes årsregnskap for hovedutvalgets ansvarsområde godkjennes
2. Færder kommunes årsberetning for hovedutvalgets ansvarsområde godkjennes
3. Fremlagte prosjektregnskaper for hovedutvalgets ansvarsområde godkjennes
Hovedutvalg for kommunalteknikk 27.04.2022:
Behandling:

Votering
K. Lie fremmet følgende fellesforslag på vegne av utvalget:
Hovedutvalget for kommunalteknikk tar punkt 1 og 2 til orientering
K. Lies fellesforslag på vegne av utvalget enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens innstilling punkt 3 enstemmig vedtatt.
HFK- 093/22 Vedtak:
Kommunedirektørens innstilling
1. Tatt til orientering
2. Tatt til orientering
3. Fremlagte prosjektregnskaper godkjennes

Hovedutvalg for helse 27.04.2022:
Behandling:

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt
HFH- 020/22 Vedtak:
1. Færder kommunes årsregnskap godkjennes
2. Færder kommunes årsberetning godkjennes
3. Fremlagte prosjektregnskaper godkjennes
Administrasjonsutvalg 04.05.2022:
Behandling:

Hovedutvalgenes innstilling enstemmig tatt til orientering.

ADM- 008/22 Vedtak:

1. Færder kommunes årsregnskap godkjennes
2. Færder kommunes årsberetning godkjennes
3. Fremlagte prosjektregnskaper godkjennes

Formannskap 04.05.2022:
Behandling:
Disponering av overskudd, foreslått av Tone Evy Kalheim, Felleslista Rødt/Sosialistisk Venstreparti
En liten del av overskuddet fra 21 regnskapet bør tilfalle kommunens innbyggere
Kommunedirektøren bes å se på slik mulighet for følgende tiltak;
1.Innføre søskenmoderasjon for barn i SFO/barnehage for alle med effekt fra skoleåret 22/23
2.Øke tilskudd til frivillige organisasjoner og lag bl.afor å gjenoppta aktiviteter for barn og unge etter
Corona stenging
3 øke tilskudd til friluftsformål.

Disponering av overskudd til helse og omsorg, foreslått av Tone Evy Kalheim, Felleslista
Rødt/Sosialistisk Venstreparti
Sengepost/avdelingen som er midlertidig stengt på Smidsrød Helsehus må gjenåpnes med 8 senger,
Behovet for dette er stort og kan bidra til å redusere antall overliggedøgn på SIV.
Kommunedirektøren bes vurdere slik disponering med effekt for inneværende år.

Hovedutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Tone Kalheim (FRSV) blir lagt til som protokolltilførsel.
FS- 054/22 Vedtak:

1. Færder kommunes årsregnskap godkjennes
2. Færder kommunes årsberetning godkjennes
3. Fremlagte prosjektregnskaper godkjennes
Protokolltilførsel fra Tone Kalheim (FRSV):
En liten del av overskuddet fra 21 regnskapet bør tilfalle kommunens innbyggere
Kommunedirektøren bes å se på slik mulighet for følgende tiltak;
1.Innføre søskenmoderasjon for barn i SFO/barnehage for alle med effekt fra skoleåret 22/23
2.Øke tilskudd til frivillige organisasjoner og lag bl.afor å gjenoppta aktiviteter for barn og unge etter
Corona stenging
3 øke tilskudd til friluftsformål.

Sengepost/avdelingen som er midlertidig stengt på Smidsrød Helsehus må gjenåpnes med 8 senger,
Behovet for dette er stort og kan bidra til å redusere antall overliggedøgn på SIV.
Kommunedirektøren bes vurdere slik disponering med effekt for inneværende år.

Kommunestyret 11.05.2022:
Behandling:
Endret protokolltilførsel - setningsendring, foreslått av Tone Evy Kalheim, Felleslista Rødt/Sosialistisk
Venstreparti
En liten del av overskuddet fra 21 regnskapet bør tilfalle kommunens innbyggere.
Før tertiær rapportering og revidert budsjett bes Kommunedirektør vurdere følgende:
1.Innføre søskenmoderasjon for barn i SFO/barnehage for alle med effekt fra skoleåret 22/23
2.Øke tilskudd til frivillige organisasjoner og lag bl.afor å gjenoppta aktiviteter for barn og unge etter
Corona stenging
3 øke tilskudd til friluftsformål.

Sengepost/avdelingen som er midlertidig stengt på Smidsrød Helsehus må gjenåpnes med 8 senger,
Behovet for dette er stort og kan bidra til å redusere antall overliggedøgn på SIV.
Kommunedirektøren bes vurdere slik disponering med effekt for inneværende år.

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt med 38 stemmer.
Endret protokolltilførsel fra Tone Kalheim (FRSV).

KS- 039/22 Vedtak:

1. Færder kommunes årsregnskap godkjennes
2. Færder kommunes årsberetning godkjennes
3. Fremlagte prosjektregnskaper godkjennes
Protokolltilførsel fra Tone Kalheim (FRSV):
En liten del av overskuddet fra 21 regnskapet bør tilfalle kommunens innbyggere. Før tertiær
rapportering og revidert budsjett bes Kommunedirektør vurdere følgende :
1.Innføre søskenmoderasjon for barn i SFO/barnehage for alle med effekt fra skoleåret 22/23
2.Øke tilskudd til frivillige organisasjoner og lag bl.afor å gjenoppta aktiviteter for barn og unge etter
Corona stenging
3 øke tilskudd til friluftsformål.
Sengepost/avdelingen som er midlertidig stengt på Smidsrød Helsehus må gjenåpnes med 8 senger,
Behovet for dette er stort og kan bidra til å redusere antall overliggedøgn på SIV.
Kommunedirektøren bes vurdere slik disponering med effekt for inneværende år.

Vedlegg:
Årsregnskap 2021 inkl beretning
Årsberetning 2021
602701 Færder nasjonalparksenter - fettutskiller
615703 Mølleråsen 2-40 - HC-terasser
630304 Rødsgata 36 - vannbåren varme og etterisolering
632001 Ladepunkter elbiler Semsveien 20 m fl
660007 Installering av komfyrvakt i komminale bygg
660015 Sanitæranlegg Haugsjordet
660018 Avfallsskur ved flere barnehager
214011 Føynland skole - LED-belysning gangarealet
218008 Oserød skole - LED-belysning klasseromsfløyene
236005 Hårkollen barnehage - nytt låssystem og dører
239005 Teiehøyden barnehage - landskapsplan, forprosjekt uteområde
249002 Kirkerønningen 13 - LED-belysning og brannsikring
330306 Rødstoppen - LED-belysning
340405 Veumåsen 4D - ombygging av leilighet og fellesareal til garederober mv
340705 Møllebakken bfs - brannsikkerhet og inneklima
350016 Bjønnesåsen bas - romstyring Semsveien 90
570001 Kulturhuset - nytt lager
710085 Relining vannledning til Teie endelig
710098 Kolbergveien - Knausveien - Separering avløp
710005 Brattbakken VA anlegg
605202 Wilhelmsenhallen - innvendig rehabilitering
Saksutskrift Færder KU sak 9-22 - Kontrollutvalgets uttalelse til Færder kommunes årsregnskap og
årsberetning 2021
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
I tråd med budsjett og regnskapsforskrift avlegges Færder kommunes regnskap for 2021 med et
regnskapsmessig resultat lik 0. Netto driftsresultat utgjør et overskudd på 92 mill. kr og netto
driftsresultat justert for avsetning og bruk av bundne fondsmidler (korrigert netto driftsresultat)
utgjør et overskudd på 98 mill. kr
Innledning
Årsregnskapet for 2021 er avlagt etter Forskrift 7. juni 2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett,
årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. Årsregnskapet består av
driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger.
Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret selv senest 6 måneder etter
regnskapsårets slutt. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til kommunestyret.
Kopi av revisjonsberetningen skal oversendes formannskapet og kontrollutvalget.
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet vedtas, og
kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet i hende før de avgir sin innstilling til
kommunestyret.
Kommunedirektøren utarbeider årsberetningen og fremmer denne for det organ kommunestyret
bestemmer. Årsberetningen oversendes til kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til
årsregnskapet. Årsberetningen skal behandles i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet skal
behandles.
Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning er publisert på kommunens hjemmeside.

Kontrollutvalget har fått oversendt regnskap og årsberetning til behandling i sitt møte den 26. april.
Vedtaket fra kontrollutvalget vedlegges saken når denne mottas.
Faktagrunnlag
Driftsregnskapet
Samlede driftsutgifter inkl. avskrivninger for 2021 utgjør 2 380 mill. kr, mens de samlede
driftsinntektene utgjør 2 460 mill. kr. Dette gir et positivt brutto driftsresultat, differansen mellom
kommunens løpende inntekter og utgifter, på 80 mill. kr. Korrigert for eksterne finansieringstransaksjoner og avskrivninger utgjør netto driftsresultat 92 mill. kr.
Budsjettet for 2021 ble vedtatt delfinansiert med bruk av frie fond og med forventning om negativt
netto driftsresultat. En vesentlig økning i kommunens skatteinntekter utover anslagene gitt i
statsbudsjettet har bidratt til et bedre netto driftsresultat ved årets slutt.
Tabellen nedenfor viser utviklingen i kommunens driftsutgifter og driftsinntekter siste fire år.

Sammenlignet mot 2020 har Færder kommune hatt en økning i driftsutgifter på 4,92 % inkludert
avskrivninger. Kommunens utgiftsvekst er økt som følge av flere ansatte, regulerte lønnssatser og
økte Covid-19 kostnader. Kommunens inntekter har en høyere vekst i 2021 enn noen av de tidligere
årene som følge av ekstraordinær vekst i skatteinntektene. Samlet for året har veksten i inntekter
vært høyere enn veksten i utgifter og bidratt til en positiv utvikling på kommunens netto
driftsresultat.
Covid-19 sin samlede direkte og indirekte konsekvens for kommunens regnskapsresultat i 2021 er
beregnet å utgjøre 12,5 mill. kr. Medtas omdisponeringen av ressurser som er lønnet på kommunens
ordinære drift, er kostnadene til Covid-19 langt høyere. Oppgaver i ordinær drift som er utsatt som
følge av pandemi, vil måtte tas igjen og kan representerer en fremtidig utgift kommunen foreløpig
ikke er kompensert for.

Investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet viser anskaffelser av varige driftsmidler med en økonomisk levetid på 3 år
eller mer og anskaffelseskostnad over kr. 100 000. I tillegg blir utlån og avsetninger ført her.
Det er i 2021 investert for 386 mill. kr mot 381 mill. kr i 2020. Årets investeringer knytter seg i
hovedsak til investeringer i Labakken skole, Gipø omsorgsboliger og hovedplan vann og avløp.
Ubrukte investeringsmidler 2021 er overført til 2022, jfr. K.sak 028/22 med kr 157 mill. kr.
Investerings-regnskapet for 2021 er avsluttet i balanse.
Finansieringen skjer ved bruk av lånemidler, tilskudd, fondsmidler og mva-kompensasjon. I 2021

utgjør finansiering fra kommunens egenkapital 15,7 % av det samlede finansieringsbehovet for
kommunens egne investeringer.
Balanseregnskapet
Balanseregnskapet viser bokførte eiendeler, gjeld og egenkapital pr. 31.12.2021. Kommunens
anleggsmidler er økt fra 6,6 mrd. til 6,8 mrd. Økningen skyldes blant annet nye investeringer.
Kommunens omløpsmidler utgjør 1,1 mrd. hvor bankinnskudd og kontanter utgjør 759 mill. kr. 302
mill. kr av kommunens bankinnskudd er plassert på konto for bundet innskudd for bedre
rentebetingelser.
Fondsmidler er økt fra 492 mill. kr til 558 mill. kr. Kommunens fondsmidler består av følgende
hovedposter:
(Tall i mill. kr)
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Disposisjonsfond
Sum fond

