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Forord  
Bamble kommune har en todelt budsjettprosess 
som starter med kommunedirektørens 
presentasjon av strategidokumentet, tidligere kjent 
som «utfordringsnotatet». Dette navneskiftet er 
gjort for å tydeliggjøre at dokumentet har fokus på 
strategiske grep for å møte de mulighetene og 
utfordringene vår kommune står overfor. 
Strategidokumentet redegjør for utviklingstrekk, 
satsningsområder, og hvordan vi planlegger å møte 
fremtidige samfunnsendringer, og skal være et godt 
strategisk grunnlag for den videre 
budsjettprosessen. 

I mars ble hverdagen vår, både globalt og lokalt, 
snudd på hodet. For Bamble kommune medførte 
koronasituasjonen at vi måtte organisere flere av 
tjenestene våre på nye måter, og disponere 
ressursene våre annerledes. Nye digitale verktøy ble 
tatt i bruk, og nye måter å arbeide og samhandle på 
ble innført som en konsekvens av dette. 
Omstillingsevnen og viljen i organisasjonen, og 
erfaringene med nye digitale løsninger, skal vi ta med 
oss videre i omstillingsarbeidet. 

Bamble kommune har gjennom flere år vært i en 
utfordrende økonomisk situasjon, og omstillings- og 
innsparingsarbeidet som pågår har hatt høy 
prioritet inneværende år, selv om 
koronasituasjonen har forsinket enkelte prosesser. I 
tillegg utfordrer koronasituasjonen også 
kommunens økonomi, og det er lite som tyder på at 
den økonomiske situasjonen vil endres på en positiv 
måte i årene som kommer. For å få fremtidige 
budsjetter i balanse, vil omstillings- og 
innsparingsarbeidet bli gitt høy prioritet fremover. 

Vi har i dag et solid tjenestetilbud i kommunen, og 
arbeider kontinuerlig med utvikling og forbedring. 
Gjennom flere år har Bamble kommune hatt et 
forholdsvis stabilt folketall, men vi ønsker at flere 
skal få øynene opp for alt Bamble har å by på. 
Bamble skal være et godt sted å bo. Fremover skal 
vi fortsette arbeidet med å utnytte og tydeliggjøre 
kommunens fortrinn og satsninger, og utvikle 
kommunens omdømme både som bosted, og som 
en god kommune for næringslivet. Det skal også 
være attraktivt å arbeide i vår kommunale 
organisasjon. 

Arbeidet med bostedsattraktivitet og boligutvikling 
er viktig for å trekke til oss nye innbyggere. 
Fremover skal det derfor utarbeides 

reguleringsplaner og opparbeides nødvendig 
infrastruktur. Sammen med en fremtids-rettet 
utbygging av ny skole på Grasmyr med kultur og 
idrettsanlegg vil dette være med å øke kommunens 
attraksjonskraft. Høsten 2021 åpner Bamble 
ungdoms-skole, og forventningene og 
engasjementet er stort. 

Et aktivt næringsarbeid vil bidra til en ytterligere 
styrking av kommunens attraktivitet. Gjennom flere 
ferdig regulerte og opparbeidede forretnings- og 
næringsarealer i kommunen ligger det godt til rette 
for nyetableringer og nye arbeidsplasser. Flere 
arealer er i tillegg i reguleringsprosess, deriblant 
Frier Vest. Dette er et område som er viktig både 
for kommunen, og for regionen vi er en del av. 
Bamble skal være et godt sted å bo også for de som 
jobber utenfor vår kommune, noe som betyr at god 
og effektiv infrastruktur må være på plass. Det blir 
viktig med et godt samarbeid med våre 
nabokommuner, samt regionale og statlig 
myndigheter for å få til dette. 

I året som kommer står vi foran et omfattende, men 
spennende arbeid med ny kommuneplan der både 
samfunnsdelen og arealdelen skal revideres. 
Sammen skal vi ta stilling til langsiktige utfordringer, 
mål og strategier, både for kommunesamfunnet 
som helhet og for kommunen som organisasjon. I 
dette arbeidet må vi forsøke å se 
kommuneøkonomien og tjenestene inn i fremtiden. 
Bamble kommunes viktigste oppdrag er å levere 
tjenester til, og legge til rette for, at kommunens 
innbyggere kan leve gode liv og at næringslivet kan 
drive på en god og forutsigbar måte. Gjennom 
dialog og gode diskusjoner, kan vi sette tydelig 
retning for fremtiden slik at kommunen kan ivareta 
sitt samfunnsoppdrag til innbyggernes beste også 
fremover. Vi ser frem til utviklingen av en ny 
kommuneplan, hvor kommune-styret kan legge 
kursen for Bamble inn i fremtiden. 

Som et tillegg til dette dokumentet, publiseres også i år 
et kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget publiseres 
på kommunens nettsider, og inneholder utdypende 
informasjon, analyser, mål og konkrete beskrivelser av 
utfordringer og utviklingstrekk for de enkelte 
virksomhetene. 

Jeg håper strategidokumentet gir et godt grunnlag 
for de prioriteringer som må gjøres i årene som 
kommer.  Vi har muligheter i Bamble!

 

Geir H. Bjelkemyr-Østvang 
Kommunedirektør  
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Kommuneproposisjon 

I kommuneproposisjonen for 2021 legger 
regjeringen frem sin politikk for 
kommunesektoren, samt en vurdering av 
utfordringsbildet i årene som kommer. Regjeringen 
har hatt en utfordring med utarbeidelsen av 
proposisjon for 2021 da alle tall nå må være 
korrigert for virkningene av pandemien. 