2018
32,5
121,4
7,7
290,1
451,7

2019
34,8
135,3
13,3
280,9
464,3

2020
48,7
125,2
17,2
301,0
492,1

2021
42,7
107,18
17,8
390,3
557,93

Disposisjonsfond er økt fra 301 til 390 mill. kr i 2021. Økningen skyldes kommunens
regnskapsmessige resultat 2021. Kommunens største disposisjonsfond er Bufferfond (178),
Premieavviksfond (146), Rentesikringsfond (26) og Prosjekt statlig barnevernsfond (12).
Kommunens samlede disposisjonsfond tilsvarer 15,9 % av kommunens brutto driftsinntekter. Iht.
vedtatte handlingsregler skal kommunen til enhver tid ha en fondsreserve på minimum 5 %.
Bundne driftsfond er netto redusert fra 49 mill. kr til 43 mill. kr. Reduksjonen skyldes blant annet
bruk av tiltakspakke vedlikehold Covid-19 med 6 mill. kr og underskudd i selvkostordningene vann,
avløp feiing og renovasjon fond med lag 5,4 mill. kr.
Ubundne investeringsfond er netto redusert med 18 mill. kr i 2021 og knytter seg til finansiering av
årets investeringer.
Økningen i bundne investeringsfond knytter seg til ekstraordinære innfrielser startlån. Midler
tilbakeføres husbanken i 2022.
Kommunens samlede lånegjeld er økt fra 2 772 mill. kr til 3 046 mill. kr. Rente- og avdragsutgifter er
redusert med 4 mill. kr i 2021 og utgjør 134 mill. kr. Dette utgjør 5,4 % av kommunens brutto
driftsinntekter, mot 6,0 % i 2020.
Kommunens samlede egenkapital er økt fra 1,9 mrd. til 2,1 mrd.
Finansielle handlingsregler / måltall
Kommunestyret har vedtatt finansielle handlingsregler som skal bidra til at kommunens samlede
økonomi utvikler seg i riktig retning og sikrer handlefrihet i kommende år. Nedenfor vises status per
2021 for disse målsettingene.
Regnskap
Måltall
2021
Resultatgrad
4,0
>1,75 %
%
Fondsreserve
15,9%
>5,0 %
Rentesikringsfond
1,0
>0,5 %
%

Egenkapitalfinansiering

15,7

>15 %

63,7

<75 %

%
Gjeldsgrad
%
Måloppnåelse tilknyttet kommunens resultatgrad forventes å være midlertidig som følge av
ekstraordinære skatteinntekter i 2021. Budsjettert resultatgrad i 2022 er -0,8%.
Finansrapportering ihht. finansreglement
Ledig likviditet
Kommunedirektøren skal i forbindelse med tertialrapportering, legge frem rapporter for
kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for
driftsformål. I tillegg skal kommunedirektøren etter årets utgang legge frem en rapport for
kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.
Rapporten skal minimum angi følgende:
Fordeling på de ulike plasseringsalternativer/typer aktiva i kroner (markedsverdier) og i prosent av de
samlede midler til driftsformål.
100 % av kommunens ledige likviditet er plassert i bank per 31.12.2021. Det er plassert 302 mill. kr
på bundet innskudd som gir en ekstra renteavkastning utover ordinær innskuddsrenter. Totalt har
Færder kommune 759 mill. kr innestående i bank per 31.12.2021. Eksklusiv skattetrekksmidler og
bundet innskudd har kommunen kr 413 mill. kr innestående på bank for å dekke utgifter til løpende
drift og investeringer.
Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsrenter
100 % av kommunes likviditet er plassert på bankkonto hos SpareBank 1 Sørøst-Norge som er Færder
kommune sin hovedbankforbindelse. Kommunene har i 2021 hatt en rente lik 3 måneders NIBOR +
en fast margin på innskudd. Per 31.12.2021 var innskuddsrenten 1,52 %. Kommunens
hovedbankavtale løper til 2023 med opsjon om forlengelse med ytterligere ett år.
Kommunedirektørens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning,
vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering.
Kommunen har en lav risikoeksponering da 100% av kortsiktige likvider er plassert på kommunens
bankkonto. Risikoen kunne vært ytterligere redusert dersom pengene hadde vært fordelt på flere
banker. Sparebank 1 Sørøst-Norge er en solid bank med en tilstrekkelig kapitaldekning.
Pengemarkedsrenter med lav risiko er vurdert til ikke å kunne gi en tilstrekkelig meravkastning
utover kommunens plasseringer på bundet innskuddskonto.
Kommunedirektørens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i
finansreglementet
Likvide midler er innenfor retningslinjene satt i finansreglementet.
Gjeld
Kommunedirektøren skal i forbindelse med årsavslutningen samt ved 2. tertial rapportere til
kommunestyret på status for gjeldsforvaltningen. For gjeldsforvaltningen skal det rapporteres om
følgende:
Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing)
I Husbanken er det i 2021 foretatt låneopptak til videreutlån med 60 mill. kr. Det er videre tatt opp
lån for finansiering av vedtatte investeringer 2021 på til sammen 325 mill. kr. Årets faktiske
låneopptak er lavere enn budsjettert låneopptak som følge av forsinkelser i underliggende
investeringsprosjekter.

Eventuell konvertering av eldre lån
Det er i 2021 foretatt ekstraordinær nedbetaling av gjeld tilknyttet husbanklån til videreutlån med til
sammen 11,35 mill. kr. Kommunens sertifikatlån rulleres hver 3. eller 6. måned. Det innhentes tilbud
fra flere banker ved hver rullering. Gjennom året er enkelte eldre fastrenteavtaler utløpet og gått
over til flytende rentebetingelser.
Ett sertifikatlån på 100 mill. kr er konvertert til grøntlån i 2021. Grøntlån er innvilget kommunen for å
finansiere byggingen av ny Labakken skole og gir kommunen bedre lånebetingelser enn ordinære
lånebetingelser hos kommunalbanken. Kommunen har i dag 293 mill. kr i grønne lån.
Sammensetning og verdi av låneporteføljen fordelt på de ulike typer passiva
Per 31.12 har Færder kommune 3,0 mrd kr i gjeld hvorav 27 % er fastrentelån og 73 % er på
flytende PT rente eller 3 mnd nibor. Fordelingen er innenfor rammene som er vedtatt i gjeldende
finansreglementet mht fast og flytende rente. Hensyntatt lån med rentedekning er 51 % av gjelden
som belaster kommunekassen sikret med fast rente.
Løpetid for passiva og gjennomsnittlig rentebinding
Vektet løpetid på låneporteføljen er 19 år og 9 måneder. Veid gjennomsnittlig løpetid for
fastrentelån skal til enhver tid ligge mellom 2 og 8 år jfr. finansreglementet for Færder kommune.
Gjennomsnittlig lengde på fastrentelån utgjør 4 år og 8 mnd.
Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsbetingelser
Låneopptak i sertifikatmarkedet er gjort ved anbudsforespørsel til flere banker. Tilbydere innenfor
ordinære kommunale lån utgjør i hovedsak Husbanken, Kommunalbanken og KLP. Gjennomsnittlig
rente på flytende lån per 31.12 er økt fra 0,84% til 1,25%. Gjennomsnittlig rente på lån med fast
rente per 31.12 er redusert fra 2,39 % i 2020 til 2,22 % i 2021.
Kommunedirektørens kommentarer knyttet til endring i risikoeksponering, gjenværende rentebinding
og rentebetingelser i forhold til kommunens økonomiske situasjon og situasjonen i lånemarkedet,
samt forestående finansierings-/refinansieringsbehov.
Det skal tas opp ytterligere lån i perioden fremover og det må i denne sammenheng vurderes
andelen lån med fast og flytende rente.
Per 31.12.2021 har kommunen en renteeksponering tilsvarende 227 mill. kr. Dette tilsvarer en netto
økt rentekostnad på 2,2 mill. kr ved en renteøkning på 1%. Kommunen har opparbeidet et
rentebufferfond som beløper seg til 26 mill. kr etter årets fondsdisponeringer. En økning i eget
rentebufferfond tilsier at kommunen kan redusere andelen fastrentelån fremover.
Utvikling i låneavdrag sammenstilt med kommunens krav til minste tillatte avdrag.
Krav til minsteavdrag overholdes. For 2021 er det innbetalt 94,5 mill. kr i avdrag på lån. Minstekravet
for avdragsbetalinger i 2021 beløper seg til 92,1 mill. kr
Kommunedirektørens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i
finansreglementet
Faktisk forvaltning er innenfor retningslinjene satt i finansreglementet.
Avslutning av investeringsprosjekter
Investeringsprosjekter under 5 mill. kr kan ifølge investeringsreglementet avsluttes som en del av
kommunedirektørens periodiske regnskapsrapportering til kommunestyret, herunder årsregnskapet.
Investeringsmidler bevilget gjennom Rehabiliteringsplanen og Boligfornyingsprogrammet i
årsbudsjettet har vært fordelt av hovedutvalget for kommunalteknikk i løpet av året. Prosjekter
bevilget i årsbudsjettet eller i hovedutvalg for kommunalteknikk er avsluttet i kommunestyret ved

behandling av tertialrapporteringen. Sluttregnskap med kommentarer for prosjekter under 5 mill. kr
som er ferdig i 2021, men som ikke er formelt avsluttet, er vedlagt saken for sluttbehandling. Samlet
for 2021 er 42 prosjekter med en budsjettramme under 5 mill. kr ferdigstilt.
Følgende prosjekter er vedlagt saken for avsluttende behandling:
214011
- Føynland skole – LED-belysning gangarealet
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 60.642. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
218008
- Oserød skole – LED-belysning klasseromsfløyene
Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 101.000. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
merforbruket foreslås dekket av ubrukte lånemidler.
236005
- Hårkollen barnehage – nytt låsesystem og dører
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 53.515. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
239005
- Teiehøyden barnehage – landskapsplan, forprosjekt uteområde
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 43.120. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
249002
- Kirkerønningen 13 – LED-belysning og brannsikring
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 14.149. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
330306
- Rødstoppen – LED-belysning
Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 17.038. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
merforbruket foreslås dekket av ubrukte lånemidler.
340405
- Veumåsen 4D – ombygging av leilighet og fellesareal til garderober mm
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 26.226. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
340705 – Møllebakken bfs – brannsikkerhet og inneklima
Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 25.740. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
merforbruket foreslås dekket av ubrukte lånemidler.
350016
- Bjønnesåsen bas – romstyring Semsveien 90
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 57.457. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
570001
- Kulturhuset – nytt lager
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 52.728. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
602701- Færder nasjonalparksenter – ny fettutskiller
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 7.617. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
605202- Wilhelmsenhallen – innvendig rehabilitering
Prosjektet for perioden 2016-2021 avsluttes med et resultat i balanse. Opprinnelig budsjettert
ramme fratrukket forbruk = 31,4 mill. kroner eks mva videreføres i nytt prosjekt (605203) i tråd med
vedtak i budsjettet for 2022 (sak 096/21).

615703 – Mølleråsen 2-40 – HC-terasser
Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 84.122. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
merforbruket foreslås dekket av ubrukte lånemidler.
630304 – Rødsgata 36 – vannbåren varme og etterisolering
Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 3.735. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
merforbruket foreslås dekket av ubrukte lånemidler.
632001
- Ladepunkter elbiler Semsveien 20 m fl
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 28.234. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
660007
- Installering av komfyrvakter i kommunale bygg
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 400.804. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
660015
- Pytterønningen 2 – sanitæranlegg på Haugsjordet
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 87.749. Det er finansiert ved bruk av fondsmidler.
Mindreforbruket foreslås tilbakeført til tomte- og boligfondet.
660018
- Avfallsskur ved flere barnehager
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 49.333. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
710005 Brattbakken VA anlegg
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 155.918 Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
710085 Relining vannledning til Teie HB
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 10.794 Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
710098 Kolbergveien – Knausveien – Separering avløp
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 20.042 Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
Konklusjon
Kommunens årsregnskap viser et netto driftsresultat på 92 mill. kr og et regnskapsmessig
resultat lik 0. Kommunens behov for fremtidige driftsforbedringer og omstilling er ikke endret som
følge av et godt regnskapsresultat for 2021. Kommunens fondssituasjon er styrket og bidrar til at
kommunen er bedre rustet for omstilling enn ved inngangen til året.
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Kommunedirektørens innstilling
Innstilling for rådene
1. Regnskapsrapport per 1. tertial tas til orientering

Innstilling for hovedutvalgene
1. Regnskapsrapport per 1. tertial tas til orientering

Innstilling for formannskap og kommunestyret
1. Regnskapsrapport per 1. tertial tas til orientering
2. Budsjettjusteringer vedtas i henhold til vedlegg for budsjettjusteringer drift og investering
3. Fremlagte prosjektavslutninger vedtas

Vedlegg:
Budsjettjustering drift 1.terial 2022
Budsjettjustering investering 1. tertial 2022
340505 Oserødmyra 3- inngjerding av grøntarealene
350801 Tjøme omsorgssenter - oppgradering av tekniske løsninger
350811 Tjøme omsorgssenter - LED-lamper pasientrom
710078 Oppgradering_rehabilitering avløpspumper
Regnskapsrapport periode 1 til 4
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Kommunelovens § 14-5 fastslår at kommunestyret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for
å oppfylle lovens krav om realisme og balanse. I henhold til Færder kommunes vedtatte
økonomireglement skal kommunedirektøren minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om
utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Dersom avvik av betydning
oppstår i løpet av regnskapsåret, skal nødvendige tiltak foreslås for å gjenopprette balansen mellom
inntekter og utgifter i regnskapet.
Innledning
Kommunedirektøren foretar hvert år en utvidet gjennomgang av den månedlige
regnskapsrapporteringen fra virksomhetene. Dette er gjort i forkant av rapporteringen for 1. tertial.
Gjennomgangen viser at det er god økonomisk styring. Foreslåtte budsjettjusteringer skyldes i
hovedsak endringer i tjenestebehovet fra det som ble lagt til grunn i budsjettarbeidet høsten 2021.
Årets første tertial har vært preget av covid-19 og krig i Ukraina. De høyeste smittetallene så langt i
pandemien, har vært i perioden fra årsskifte og frem til påske. Dette har medført økning i sykefravær
ved flere av kommunens virksomheter. Høyt sykefravær har medført et stort behov for vikarer og
bruk av overtid. Før årsskifte inngikk KS en avtale med forbund i hhv LO kommune, Unio, YS-K og
Akademikerne om utvidet relatert til overtidsarbeid som følge av pandemi. Dette for å sikre
bemanning i perioder med lite tilgang på vikarer og behov for økt bruk av overtid. Færder kommune
valgte å ta tilsvarende avtale i bruk lokalt. Covid-19 merutgifter i 1. halvår 2022 er beregnet å utgjøre
ca 40 mill. kr. Det er ikke foreslått nye kompensasjonsmidler til kommunene i revidert
nasjonalbudsjett, men regjeringen varsler at de vil komme tilbake til en vurdering av dette til høsten.
En manglende kompensasjon for covid-19 utgiftene vil kunne få en negativ effekt på kommunens
driftsresultat i 2022.
Krigen i Ukraina har medført at vestlige lang har innført en rekke økonomiske sanksjoner mot
Russland. Pandemi, krig og økonomiske sanksjoner utgjør stor betydning for den økonomiske
situasjonen i verden. Per 1. tertial er det økende priser på innsatsfaktorer i den kommunale
tjenesteproduksjonen. Økt skatteanslag for 2022 vil kunne demme opp for økt kostnadsvekst.
Færder kommune har tilrettelagt for å ta imot flere flyktninger som følge av krigen i Ukraina.
Kommunen er forespurt om å kunne bosette totalt 97 flyktninger + 8 enslig mindreårige i 2022. I
mars ble det også etablert et privat akuttinnkvarteringstilbud på Ramdal. Dette er et botilbud for
flyktninger fra Ukraina i forkant av registrering. Engasjement fra befolkningen og frivillige lag og
foreninger har vært stor. Per 1. tertial er det bosatt 26 flyktninger.

Gjennomgang av sektorene og forslag til budsjettjusteringer per 1. tertial:
Kommunedirektør og stab

1000 Kommunedirektør og stab
Tilskudd til Gründerhuset Hi5 er økt og foreslås innarbeidet i budsjett med 0,13 mill. kr. Kommunen
fikk i 2020 2,1 mill. kr i tilskuddsordningen kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.
Gjenværende tilskuddsmidler på 0,56 mill. kr foreslås innarbeidet i budsjettet for videre tildelinger.
Kostnader til revisjon, 1,0 mill. kr, foreslås flyttet fra dokumentsenter og politisk sekretariat.
Kommunen har i 1. tertial hatt behov for å oppgradere beredskapsutstyr. Det er blant annet
anskaffet verneutstyr og Jodix-tabletter. Budsjett foreslås økt med 0,1 mill. kr. Færder kommune har
hatt befaring av de offentlige tilfluktsrommene. Behov for oppgraderinger og utbedringer redegjøres
nærmere for i 2. tertial 2022.
1010 Politikere
I forbindelse med krigen i Ukraina er det gitt tilskudd til Røde kors på kr 55 000 som foreslås
innarbeidet i budsjettet. Budsjett til kontrollutvalg foreslås flyttet fra dokumentsenter og politisk
sekretariat med kr 90 000 til driftskostnader og 0,28 mill. kr til driftstilskudd.
1020 HR-avdeling
Jubilantmiddag er avholdt og det foreslås å innarbeide kostnader til middag og gaver i budsjettet
med 0,15 mill. kr.
1030 Økonomiseksjonen
Fakturadistribusjonsutgifter og gebyrinntekter tilknyttet kommunale avgifter foreslås overført til
selvkostområdet med 0,44 mill. kr.

Oppvekst
2300 Kommunale barnehager
Oserød barnehage har i vårhalvåret ett barn med tilrettelagte tiltak hjemmehørende i Tønsberg.
Beregnet refusjon fra Tønsberg utgjør 0,36 mill. kr som foreslås innarbeidet i budsjettet.
2500 Private barnehager
Tilskuddet til private barnehager er beregnet før oppdaterte antall plasser foreligger i årsmeldingen
pr. 15/12 fra barnehagene. Ut fra årsmelding er det behov for å justere budsjettet. I tillegg er det
endringer i tilskuddsgrunnlaget etter gjennomgang med Private Barnehagers Landsforbund. Samlet
medfører dette at tilskuddet øker med 2,2 mill. kr. Ordinært tilskudd utgjør 114,2 mill. kr for 668
ordinære plasser og 20 plasser i åpen barnehage.
Prognose for høsthalvåret tilsier noe redusert behov for individuelle tilrettelagte tilbud. For
høsthalvåret foreslås en redusert bevilgning med 0,28 mill. kr tilsvarende 1,2 årsverk assistent.
Tilskuddet utgjør etter dette 11,6 mill. kr.
Ekstrautgifter som de kommunale barnehagene har hatt i forbindelse med koronapandemien skal
danne grunnlag for ekstra tilskudd til de private barnehagene. Hittil i år utgjør de ekstra utgiftene 2,2
mill. kr for de kommunale barnehagene, og et ekstratilskudd til de private barnehagene er ut fra
dette beregnet til 2,5 mill. kr som foreslås tilleggsbevilget. Tilskuddet er å betrakte som et forskudd
til de private barnehagene for 2024.
2100 Skoler
Redusert elevtall ved skolestart gir redusert behov for pedagoger, totalt 7,3 årsverk. Budsjettet
foreslås redusert med 2,5 mill. kr. Det er behov for å øke antall plasser på forsterket avdeling på
Labakken fra 16 til 17 elever. Dette gir en økt bemanning på 1,1 årsverk. Budsjettet foreslås økt med
0,3 mill. kr for høsten. Antall elever ved Teigar Sør øker fra 8 til 12 elever fra 1.8.22, noe som

medfører et behov for økt bemanning på 2,7 årsverk. Budsjettet foreslås økt med 0,5 mill. kr. Det er
budsjettert med 2,6 årsverk ekstra assistenter i 2022 ved tre av barneskolene knyttet til elever med
særskilte behov. Dette foreslås redusert fra høsten, noe som utgjør 0,48 mill. kr. Ved Teigar
ungdomsskole er det behov for forsterket bemanning rundt enkeltelever, og budsjettet foreslås økt
med 0,75 mill. kr for høsten.
Teie skole har behov for å kjøpe plass til en elev utenfor skolen og budsjettet foreslås økt med 0,75
mill. kr til dette.
Fra 1. august blir det innført gratis kjernetid på SFO for elevene på 1. trinn. Dette ble vedtatt i
statsbudsjettet for 2022, og kommunen har fått økt rammetilskudd for å finansiere tiltaket. Redusert
foreldrebetaling som en følge av dette er ikke innarbeidet i skolenes budsjett for 2022. Budsjettet for
foreldrebetaling foreslås redusert med 2,1 mill. kr. Per dato er det usikkert om tiltaket vil gi flere barn
på SFO og dermed økt behov for bemanning. Kommunedirektøren vil komme tilbake til dette i 2.
tertial.
Kommunen har mottatt prosjektskjønnsmidler til miljøveileder på Oserød skole. Midlene ble mottatt
i desember 2021 og er ikke innarbeidet i skolens budsjett for 2022. Dette foreslås lagt inn med 0,35
mill. kr. Kommunal egenandel til videreutdanning for lærere utgjør 0,5 mill. kr for 1. halvår, og
beløpet forslås overført til skolenes budsjett. I statsbudsjettet for 2022 ble det foreslått utvidelse av
timetallet på ungdomstrinnet med en ekstra naturfagtime i skoleåret 2022-2023, beregnet til 0,49
mill. kr. Forslaget ble i en tilleggsproposisjon vedtatt reversert, og beløpet foreslås tatt ut av
budsjettet. Kjøp av pc’er til neste års 7. trinn er gjennomført, og ubrukte midler foreslås tilbakeført.
Dette utgjør 0,2 mill. kr. Det er budsjettert med grunnskoleopplæring for 35 elever ved Tønsberg
læringssenter. For vårhalvåret er det faktiske antallet 28, og for høsthalvåret er det anslått 25. Dette
gir en mindreutgift med 1 mill. kr som foreslås budsjettjustert.
Øvrige virksomheter
I forbindelse med ansettelse av ny leder for barnevernet er det benyttet et rekrutteringsbyrå.
Utgifter til dette utgjør 0,15 mill. kr som foreslås tilleggsbevilget.
I forebyggende helsetjenester er det behov for nytt skybasert samhandlingsverktøy som skal bidra til
enklere tverrfaglig samhandling i kommunen. Utgift til etablering og bruksrett søkes dekket innenfor
vedtatt budsjett, men det gjøres en ny vurdering i 2. tertial av lisensutgiftene i forebyggende
helsetjenester.
Avvikling av forsøksordningen i Barnevernstjenesten og innføring av barnevernsreformen fra 2022
medfører reduserte rammebetingelser, og i vedtatt budsjett er det et effektiviseringskrav tilsvarende
5 årsverk eller 3,2 mill. kr for 2022. Barnevernstjenesten arbeider med tilpasning til de nye
rammebetingelsene, blant annet er 1 årsverk fagleder ikke blitt erstattet fra mars, og 1 årsverk
knyttet til fosterhjem endres til oppdragstaker fra august. I tillegg er det vakanser hvor det ikke er
blitt satt inn vikarer. Mindreutgifter lønn pr. 1. tertial utgjør 1,65 mill. kr.
I vedtatt budsjett er det også forutsatt reduksjon med 1 årsverk knyttet til enslige mindreårige
flyktninger (EM). Som følge av at kommunen skal bosette inntil 12 EM-barn i 2022, jfr. k.sak 106/21,
er det behov for at bemanningen holdes uendret og ikke reduseres, men tilpasses nivået kommunen
mottar i særskilte tilskudd. Kommunen har ansvaret for ca. 40 EM-barn pr. april, og det vil ikke være
noen naturlig nedgang ved fylte 25 år før i 2024. Det foreslås derfor at 1 årsverk tilbakeføres vedtatt
budsjett med finansiering av de særskilte tilskuddene.
I RMU (Ressurssenter for mennesker med utviklingsmuligheter) er det i vedtatt budsjett foreslått en
reduksjon tilsvarende 15 årsverk som en del av omstillingsprosessen i RMU, Miljøarbeidertjenesten
og tjenestekontoret. Arbeid med omstilling og reduksjon av årsverk er igangsatt følges opp videre i 2.
tertial.

Helse
3000 Kommunaldirektør helse
Dersom ledige fastlegehjemler ikke blir overtatt av andre fastleger plikter kommunen å overta
praksisene for videre drift. Det foreslås å innarbeid budsjett for overtakelse av 3 legepraksiser.
I budsjett 2022 ble det vedtatt innkjøp av ny modul for arkivintegrasjon til saksbehandlings-systemet
Gerica. For å kunne optimalisere bruken kreves det også tilleggsmoduler som gir mulighet for å
sende vedtak digitalt, samt en modul som integrerer systemet med Fastlegeregisteret. Det foreslås å
bevilge 0,26 mill. kr over investeringsregnskapet til anskaffelse av disse modulene.
3001 Tjenestekontoret
Det er en økning i antall utskrivningsklare pasienter. Det er per 1.tertial 2022 registrert 340
overliggerdøgn. Økningen i behovet for langtidsopphold har ført til redusert kapasitet i forhold til
korttidsopphold, og medført at kommunen ikke har kunnet ta imot samtlige utskrivningsklare
pasienter. Som tiltak for å redusere overliggerdøgn på sykehuset foreslås det å øke antall
langtidsplasser ved å etablere 8 nye sengplasser ved avdeling 1 på Smidsrød Helsehus. Et merforbruk
innenfor BPA og økt kjøp av eksterne tjenester foreslås inndekket ved mindreforbruk på
støttekontakt, avlastning og omsorgsstønad. Redusert kostnad på 3,2 mill. kr grunnet avsluttet
tjeneste i Sandefjord kommune foreslås benyttet til inndekning av økte behov i sektoren.
Tjenestekontoret har fått overført kostnader for en ressurskrevende pasient fra tjeneste for psykisk
helse og rus tilsvarende 5,1 mill. kr. Pasienten er flyttet til et tiltak utenfor kommunen. Tjeneste
psykisk helse og rus foreslås nedjustert med 7,33 årsverk tilsvarende 6,1 mill. kr.
3010 Tjeneste psykisk helse og rus
2 nye tiltak er igangsatt og det er behov for 8,5 årsverk for å ivareta disse beboerne. Dette blir delvis
finansiert med inntekt fra ressurskrevende tjenester. Kostnaden til disse tiltakene beløper seg til 7,5
mill. kr og en refusjonsinntekt på 3,6 mill. kr som foreslås innarbeidet i budsjettet.
3040 Miljøarbeidertjenesten
Økning av antall avlastningsdøgn i Kirkeveien 204 gir behov for 2,5 årsverk beregnet til 1,55 mill. kr.
Beboer i ett av bofellesskapene har fått medhold fra Statsforvalter etter en klagesak, som gir behov
for ekstra nattevakt, beregnet til 2 årsverk. Dette utgjør 1,5 mill. kr. En ekstra beboer i Veståsveien
utover det planlagte gir et behov for å styrke bemanningen med 1,4 årsverk til en beregnet kostnad
på 0,87 mill. kr. Endringene foreslås innarbeidet i budsjett. Tjøme arbeids- og aktivitetssenter har
ressurskrevende bruker som har økt behov for bistand. Bemanningen foreslås styrket med 0,66
årsverk som beløper seg til 0,3 mill. kr. En ny bruker har behov for tilrettelagt arbeidsplass ved Via
Færder 3 dager per uke. Dette innebærer behov for egen bemanning tilsvarende 0,6 årsverk og
kommunal egenandel til Via Færder for dette beløper seg samlet til 0,47 mill. kr.
Det varsles om 2 nye brukere til Hårkollen dagsenter fra 1.august som vil ha behov for ekstra
bemanning, tilsvarende 2 årsverk, til en samlet kostnad på 0,56 mill. kr i 2022 og økt refusjonsinntekt
tilsvarende 0,22 mill. kr. Forholdet følges nærmere opp i 2. tertial.
3050 Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter
Avdeling Bolærne har behov for økt bemanning for å kunne ivareta et økende antall beboere med
APSD (atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens). Det har over lengre tid vært et
merforbruk grunnet høy innleie av ekstrahjelp. En ekstra ansatt på dag og kveld gir et behov for 3
årsverk til en kostnad på 1,86 mill. kr som foreslås lagt inn i budsjett. På Tjøme omsorgssenter må to
av dekontaminatorene (bekkenvaskere) erstattes, kostnad på 0,15 mill. kr foreslås innarbeidet i
investeringsbudsjettet.
3060 Smidsrød helsehus
Det foreslås å etablere 8 nye senger i avdeling 1 for å løse behovet for flere korttidsplasser og øke
muligheten for å ta imot det økte antallet utskrivningsklare pasienter. Beregnet kostnad for å

iverksette tiltaket beløper seg til 4,1 mill. kr som tilsvarer 6,5 årsverk.
To av 3 fastleger er fortiden ute i utdanningspermisjon. Til tross for flere utlysninger har det vært
rekrutteringsutfordringer til disse vikarstillingene. I en periode er det benyttet pensjonerte leger,
samt at det er behov for innleie av lege fra vikarbyrå. Merkostnad ved innleie fra vikarbyrå i 5
måneder er beregnet til 1 mill. kr og foreslås innarbeidet i budsjett per 1. tertial 2022.

Teknikk og miljø
4010 Kommuneutvikling
Det ble i FS 157/21 vedtatt at oppdrag med utredning av boplikt i Færder kommune skal settes ut til
ekstern oppdragstaker. Anbudsprosessen er ferdig og det er mottatt tilbud på 0,43 mill. kr. Tilbudet
er akseptert og utredningsarbeidet pågår. Beløpet foreslås innarbeidet i budsjettet.
Per april er gebyrinntekter under budsjett. Arbeid med kommuneplan, Teie Torv, Tjøme sentrum og
Vestskogen har krevd mye arbeidskapasitet. Det er usikkerhet om årets budsjett nås. Inntektene
følges opp med ny status i 2. tertial.
4015 Byggesak og geodata
Gebyrinntekter for byggesak er under budsjett med ca. 0,55 mill. kr. Det er normalt noe variasjon på
gebyrinntektene gjennom året, dette kan også påvirkes av type saker som er til behandling. Byggesak
har hatt høyt fravær første kvartal. Forholdet følges opp løpende og rapporteres på nytt i 2. tertial.
4020 Eiendomsforvaltningen
Per 1. tertial viser rapporteringen et resultat i balanse, men Kommunedirektøren varsler om enkelte
forhold som kan gi et samlet merforbruk for 2022. Avvikene vil bli fulgt opp og eventuelle justeringer
vil bli foreslått per 2. tertial. Vestfold Interkommunale Brannvesen har gjennomført flere tilsyn ved
kommunens bygg i 2022. Det forventes at dette vil gi merkostnader til å lukke avvik. Konto for
konsulenttjenester viser et merforbruk på ca 0,25 mill. kr per april sammenlignet med totalt budsjett
for året. Dette skyldes utfordringer med grunnforhold på Bjønnesåsen sykehjem. Det pågår et arbeid
med kartlegging, og entreprenøren har påtatt seg ansvaret for utbedring av skadene. Konto for bioenergi (fyringsolje) viser et merforbruk på ca 0,28 mill. kr sammenlignet med totalt budsjett for året.
Dette skyldes høye priser og behov for å fortsatt bruke Vestskogen skole til undervisning etter
vannskaden på Labakken skole. Ombyggingen av Gipø Vest med 26 omsorgsleiligheter er ferdigstilt.
Det er budsjettert med 1,2 mill. kroner i leieinntekter fra utleie av leilighetene for 2022. Per dato er
det ikke avklart hvem som skal bo i leilighetene, og det forventes en redusert inntekt sammenlignet
med budsjett.
4040 Utedrift
Undersøkelser av Promenadebryggen på Verdens ende viste at dekket og deler av konstruksjonen er
ødelagt. Om dette ikke utbedres må deler av bryggen stenges ned. Det foreslås justering av
budsjettet med 0,5 mill. kr. til dette arbeidet. Det har i 1. tertial vært en større jobb med skogshogst i
Oserød-skogen. Dette har gitt en merinntekt på 0,3 mill. kr. Og budsjettet foreslås justert tilsvarende.
Jutøya varsler behov for økt tilskudd med kr. 10.000 pr mnd. ut året grunnet drivstoffpriser. Dette vil
gi en merkostnad på ca. 0,1 mill. kr i 2022. Forholdet følges nærmere opp i 2. tertial.
4050 Drift og anlegg
Grunnet bedret kapasitet vil arbeidet med reguleringsplan Haugsveien g/s-vei starte opp i 2022.
Færder kommune har fått tilsagn på tilskudd. Kommunen skal stå for 0,18 mill. kr, mens
fylkeskommunen gir tilskudd på 0,42 mill. kr. Det foreslås å innarbeide 0,18 mill. kr i budsjett 2022.
Det skal opparbeides parkeringsplass på Tenvik i forbindelse med Håøya. Kostnadene skal fordeles

etter eierbrøk hvor Forsvarsbygg eier 23/35 og kommunen 12/35. Kommunenes andel utgjør ca. 0,7
mill. kr. Saken skal opp i formannskapet 04.05.22, FS 060/20. Saken følges opp i 2 tertial.

Administrasjon, kultur og levekår
5000 Stab administrasjon, kultur og levekår
Overskuddet i Jarlsberg IKT 2021 ble i styremøtet sak 09/2022 vedtatt beholdt i selskapet og
budsjettpost for kjøp av IKT-tjenester foreslås derfor økt med 0,43 mill. kr, tilsvarende Færder
kommunes andel av budsjettert overskudd.
5010 NAV
Det varsles om usikkerhet knyttet til budsjettposter for sosiale bidrag, midlertidige boliger og
kvalifiseringsprogrammet. Flere statlige støtteordninger innført i forbindelse med pandemien vil falle
bort. Kostnader til strøm forventes å øke. Det forventes økte kostnader som følge av at samfunnet
har åpnet opp etter pandemien, det brukes mer penger på sosiale aktiviteter og festmarkeringer og
det er et generelt høyere prisnivå. Behov for midlertidige boliger har økt i 2022. Per 1. tertial ligger
normert forbruk lavere enn normert budsjett for sosiale bidrag. Budsjettpostene følges opp mot 2.
tertial.
5020 Innvandrertjenesten
I 2022 er det budsjettert med 20 familiegjenforeninger herav 10 barn og 10 kvoteflyktninger. Det er
så langt i år bosatt 26 flyktninger og ingen familiegjenforeninger. Kommunen har mottatt anmodning
om bosetting av totalt 97 flyktninger som følge av krigen i Ukraina, eksklusive mindreårige
flyktninger.
Den nye anmodningen foreslås innarbeidet i budsjett med 16,48 mill. kr i økt integreringstilskudd og
16,48 mill. kr i økte kostnader til integreringstiltak. Integreringstiltakene omfatter økte
budsjettposter på 11,75 mill. kr i Innvandrertjenesten, herunder midler til to engasjementstillinger. I
budsjett 2022 ble det besluttet en nedleggelse av Tverrfaglig helseteam etter 1. halvår. Grunnet
endring i flyktningsituasjonen foreslås kuttet reversert. Dette vil gi en merkostnad på 0,91 mill. kr
som foreslås innarbeidet i budsjettet. Det foreslås videre å avsette på 3,82 mill. kr til øvrige
merkostnader kommunen pådrar seg ved bosetting av flyktninger fra Ukraina.
I mars ble det etablert et privat akuttinnkvarteringstilbud på Ramdal. Dette er et botilbud for
flyktninger fra Ukraina i forkant av registrering. Kommunen mottar 0,7 mill. kr i grunntilskudd for å ha
akuttinnkvarteringstilbud i kommunen. Merkostnader synliggjøres i regnskapet. Kommunen mottar
også ett helsetilskudd pr akuttinnkvarteringsplass, estimert til kr 0,45 mill. kr totalt. Tiltakene foreslås
innarbeidet i budsjett og et eventuelt mindreforbruk av tilskuddene foreslås overført til fond.
Det foreslås at gjenværende midler fra 2021 i jobbsjanseprosjektet innarbeides i budsjett med kr
70.000 til stønad til de deltagerne som var i jobbsjansen årets første tre mnd.
5030 Service- og kommunikasjon
Det foreslås å innarbeide kr 60 000 i budsjett for lisenskostnader til selvbetjeningsløsningen «Min
side» for innbyggere i Færder kommune.
5050 Dokumentsenter og politisk sekretariat
Det foreslås å gjøre en intern flytting av budsjettposter til kontrollutvalgssekretariatet,
kontrollutvalget og revisjon fra Dokumentsenter til kommunedirektør og politisk sekretariat med til
sammen 1,37 mill. kr.
5060 Kulturenheten
Kommunen har mottatt 0,1 mill. kr fra Sparebankstiftelsen for å pusse opp bytteboden SWAP for

gjenbruk av klær. Beløpet foreslås innarbeidet i budsjett. Det foreslås å innarbeide bruk av
gjenværende midler på kr 0,11 mill. kr i budsjett til videreføring av prosjektet ensomhet hos eldre. I
anledning frivilligsentralens kulturscene foreslås bruk av tidligere mottatte legatmidler til formålet på
kr 50 000. Det foreslås å gi arrangementsstøtte for markering av frivillighetens år 2022 på kr 0,1 mill.
kr som dekkes av fond for tilskudd til lag og foreninger. Det foreslås bruk av frivillighetsmidler til
arrangementet Frivilligbørs med 0,15 mill. kr. Kommunen har mottatt 0,91 mill. kr i strømstøtte til lag
og foreninger som foreslås innarbeides i budsjett. Budsjettposter for 17. mai feiring foreslås økt med
til sammen 0,18 mill. kr.
5070 Nøtterøy kulturhus
Det varsles om at billettsalget i 1. tertial har vært lavere enn forventet og budsjettert. Pandemien har
preget besøkstallene og deler av publikum har avventet å ta kulturtilbudene i bruk igjen.
Aktivitetsnivået fælges opp til 2. tertial.
1090 Østre Bolæren
Årets budsjetterte overskudd på Østre Bolæren foreslås overført til fond ihht KS 96/16 med 0,3 mill.
kr.

Felles finans
Skatt og ramme
Skatteveksten i Færder kommune for årets 4 første måneder utgjør 11,5 % sammenlignet med
skatteinngangen fra 2021. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) oppjusteres skatteanslaget for
kommunesektoren med 17,4 mrd. kr. 11,4 mrd. kr av denne veksten anslås å være ekstraordinære
høye skatteinntekter i år som følge av utbytteuttak hos personlige skatteytere. Regjeringen reduserer
kommunenes rammetilskudd med 9,1 mrd. kr for å dempe veksten i inntekter til kommunene. Netto
økning i frie inntekter i 2022 i RNB blir etter dette på 8,3 mrd. kroner. Økningen må imidlertid ses i
sammenheng med at anslaget for den kommunale deflatoren i 2022 er økt til 3,7 prosent, dvs. en
økning på 1,2 prosentpoeng fra anslaget i Nasjonalbudsjettet for 2022. I tillegg ble prisveksten i 2021
omlag 1,0 prosentpoeng høyere enn anslaget i nasjonalbudsjettet, en prisvekst som også må
finansieres innenfor rammen av frie inntekter i RNB. Samlet netto vekst for Færder kommune er iht
KS sin prognosemodell beregnet til å utgjøre 50 mill. kr.
I RNB er det ikke foreslått ytterligere bevilgninger til kommunene for merutgifter i forbindelse med
covid-19. Færder kommuner har i løpet av 1. tertial hatt det høyeste sykefraværet hittil i
pandemiperioden. Dette har medført ekstra kostnader til vikarer og overtid. Per 1. halvår forventes
de direkte merutgiften tilknyttet Covid-19 å utgjøre ca 40 mill. kr. Regjeringen varsler at den vil
komme tilbake til en eventuell kompensasjon av kommunenes merutgifter høsten 2022. I
mellomtiden er det behov for å tilføre Covid-19 budsjettet 40 mill. kr for påløpte merutifter til og
med juni 2022.
Nivå for frie inntekter følges nærmere opp i 2. tertial.
Kommunal deflator
I revidert nasjonalbudsjett er kommunal deflator (lønns og prisvekst) oppjustert fra 2,5% til 3,7%.
Lønnsvekstanslaget er oppjustert fra 3,2% til 3,7%. Prisvekstanslaget oppjusteres fra 1,6% til 3,7%. De
kommunale driftsbudsjettene er ikke justert i forhold til den økte prisveksten og enkeltposter
foreslås vurdert på nytt per 2. tertial.
Lønnsoppgjør
Økt lønnsvekstanslag innebærer et økt avsetningsbehov for årets lønnsoppgjør. Det er for
inneværende år lagt til grunn en årslønnsvekst på 3,2% hvorav overheng fra lønnsoppgjør 2021 er
beregnet til 1,9%. Resultatet av lønnsforhandlinger i frontfagene endte på 3,7%. Kommunesektorens

lønnsforhandlinger er gått i brudd og meklingsfrist er satt til den 23. mai. Kommunedirektøren
foreslår å avvente justering av årets lønnsoppgjørspott til endelig resultat av gjennomført
lønnsoppgjør foreligger per 2. tertial 2022.
Pensjon
Som følge av økte lønnsvekstanslag er det foretatt nye aktuarberegninger fra KLP vedrørende
kommunens pensjonspremie for 2022. Foreløpig beregning tilsier at kommunens pensjonspremie
øker fra 15,5% til 20,2% i inneværende år. Dette innebærer en økt premieinnbetaling til KLP på 50
mill. kr. Samtidig har kommunen mottatt en tilbakeføring til premiefond i KLP som følge av oppnådd
avkastningsresultat på pensjonsmidlene tilsvarende 48 mill. kr. Det foreslås å dekke utgifter til økt
premieinnbetaling med midler fra kommunens premiefond tilsvarende 48 mill. kr. Bruk av
premiefond til dekning av slike svingninger i pensjonspremien bidrar til å stabilisere utviklingen i
skyldig premieavvik og redusere svingninger i kommunens amortiseringskostnader.
Disposisjonsfond
Som følge av manglende tilleggsbevilgning til dekning merutgifter tilknyttet covid-19 er det behov for
å øke bruken av bufferfond per 1. tertial for å saldere foreslåtte budsjettjusteringer. Regjeringen har
varslet at den vil komme tilbake til en eventuell tilleggskompenasjon til kommunene høsten 2022.
Bruk av disposisjonsfond foreslås økt med 3 mill. kr per 1. tertial.
Lån og renter
Færder kommune har per 1. tertial en samlet gjeld på 3 mrd. kr. Om lag halvparten av den samlede
gjelden belaster kommunens drift. Av gjelden som belaster kommunens egen drift er om lag
halvparten sikret med faste renter. Netto renteeksponert gjeld utgjør i underkant av 400 mill. kr. En
renteøkning tilsvarende 1 prosentpoeng over budsjett vil utgjøre om lag 4 mill. kr i økt netto kostnad.

Kommunen har et samlet budsjett på 49,6 mill. kr i rentekostnad. Norges bank har varslet flere og

raskere rentehevninger enn forutsatt i budsjett 2022. Det varsles om en rentekostnad i 2022 utover
budsjett og forholdet følges nærmere opp per 2. tertial. Det er avsatt midler i rentesikringsfond til
dekning av renteøkninger utover budsjett.
Kommunen har et budsjett for renteinntekter på 10 mill. kr i 2022. Budsjett for renteinntekter følges
nærmere opp i 2. tertial.
Det er per 1. tertial gjennomført låneopptak iht budsjett med 40 mill. kr til videreutlån, mens det ikke
er tatt opp nye lån til kommunens egne investeringer. Eventuelle nye låneopptak vurderes opp mot
muligheter for ekstraordinære avdrag og redusert gjeldsbelastning.
Kommunen har sertifikatlån på til sammen 725 mill. kr. Lån i sertifikatmarkedet er spredt på 3 ulike
lån med forskjellige forfallstidspunkter gjennom året for å redusere refinansieringsrisiko tilknyttet
korte lån. Gjennomsnittlig løpetid for kommunens låneportefølje utgjør per 1. tertial 19 år og 9
måneder.
Kommunen har grønne lån på til sammen 293 mill. kr som utgjør 9,7 % av samlet gjeld i forbindelse
med bygging av Labakken skole og idrettshall.
Figuren nedenfor viser kommunens ulike lånkilder per 1. tertial.

Rapportering iht kommunens finansreglement
Likviditet
Kommunedirektøren skal i forbindelse med tertialrapportering, legge frem rapporter for
kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for
driftsformål.
Fordeling på de ulike plasseringsalternativer/typer aktiva i kroner (markedsverdier) og i prosent av de
samlede midler til driftsformål
100 % av kommunens ledige likviditet er plassert i bank. Det foreligger tidsbinding på en andel av
plasseringene per 30.04. Innestående på kommunens konsernkonto for å dekke utgifter til løpende
drift og investeringer per 30.04 utgjør 426 mill. kr. I tillegg har kommunen 253 mill. kr på bundet
innskuddskonto som gir en ekstra avkastning utover ordinær innskuddsrente.
Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsrenter
100 % av kommunes likviditet er plassert på bankkonto hos Sparebank 1 Sørøst-Norge som er Færder

kommune sin hovedbankforbindelse. Gjeldende bankavtale trådte i kraft fra 01.09.2020 og løper til
01.09.2023, med ensidig opsjon om forlengelse med 1 år. Kommunen har en innskuddsrente på 3
måneders NIBOR + en fast margin. Per 30.04.2022 er kommunens innskuddsrente 1,86% på ordinære
innskudd og 1,96% ved bundet innskuddsrente.
Kommunedirektørens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning,
vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering
Kommunen har en relativt lav risikoeksponering da 100 % av kommunens kortsiktige likvider er
plassert på kommunens bankkonto. Risikoen kunne vært ytterligere redusert dersom pengene hadde
vært fordelt på flere banker. Sparebank1 Sørøst-Norge er en solid bank med en tilstrekkelig
kapitaldekning.
Kommunedirektørens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i
finansreglementet
Kommunen har håndtert sine likvide midler innenfor retningslinjene satt i kommunens
finansreglement.
Status koronautgifter per 1. tertial
I kommunens regnskap er det etablert en egen kostnadskode for merutgifter relatert til covid-19. Her
føres direkte merutgifter som kommunen er påført ifm pandemien.
Utgiftene per 1. tertial fordeler seg på følgende sektor:

Utgiftene per 1. tertial fordeler seg på følgende hovedposter i regnskapet:

Inntektstap tilknyttet blant annet kulturhuset og omfordeling av ressurser fra ulike virksomheter til
arbeid med vaksinasjon, smittesporing, informasjonsarbeid mm. er ikke medtatt i denne
kostnadsoppstillingen.
Kommunen har mottatt 2,5 mill. kr i kompensasjon for utgifter til vaksinasjon i 1. tertial 2022.
Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å redusere kompensasjonsordning for lokale
virksomheter med 250 mill. kr. Det foreslås bevilget 200 mill. kr (ca 1 mill. kr for Færder kommune) i
rammetilskuddet til TISK beredskap i kommunene for 2. halvår 2022. Videre foreslås det 75 mill. kr
for å motvirke negative konsekvenser av pandemien i skoler og barnehager (anslått til ca 375 000 for
Færder kommune)

Utover dette foreslås ingen ytterligere tilleggskompensasjoner for kommunesektoren for 1. halvår
2022. Regjeringen signaliserer at den vil vurdere eventuelle nye tilleggsbevilgninger høsten 2022.
Status tilknyttet kommunens covid-19 utgifter og inntekter følges nærmere opp per 2. tertial.
Investeringer
Investeringsprosjekter administreres i det vesentligste av sektor for Teknikk og miljø. I budsjett og
økonomiplan 2022-2025 er det lagt opp til et investeringsnivå på 381,5 mill. kr. inkludert overføring
av ubrukte investeringsbevilgninger fra 2021. Per 1. tertial utgjør kommunens investeringsutgifter
72,7 mill. kr.
Rehabiliteringsplan formålsbygg
Samlet budsjett for rehabilitering av kommunale bygg i 2022 utgjør 25 mill. kr inkl. mva. Hovedutvalg
for kommunalteknikk vedtar disponeringen av midlene. Vestfold Interkommunale Brannvesen har
gjennomført en flere tilsyn ved kommunens bygg i 2022. Gjennomførte tilsyn har medført behov for
flere oppgraderinger av kommunale bygg enn forutsatt for budsjett 2022. Dette vil blant annet være
investeringstiltak som automatiske slukkeanlegg og ombygginger i forhold til brannceller.
Kommunedirektøren foreslår derfor å øke budsjettet for rehabilitering av kommunale bygg med 6,25
mill. kr. inkl. mva.
Salg av eiendom
I investeringsbudsjettet for 2022 er det lagt inn 12,5 mill. kr i inntekt fra salg av eiendom. Pr. 1. tertial
er det gjennomført salg av en borettslagsleilighet i Furumoveien for 2,2 mill. kr, Skallestadveien 36
(gbnr 46/334) for 12,7 mill. kr og del av gbnr 1/1 i Odins vei for 3 mill. kroner. Samlet merinntekt pr
dato i 2022 utgjør ca 5 mill. kr fratrukket salgskostnader og gebyrer. I tillegg kommer planlagt salg av
arealer på Skjerpe. Det er inngått avtale med megler, og salget forventes å gi en inntekt på ca 3,5
mill. kr.
Salg av Furumoveien medfører tilbakebetaling av tilskudd og lån fra Husbanken og det foreslås
innarbeidet i budsjett per 1. tertial. Nedbetaling restgjeld beløper seg til 0,8 mill. kr og tilbakebetaling
tilskudd 0,2 mill. kr. Resterende midler fra salget foreslås avsatt til kommunen bufferfond
investering.
Øvrige inntekter fra salg av eiendommer foreslås justert per 2. tertial.
Fastlandsforbindelsen – innløsning av eiendom
Det er overført midler fra 2021-budsjettet til innløsing av Stalsbergveien 27. Kjøpet er gjennomført i
2022 til en samlet kostnad på 9,3 mill. kroner. Kommunedirektøren foreslår at budsjettet økes med
4,6 mill. kr for å finansiere kjøpet. Arbeid pågår med innløsing av flere eiendommer.Innløsningen skal
senere refunderes. Kommunedirektøren vil komme tilbake til dette i 2. tertial.
Pytteberget barnehage – riving
I sak FS 032/22 ble det vedtatt at tidligere Pytteberget barnehage skal rives og tomten ryddes.
Kostnaden er estimert til 0,63 mill.kr inkl. mva. Kommunedirektøren foreslår at beløpet innarbeides i
investeringsbudsjettet for 2022.
Kjøp av elev PC’er
Det er budsjettert med 1,75 mill. kroner til kjøp av PC’er til alle årets 7. klassinger. Årets innkjøp er
gjennomført og gjenværende midler på 0,25 mill. kr inkl. mva foreslås tilbakeført. Investeringen er
finansiert over drift.
Min side – selvbetjening på nett for innbyggere
Det foreslås å innarbeide 0,2 mill. kr inkl. mva i budsjett for etableringskostnader til selvbetjeningsløsningen «Min side» for innbyggere i Færder kommune.

Utskiftning tregulv i Tønsberg og Færder bibliotek
Prosjekt for utskiftning av tregulv i Tønsberg og Færder bibliotek er i gang og Færders andel på 0,7
mill. kr foreslås innarbeidet i budsjett. Det vil påløpe ytterligere 0,7 mill. kr i 2023 til utskiftning av
tregulvet.
Salg av kranbåt og kjøp av ny båt på Østre Bolæren
Ved bruk av Skjærgårdstjenesten er behov for egen kranbåt ikke lenger til stede. Det foreslås å selge
eksisterende kranbåt til 0,15 mill. kr. For å sikre effektiv drift og transport av ansatte og enkel
varelast, foreslås det å anskaffe en brukt båt til 0,60 mill. kr.
Avløpspumper Østre Bolæren
Det er startet opp arbeid med nye avløpspumper samt tilkobling av stasjonen til driftskontrollen på
Østre Bolæren. De gamle pumpene var utslitt, samt at stasjonen kun hadde visuell kontroll. Ved å
koble til driftskontrollen vil eventuell stans kunne overvåkes fra driftskontrollen, dette anses om en
vesentlig oppgradering av eksisterende anlegg. Det foreslås 1,5 mill. kr. i investeringsmidler til dette
arbeidet.

Status i større pågående prosjekter:
Tjøme Ungdomsskole
Sak om bygging av “ny” ungdomsskole på Tjøme ble behandlet i sak 84/20 til kommunestyret den 17.
juni 2020. Prosjektet omfatter et nybygg på ca 1600 m2 i tillegg til riving av bygg A (elevbygget) og B
(administrasjonsbygget), samt ombygging og nødvendige tilpasninger i bygg C, inkludert nødvendige
utomhus-arbeider rundt byggene. Forventet innflytting og oppstart skole i nytt bygg og rehabilitert Cbygg, er påsken 2023. Hele prosjektet, inklusive ferdigstilt utomhus-arbeid er 17. mai 2023. Backe
Vestfold og Telemark er valgt som totalentreprenør. Pr dato ligger prosjektet an til å holde seg
innenfor vedtatt ramme. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til over- og
flomvannsproblematikken rundt bygget. I tillegg viser det seg at må gjøres en del
brannsikkerhetstiltak på C-bygget
Labakken skole
I KS 16/080 og FS 87/17 fra tidligere Nøtterøy kommune ble det vedtatt å samlokalisere Herstad og
Vestskogen barneskoler på Labakken. Prosjektet omfatter ny 3-parallell barneskole med
flerbrukshall, motorikkhall, kulturscene, kulturskole, mottaksklasse og «gruppe 10» (som er på
Brattås i dag). Prosjektet inkluderer utomhusopparbeidelse inkl. veianlegg og øvrig infrastruktur ihht
reguleringsplan 2016010, 2017008 og 2014004. Bygget ble overtatt 25.11.21. 2 dager etter
overtakelse oppsto det en vannlekkasje i bygg A. Entreprenøren har påtatt seg ansvaret for dette, og
arbeide med gjenoppbygging pågår. Prosjektet har en total ramme på 371,5 mill. kr inkl. mva.
Kostnader i forbindelse med ny anbudsrunde, grunnerverv, GS-veier og Covid-19 forventes å gi noe
merforbruk.
Gipø Vest:
Prosjektet gjelder totalrehabilitering av Gipø Vest. Det inkluderer 26 omsorgsleiligheter med
fellesstuer, dagsenter, lokaler til helserelatert utleie samt kafe. Konseptstudium inkl. budsjettendring
med økt finansieringsramme for prosjektet ble vedtatt ifm. budsjett 2019 for handlingsplan 20192022. De bygningsmessige arbeidene er ferdigstilt, mens det gjenstår noe arbeid utvendig.
Husbanken har tildelt 43,4 mill. kr i tilskudd. Det forventes et merforbruk på 5-6 mill. kr. Dette
skyldes prisstigning (LPS), div endringsmeldinger og energibrønner (dårlig fjell).
Wilhelmsenhallen – innvendig rehabilitering
Prosjektet gjelder hovedombygging (totalrehabilitering) av flerbrukshall – Wilhelmsenhallen.
Wilhelmsenhallen benyttes i dag av Borgheim ungdomsskole og Nøtterøy videregående skole til
kroppsøving. I tillegg benyttes hallen av lokale idrettsforeninger og treningsgrupper. Prosjektet var

på anbud i 2019, men konkurransen ble avlyst fordi innleverte tilbud oversteg avsatt ramme. Hallen
ligger i et område med krevende grunnforhold, noe som er kostnadsdrivende. Prosjektet er vedtatt
restartet i 2022 og at det er satt av midler til et forprosjekt. Omfanget av prosjektet må revideres og
ekspertise på grunnforhold benyttes, før et revidert prosjekt kan sendes ut på en ny anbudsrunde.
Forslag til løsning vil bli utarbeidet i samarbeid med fylkeskommunen som leier lokaler til Nøtterøy
videregående. Avsatt totalramme på 40 mill. kr inkl. mva er gjenstående midler fra opprinnelig
bevilgning.
Boliger førstegangsetablerere
Sak om bygging av boliger til førstegangsetablerere etter modellen «leie til eie» på Roppestadkollen
ble vedtatt i formannskapet sak 123/21. Prosjektet omfatter 6 boenheter og den totale rammen er
satt til 18 mill. kr inkl. mva.
Valhalla - etappe 1
Prosjektet omhandler separering for å fjerne overvann til overløp Ramdal. Dette vil medføre mindre
forurensning i sjøen. Prosjektet omfatter deler av Munkerekkveien, Tors vei og Frøyas vei. Prosjekt
Valhalla etappe 1, er pr. nå ca. 95% ferdigstilt. VA anlegget ble ferdigstilt i 2021 og entreprenøren
utfører i disse dager (april/mai 2022) oppussing av overflater. Det forventes at anlegget kan holdes
innenfor de gitte økonomiske rammene. Den videre prosjekteringen av etappe 2 er i gang.
Valhalla – etappe 2
Prosjektet omfatter separering av den øvre delen av Valhalla hvor avløpet ledes mot Ramdal, og
omfatter Odins Vei, deler av Sleipners vei, Urds vei, deler av Lokes vei og deler av Tryms vei.
Prosjekteringen av etappe 2 er i all hovedsak ferdigstilt. Planen er oppstart av anleggsarbeidene i
september 2022 hvis avtale med private veilag kommer på plass. Anlegget omfatter ca. 950 meter
grøfter og etablering av et større fordrøyningsbasseng. Antatt anleggstid er 1,5 år.
Skarphagaveien – Øhre, del 2 avløpsledning
Prosjektet går ut på å fornye/bytte eksiterende avløpsledninger samt klargjøre for ny pumpestasjon
på Øhre. Prosjektet vil gi reduserte driftsproblemer og mindre forurensing til Øhre-bekken.
Det forventes at prosjektet vil holde seg innenfor opprinnelig budsjett og fremdrift. Prosjektet er
forventet ferdigstilt september 2022.
Tjøme sentrum VA – etappe 2
Prosjektet omhandler separering av eksisterende fellesledning for avløp og redusere mengden
fremmedvann som ledes til Tjøme renseanlegg. En større mengde overvann skal ledes til
Budalsbekken og en redusert mengde forurenset avløpsvann skal tidvis gå i overløp til sjø. Prosjektet
omfatter ca. 720 m med VA-grøfter mellom krysset Østveien/Rødsgata og Bekkevika renseanlegg
samt ca. 80 m med sideliggende grøfter for tilkobling av eksisterende VA-rør. Store deler av anlegget
ligger over nordre del av Tjøme golfbane. Etter avtale med grunneier og Tjøme Golfklubb skal denne
del av VA-anlegget være ferdigstilt før påsken 2022. Prosjektet er nå ca. 90% ferdig. Kontraktarbeidet
er forventet ferdig i løpet av mai 2022. I tilknytning til dette prosjektet er det laget planer for å åpne
en del av Budalsbekken på en strekning hvor bekken er lagt i rør. Rist på innløpet til bekkelukkingen
går ved store nedbørsmengder tett og forårsaker flom på golfbanen. Bekkelukkingen er også et
hinder for sjøørret som skal opp i bekken for å gyte. Grunneier har gitt tillatelse til dette og det er
søkt om tillatelse til å utføre tiltaket. Utførelsen av anleggsarbeidet forventes å ligge innenfor
gjeldende budsjett.

Avslutning av investeringsprosjekter
Investeringsprosjekter under 5 mill. kr kan ifølge gjeldende investeringsreglement formelt avsluttes
som del av Kommunedirektørens tertialrapportering til kommunestyret.
Følgende prosjekter er vedlagt saken for avsluttende behandling:

340505
- Oserødmyra 3 – inngjerding av grøntarealene
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 19.175. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til hovedplanen for rehabilitering av boliger.
350801
- Tjøme omsorgssenter – oppgradering av tekniske løsninger
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 114.916. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til hovedplanen for rehabilitering av formålsbygg.
350801
- Tjøme omsorgssenter – LED-lamper pasientrom
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 6.965. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til hovedplanen for rehabilitering av formålsbygg.
710078
- Oppgradering/rehabilitering avløpspumper
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 14.960. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til hovedplanen for avløp.

Rapportering status på styringsindikatorer for kommuneorganisasjonen
I gjeldende budsjett og økonomiplan er følgende styringsindikatorer vedtatt for samfunnsmål 8 –
Kommuneorganisasjonen, hvor grønt område tilsier at styringsindikatoren ikke krever tiltak.

Medarbeiderundersøkelse – 10 faktor
Det ble i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) besluttet å utsette medarbeiderundersøkelsen som skulle vært
gjennomført sen høst 2021. Den ekstraordinære arbeidssituasjonen i forbindelse med pandemien
ansatte var hovedbegrunnelsen. Hver leder har prioritert medarbeidersamtaler i en tid hvor det har
vært et ekstra behov for at hver og en skal bli sett.
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommunen per 1. tertial 2022:
2022
Måned
Januar
Februar
Mars
April

Gjennomsnittlig
stillingsstørrelse
81,7 %
81,7 %
81,8 %
81,6 %

Gjennomsnittlig 1.tertial

81,7%

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per 1. tertial ligger marginalt under målsetting om over 82%.

Sykefravær
Sykefraværet i perioden er 10,73%. Dette er høyt og krever tiltak. Tallet samsvarer med tall fra øvrige
kommuner og region, og må sees i sammenheng med pandemien.

Blå linje viser utviklingen av sykefraværet i 1. tertial 2022 mot grønn linje som viser samme tid 2021.
Fordeling på varighet av sykmeldinger egen- og legemeldt:

Fordeling på varighet av fravær i 1.tertial viser at korttidsfraværet har økt mot samme tertial i 2021.
Langtidsfravær er uendret.
Tiltak for sykefraværsoppfølging, nærvær og IA pågående 2. tertial 2021:
· «Tettere på»- et samarbeid med HR, NAV arbeidslivssenter og NAV lokalt basert på en
arbeidsmetodikk kalt «Smart sykefraværsoppfølging». Dvs. tettere og tidligere oppfølging
av sykmeldte og fokus på god kvalitet i oppfølgingsplaner.
· Dette tiltaket har vært aktivt i hele perioden, men møter har vært mest digitale.
·
«En bra dag på jobb – forebyggende arbeidsmiljø i praksis» og bruk av
arbeidsmiljøportalen
· Arbeidsmiljøprosesser med NAV arbeidslivssenter
· Forebyggende arbeidsmiljø «tilbakemeldingskultur» er gjennomført i deler av kommunen
og skal presenteres videre for resterende.
· HR bistår ledere i virksomhetene med 2 rådgivere i arbeidet med oppfølging og raskere
tilbakeføring til arbeid.
Rapportering på internkontroll 1. tertial 2022
Kommunens internkontroll bidrar til en utvikling i tråd med planer og vedtak, sikrer kvalitet og
effektivitet i forvaltning og tjenester og bidrar til godt omdømme og legitimitet for kommunens
virksomhet. Internkontrollen skal sikre at kommunen leverer tjenester i henhold til lover, forskrifter
og vedtak. Det handler om systematisk arbeid, risikovurderinger og dokumentasjon.
Kommunedirektørens strategidokument for internkontroll er under revisjon. Kommunedirektøren
har risikovurdert kommunens internkontroll på fellesfunksjoner og supplerer dette med
risikovurdering innenfor de ulike virksomhetsområdene. Handlingsplanen for internkontroll og et
revidert strategidokument planlegges ferdigstilt før sommeren.
Forvaltningsrevisjoner
Det er i 1. tertial gjennomført forvaltningsrevisjon i NAV. Denne følges opp blant annet med å

implementere internkontrollen i kommunens kvalitetssystem. Det pågår en forvaltningsrevisjon av
kommunens byggesaksavdeling som forventes ferdigstilt sommer 2022.
Regnskapsrevisjon
Vestfold og Telemark revisjon IKS har per 1. tertial 2022 gjennomført revisjon av kommunens
årsregnskap og årsberetning 2021, revisjon og attestasjon av refusjonskrav ressurskrevende tjenester
2022, revisjon og attestasjon av registrering av tall på personer med psykisk utviklingshemming som
danner grunnlag for inntektsoverføringer 2023, Revisjon av ferdigstilte prosjektregnskaper over 10
mill. kr, samt revisjon av skattemelding for merverdiavgift termin 6. 2021 og 1. termin 2022.
Egne tilsynsaktiviteter
Miljørettet helsevern har i 1. tertial gjennomført stedlige tilsyn ved Føynland barnehage og Borgheim
ungdomsskole. Det er planlagt tilsyn ved Torød barnehage i mai 2022.
Brannvesenet har gjennomført tilsyn ved Smidsrød helsehus, Tjøme omsorgssenter, Torød skole,
Torød barnehage, Hårkollen barnehage, Hårkollhallen,Tjøme idresshall og Wilhelmsenhallen.
Brannvesenet har gjennomført systemtilsyn av kommunens ubemannede utleieleiligheter på
utvalgte adresser. Som del av kommunens internkontroll gjennomføres det planmessig kontroll av elanlegg, brann- og nødlysanlegg, automatiske slukkeanlegg, ledelys og legionella i kommunens bygg
og anlegg.
Eventuelle avvik følges opp og lukkes fortløpende.
Kvalitet og avvik
Kvalitetssystemet oppdateres og rutiner revideres fortløpende. Virksomhetene gjennomfører
revisjon og oppdateringer med bistand fra kvalitetsrådgiverne og kommunedirektørens stab.
Avvik rapporteres til virksomhetsområdenes kvalitetsutvalg. HMS-avvik rapporteres og gjennomgås i
virksomhetsområdenes miljøgrupper. Avvikene håndteres og lukkes fortløpende. Læring og
forbedringer håndteres i den enkelte enhet og drøftes i kvalitetsutvalgene.

Konklusjon
Kommunens økonomi utfordres først og fremst av eksterne hendelser som pandemi, prisstigning,
skatteinngang og tildelinger over nasjonalbudsjettet. Kommunens virksomheter har god styring og
oversikt over egen drift og økonomi. Basert på kommunedirektørens gjennomgang av status med
samtlige virksomhetsledere per 1. tertial er det behov for å gjøre enkelte tiltak for å håndtere
utviklingen i kommunens driftssituasjon.
Økt skatteinngang demmer opp for den økte prisstigningen. Regjeringen avventer kompensering av
kommunens merutgifter til covid-19 og vil komme tilbake til eventuelle tilleggsbevilgninger høsten
2022. Dette vil være avgjørende for kommunens økonomiske resultat og stilling for inneværende år.
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Kommunedirektørens innstilling
Innstilling for rådene
1. Saken tas til orientering

Innstilling for hovedutvalgene
1. Saken tas til orientering
2. Utfordringsdokument for hovedutvalgets sektor 2023-2026 legges til grunn for
utarbeidelsen av budsjettforslaget 2023 og økonomiplan 2023-2026

Innstilling for formannskap og kommunestyret
1. Saken tas til orientering
2. Utfordringsdokument 2023-2026 i sin helhet legges til grunn for utarbeidelsen av
budsjettforslaget 2023 og økonomiplan 2023-2026

Vedlegg:
Ikke lovpålagte oppgaver juni 2022
Utfordringsdokument 2023-2026 - Kommunedirektør og stab
Utfordringsdokument 2023-2026 - Oppvekst
Utfordringsdokument 2023-2026 - Helse
Utfordringsdokument 2023-2026 - Teknikk og miljø
Utfordringsdokument 2023-2026 - AKL
2022.03 Utfordringsdokument kirkelig fellesråd
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
I økonomiplanen for Færder kommune 2022 – 2025 fremkommer det et behov for driftsendringer i
perioden frem til 2030 på om lag 71 mill. kr. Dette for å oppnå målsetting om 1,75 % i korrigert netto
driftsresultat. I henhold til vedtatt opptrappingsplan utgjør driftsforbedringsbehovet 26 mill. kr for
2023 med de forutsetninger som er lagt til grunn i budsjettarbeidet høsten 2021.
Innledning
Usikkerheten i budsjettanslagene for 2022 har økt gjennom 1. tertial som følge av konsekvenser av
krig i Ukraina, pandemi og økende inflasjon. Per 1. tertial er det ikke forhold som tilsier at
kommunens resultatforbedringsbehov er lavere enn anslått i gjeldene budsjett og økonomiplan.
Anslagene angitt i gjeldende budsjett og økonomiplan legges fortsatt til grunn for det videre
driftsforbedringsarbeidet. Det varsles at innsparingsbehovet kan være økende gjennom 2022 for å nå
målsettingen om et korrigert netto driftsresultat i balanse per 2023.
Kommuneproposisjonen 2023
Revidert nasjonalbudsjett 2022 og kommuneproposisjonen 2023 ble fremlagt av regjeringen 12. mai
2022. I kommuneproposisjonen for kommende budsjettår legges det opp til en realvekst i frie
inntekter på 1,2-1,5 mrd. kr for kommunene. Merkostnader til demografi er beregnet å utgjøre 0,9
mrd. kr. Det er ikke beregnet vekst i neste års pensjonskostnader. Dette gir ifølge regjeringen et økt
handlingsrom på 0,3 til 0,6 mrd. kr til kommunesektoren. Færder kommunes andel av dette utgjør
om lag 1,5 til 3 mill. kr.
Ifølge KS er det i regjeringens vekstanslag ikke tilstrekkelig hensyntatt den kostnadsveksten som
faktisk var i 2021. Beregninger viser at kommunal deflator ble om lag 1% høyere enn anslaget i
nasjonalbudsjettet. I tillegg er det knyttet usikkerhet til om revidert deflator for 2022 også er
tilstrekkelig mht den reelle prisveksten kommunesektoren står ovenfor. Det vises særlig til at
kommunene ikke er omfattet av strømstøtteordningen, samt at prisveksten i bygge bransjen har
vært langt høyere enn den kommunale deflatoren. KS mener med dette regjeringen ikke legger opp
til noe økt handlingsrom for kommunesektoren i 2023.
Det foreslås ingen endringer i refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester som vil ha
innvirkning for Færder kommune i 2023.
Kommuneproposisjonen 2023 signaliserer mulig redusert handlingsrom for kommunesektoren i
2023. Dette forsterker behovet for arbeid med videre omstilling slik det er planlagt for i den
gjeldende budsjett og økonomiplan for 2022-2025.
Arbeid med omstilling i Færder kommune
Endring og omstilling handler om å utvikle, forbedre eller endre kommunens tjenestetilbud slik at det
i fremtiden kan leveres riktige tjenester innenfor de faglige og ressursmessige rammer som
kommunen er gitt.
Arbeid med omstilling ble igangsatt allerede før kommunesammenslåingen. Som følge av

kommunesammenslåing ble det gjennomført flere driftsbesparende tiltak i tillegg til en reduksjon av
stillinger i doble funksjoner og administrasjon.
En viktig del av omstillingsarbeidet i Færder kommune vil være å realisere stordriftsfordelene og få
full effekt av kommunesammenslåingen. Mindre enheter bør etter kommunedirektørens vurdering
samlokaliseres. Det som var hensiktsmessig organisering ved kommunesammenslåingen, skal
vurderes ut fra hva som nå er hensiktsmessig organisering i Færder kommune.
Etter to års drift ble det gjennomført en ståstedsanalyse av kommunen og kommunens økonomiske
situasjon. Kommunedirektøren har som følge av ståstedsanalysen iverksatt evalueringer av ulike
tjenesteområder i 2021. Basert på gjennomførte evalueringsprosesser ble det for budsjett 2022 blant
annet vedtatt en reduksjon i årsverksrammen for RMU med tilsvarende 15 stillinger. Arbeid med
organisering av RMU samordnes med vurderinger av organiseringen i Tjenestekontor og
Miljøarbeidertjenesten. Barnevernet arbeider med tilpasning av tjenester i forhold til nye
rammebetingelser gitt i oppvekstreform.
Som følge av det gjennomførte omstillingsarbeidet, er kommunens omstillingsbehov redusert fra 110
mill. kr i 2020 til 71 mill. kr i 2022

Kommunedirektøren vil gjennomføre evalueringsprosjekter høsten 2022. Følgende områder vil være
aktuelle for evaluering:
Gjennomgang av eiendomsmassen i Færder kommune og kartlegging av fremtidig behov
Færder kommune har flere kommunale boliger per 1000 innbygger enn nabokommuner og snittet
for kommunegruppen. Kommunedirektøren mener det er nødvendig å vurdere det kommunale
boligbehovet i Færder kommune, samt fremtidig behov for øvrig bygningsmasse.
Bokført verdi av kommunale boliger og øvrige formålsbygg utgjør nærmere 3 milliarder kroner per
31.12.2021. Bokført verdi forventes å ligge vesentlig lavere enn virkelig verdig.
Evaluering av oppgaver i HR/AMS
Kommunedirektøren vil gjennomføre en evaluering av oppgaver tillagt HRfunksjonen. Økt
lederstøtte fra HRi ansettelsesprosesser, arbeid med sykefravær og annet HRrelatert arbeid vil
kunne effektivisere virksomheters drift og gi økte ressurser til kjerneoppgavene i virksomhetene.
Videre vil kommunedirektøren vurdere organiseringen av HRog AMSmed hensyn til
samarbeidsgevinster mellom disse tjenestene.
Evaluering av felles ressurssenter for Helse og Oppvekst

Færder kommune har etablert et ressurssenter for helsesektoren organisert under Bjønnesåsen Bo
og behandlingssenter. Etableringen av ressurssenteret har bidratt til flere faste stillinger, økte
stillingsstørrelser og redusert behov for kjøp fra bemanningsbyråer og innleie av vikarer.
Ressurssenteret betjener i hovedsak kommunens tre sykehjem. Kommunedirektøren vil vurdere en
organisering av ressurssenteret som muliggjør en betjening av flere virksomheter. Dette vil kunne
bidra til redusert arbeid med å anskaffe vikarer i virksomheter, bidra til ytterligere omgjøring av
vikarmidler til faste ansatte samt å nå målsettingen om økte stillingsstørrelser.
Heldøgns botilbud for mennesker med rusutfordringer
Færder kommune har innbyggere som på grunn av rusutfordringer har behov for bistand og heldøgns
bemannet plass på institusjon, eller omsorgsbolig. I tillegg til rusutfordringer er det også somatiske
og andre helsemessige forhold som krever oppfølging. Opphold i de allerede etablerte institusjonene
er ikke tilfredsstillende for verken pasienter eller ansatte. Helsetilbud til denne gruppen skal
analyseres og mulige tiltak foreslås.

Forslag til innsparinger budsjett 2023
Kommunestyret har i K-sak 73/21 vedtatt følgende premisser for arbeid med videre innsparing.
Opptrappingsplan for kommunedirektørens forslag til budsjettert korrigert netto driftsresultat:
a) 2022-2023 = 0%
b) 2024-2025 = 0,5%
c) 2026-2027 = 1%
d) 2028-2030 = 1,75%
Vedtatt opptrappingsplan tilsier at kommunedirektørens budsjettforslag for 2023 skal være i balanse
for budsjettåret 2023. Videre er det i k-sak 18/22 gitt følgende premisser for arbeid med omstilling i
2022.
Kommunedirektøren fremlegger en rapport i tilknytning til ordinær budsjettpresentasjon med
følgende innhold:
1. Mulige driftsendringer som kan gi kostnadsreduksjoner tilsvarende det beløp som
kommunedirektøren anser som nødvendig kostnadstilpasning for å oppnå vedtatt
resultatnivå i økonomiplanperioden. Det forventes at effektivisering av lovpålagte og
administrative tjenester utgjør en stor andel av dette mulighetsrommet.
2. Oversikt over ikke-lovpålagte tjenester med tilhørende budsjettrammer
3. Aktuelle konsekvenser av reduksjoner som f.eks. endret tjenestenivå og alternativ
organisering i økonomiplanperioden

Den 24.-25. mars 2022 ble det gjennomført et formannskapsseminar hvor det ble gjennomgått status
og utfordringer i de ulike virksomhetsområdene, en orientering om status for kommunens økonomi
og arbeid med omstilling. Revidert liste over ikke lovpålagte tjenester med tilhørende
budsjettrammer er vedlagt denne saksutredningen.
Basert på vedtatt opptrappingsplan for korrigert netto driftsresultat, er det behov for
resultatforbedring tilsvarende 26 mill. kr til budsjett 2023. Med bakgrunn i pågående pandemi og
stort sykefravær har kommunedirektøren avventet å iverksette prosjekter som skal bidra til nye
effektiviseringstiltak. De foreslåtte tiltakene i denne saken omfatter derfor også andre tiltak som for
eksempel inntektsøkninger. Resultatet av nye planlagte evalueringer forventes å realisere punkt 1 og
3 i k-sak 18/22.

Øke budsjettert inntekt ressurskrevende tjenester: 5 mill. kr
Basert på avlagt regnskap 2021 kan budsjettpost for ressurskrevende tjenester oppjusteres i 2022.
Dette vil også ha virkning for budsjett 2023 forutsatt at det ikke skjer endringer som reduserer
grunnlag for refusjon.
Økt anslag skatt: 5 mill. kr
Færder kommune har de senere årene hatt en skatteinngang over anslagene i revidert
nasjonalbudsjett.
Det vurderes å budsjettere skatteinngangen 2023 noe over anslagene i statsbudsjettet basert på de
erfaringer som er gjort i Færder kommune. Nivået vil bli vurdert opp mot befolkningsutvikling og
lokale forhold. I tillegg forventes at arbeid med oppfølging av boplikt vil kunne bidra til en ytterligere
vekst på kommunens skatteinngang fremover.
Nedbetaling av lån: 3,5 mill. kr
Som følge av et korrigert netto driftsresultat i 2021på 98 mill. kr har kommunen en bedret likviditet i
2022. Denne likviditeten kan benyttes til å nedbetale gjeld som vil bidra til reduserte rente og
avdragsutgifter som belaster kommunens driftsresultat. En nedbetaling av gjeld tilsvarende 100 mill.
kr vil kunne gi en netto årlig innsparing på 3,5 mill. kr.
Innføring av parkeringsavgift: 2 mill. kr
Statistikk fra 2021 viser at Færder kommune kunne hatt en inntekt tilsvarende 1,2 mill. kr fra
parkering på Teie dersom ordinær parkeringsavgift ble innført. Videre er det beregnet at kommunen
kan oppnå en inntekt på om lag 0,8 mill. kr ved innføring av parkeringsavgift på Fjærholmen.
Kommunedirektøren mener at den økonomiske situasjonen i kommunen tilsier at disse mulighetene
bør benyttes.
Økt utbytte fra Borgheim Sentrumsbygg: 1 mill. kr
Avlagt årsregnskap for Borgheim Sentrumsbygg AS viser at det er rom for å øke utbytte fra selskapet
for en periode. Kommunedirektøren legger opp til et økt utbytte fra selskapet i 2023
Kulturhus: 0,5 mill. kr
Som følge av pandemi er den kommunale subsidieringen av Nøtterøy kulturhus økt. For 2023 ønsker
kommunedirektøren å budsjettere med en subsidiering av kulturhuset på nivå med før pandemi.
Effekt av økt satsning på kvalifiseringsordning i NAV: 1 mill. kr
Økt satsning på kvalifiseringsordningen i NAV har gitt gode resultater og flere har kommet over i
arbeid og utdanning. Dette bidrar til redusert behov for kommunale ytelser og budsjett for sosiale
bidrag kan nedjusteres.
Innsparing i lovpålagte tjenester i helsesektoren: 5 mill. kr
Kommunens demografiutvikling viser at kommunen har fått og vil få flere innbyggere i alderen 67 år
og eldre. Netto tilflytting av eldre gir økte overføringer til kommunen i form av økte ramme og
skatteinntekter. Mange av de eldre i dag har god økonomi og god helse. Kommunens folkehelseprofil
indikerer at folkehelsen i Færder på mange områder er svært god. Sammenlignet med andre
kommuner bruker allikevel Færder kommune i 2021 mer penger på pleie og omsorgstjenester enn
snittet for kostragruppen korrigert for utgiftsbehov. Kommunedirektøren mener på bakgrunn av
dette at veksten i kommunens inntekter kan overstige behovet for styrking av sektoren og danne
grunnlag for budsjettmessig innsparing i 2023. En videre satsning på velferdsteknologi er viktig og vil
bidra til at kommunen kan opprettholde et godt tjenestetilbud uten tilsvarende styrkning av ansatte.
Utviklingen i antall innbyggere med demens og antall unge innbyggere med et hjelpebehov utfordrer
mulighetene for driftseffektiviseringer i sektoren.
Innsparing i lovpålagte tjenester i oppvekstsektoren: 3 mill. kr
Færre barn gir lavere overføringer til kommunen og behov for reduserte driftsbudsjetter i skole og

barnehage. Dette utfordrer mulighetene for effektivisering da færre elever og barn i det samme
antall skoler og barnehager øker enhetskostnadene i virksomhetsområdet. I tillegg styres de
økonomiske tildelingene av normer for bemanning i både skole og barnehage. Kommunedirektøren
planlegger for å justere tildeling til skole og barnehager i tråd med utvikling i barnetall og fremtidig
barnehagestruktur. Endret struktur vil kunne gi økt fleksibilitet, kvalitet og driftseffektivitet. Det
arbeides videre med organisering av RMU, Miljøarbeidertjeneste og Tjenestekontor som vil kunne gi
ytterligere driftseffektivisering.
Samlet utgjør disse forslagene en foreslått innsparing på 26 mill. kr for budsjett 2023. Hva det
faktiske innsparingsbehovet vil være for budsjett 2023 avhenger av utviklingen i de forutsetninger
som er lagt til grunn for budsjetteringen i 2022 og utvikling i tildeling til kommunene gjennom
statsbudsjettet. Etter hvert som nye evalueringer ferdigstilles, vil også nye omstillingsforslag
utarbeides.
I gjeldene budsjett og økonomiplan er det forutsatt at barnevernets driftsrammer tilpasses de
økonomiske rammebetingelsene kommunene er gitt fra 2023.
Utviklingen i kommunens finanskostnader avhenger av utviklingen i rentemarkedet. Etter at gjeldene
budsjett og økonomiplan ble vedtatt er det signalisert flere og raskere rentehevinger. Dersom
rentenivået for 2023 blir høyere enn forutsatt, øker kommunens finanskostnader og
innsparingsbehov.
Utfordringsdokument 2023-2026
Utfordringsdokumentet 2023-2026 danner grunnlag for utarbeidelsen av handlingsplan,
økonomiplan og budsjett. Dokumentet består av tiltak/utfordringer i økonomiplanperioden. Som
vedlegg til saken ligger et arbeidsutkast for utfordringsdokument 2023-2026. Foreløpige utfordringer
og tiltak er lagt inn med kommunedirektørens prioritering av tiltakene. Tiltakene vurderes i den
politiske behandlingen. Tiltak kan tas ut og nye tiltak kan spilles inn. Endring i prioritering kan også
skje under den politiske behandlingen. Tiltak med høyest prioritet vil bli innarbeidet først i budsjett
2023 dersom kommunedirektøren finner økonomisk handlingsrom til dette. Hvite linjer er
investeringstiltak som allerede er vedtatt og foreslås videreført fra budsjett 2022 til budsjett 2023.
Vedlagt saken ligger også Færder kirkelig fellesråd sin versjon av utfordringsdokument for den
kommende budsjettperioden.
Konklusjon
Med den økonomiske usikkerheten som råder i verdensbilde per juni 2022 er det heftet større
usikkerhet til de økonomiske anslagene enn tidligere. Kommuneproposisjonen signaliserer et fortsatt
stramt handlingsrom for kommunesektoren og sentralbanken varsler om økt rentenivå. Dette
indikerer et omstillingsbehov for Færder kommune som kan overstige nåværende beregninger for
driftsforbedringer. Det jobbes kontinuerlig med omstilling i hele kommunens virksomhet. Resultat og
evalueringer av driften fremlegges i ordinære budsjettprosesser.