Regjeringen legger stor vekt på lokalsamfunnet, og 
ønsker å legge til rette for et sterkt lokalt selvstyre 
ved å bruke rammestyring som hovedprinsipp for 
norske kommuner. Dette betyr at det blir mindre 
statlig detaljstyring og byråkrati, og at kommunene 
forvalter mer av sin egen økonomi. I 
kommuneproposisjonen er følgende 
satsningsområder trukket ut for å særlig møte 
utfordringene kommunene står ovenfor fremover. 

Frie inntekter 2021-2024 
Regjeringen legger opp til en realvekst i 
kommunesektorens frie inntekter på mellom 2 og 
2,4 mrd. kroner i 2021, og det tekniske 
beregningsutvalget (TBU) estimerer at 
kommunesektoren kan få merutgifter på om lag 
1,6 mrd. kroner knyttet til den demografiske 
utviklingen. Veksten er regnet fra anslått 
inntektsnivå i 2020 i revidert nasjonalbudsjett 
2020, korrigert for virkningene av virusutbruddet 

Bærekraft og klima 

Klimaendringene har gitt oss et villere, våtere og 
mer uforutsigbart klima. Regjeringen har  
 

 
 
 
derfor flere tiltak som skal forberede samfunnet på 
disse utfordringene, og hvor kommunesektoren 
tillegges en avgjørende rolle for at Norge skal nå 
bærekraftsmålene innen 2030. Regjeringen legger 
vekt på at arbeidet med å realisere 
bærekraftsmålene sikres bred forankring gjennom 
den regionale og kommunale planleggingen. 

Barnevern 
Det er fremmet forslag til endringer i 
barnevernloven der departementet foreslår å 
utvide aldersgrensen for rett til ettervern fra 23 til 
25 år. Forslaget kan medføre til om lag 24 mill. 
kroner i årlige merutgifter i kommunene. Dette er 
sett i lys av den forestående barnevernsreformen 
hvor det er en betydelig overføring av oppgaver fra 
staten til kommunesektor 

Grunnskole og barnehage 

I 2021 vil 50 prosent av midlene til grunnskole 
fordeles etter den reviderte delkostnadsnøkkelen, 
mens de resterende 50 prosentene fortsatt blir gitt 
en særskilt fordeling i 2021. Fra og med 2022 blir 
også de resterende midlene fordelt etter de nye 
ordinære kriteriene i inntektssystemet. 

Kunnskapsdepartementet vil innføre en plikt for 
kommunen til å vurdere alle barns 
norskkunnskaper før skolestart, dette er for å 
identifisere barn som har behov for nærmere 
utredning av sine norskkunnskaper. I tillegg skal 
utdanningsdirektoratet utarbeide et forslag til ny 
nasjonal rammeplan for SFO. 
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Utfordringer knyttet til 
virusutbruddet 
Koronapandemien påvirker alle deler av 
samfunnet, enkeltpersoner, næringsliv og 
offentlige tjenester har opplevd betydelige 
innskrenkninger av handlingsfriheten, og 
smittevern skal ivaretas samtidig som samfunnet 
skal fungere. Kommunal virksomhet har omstilt 
egen drift, reglene for smittevern skal ivaretas 
samtidig som tjenester skal leveres. Helse og 
omsorg, skoler og barnehager, og kultur og 
frivillighet har vært, og vil fortsatt i overskuelig 
fremtid i stor grad være preget av pandemien. 
Hvordan pandemien utvikler seg utover høsten og 
vinteren er også høyst usikkert og det må tas 
høyde for at situasjonen blir langvarig.  

Internasjonal og norsk økonomi opplever fall i BNP 
og høy arbeidsledighet på grunn av koronakrisen. 
Norske kommuner er rammet av skattesvikt, 
reduserte brukerbetalinger og merutgifter i 
forbindelse med virusutbruddet. 

Finansdepartementet anslår i Revidert 
nasjonalbudsjett 2020 i mai en netto merutgift for 
kommunesektoren på 5,3 mrd. kroner, men 
departementet understreker at det er stor  
 
 

 
 
 
 
 
usikkerhet knyttet til disse anslagene. Det er også 
stor usikkerhet knyttet til hvor lenge krisen vil vare 
og om det vil komme nye smittebølger. 

Norges bank påpeker i Pengepolitisk rapport at 
koronapandemien har ført til et kraftig tilbakeslag 
for norsk økonomi. Aktiviteten har tatt seg raskere 
opp enn tidligere estimat, arbeidsledigheten har 
frem mot sommeren falt mer enn ventet, og 
oljeprisen har økt. Aktiviteten er likevel betydelig 
lavere enn ved inngangen til året, og det er stor 
usikkerhet om den videre gjeninnhentingen i 
økonomien. Lave renter bidrar til å bringe 
produksjon og sysselsetting raskere tilbake mot 
mer normale nivåer. Dette reduserer faren for 
vedvarende lav inflasjon og høy arbeidsledighet.  

Stortinget har i løpet av våren 2020 bevilget ekstra 
midler til kommunene for å kompensere for 
negative økonomiske konsekvenser av 
koronapandemien i 2020. Det er gitt signaler om 
mulige ytterligere kompensasjoner, men omfanget 
av dette for 2020 og fremover er ikke kjent. 

Bamble kommune er i en usikker og krevende 
økonomisk situasjon fremover. 

 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kommuneproposisjonen-2021-revidert-nasjonalbudsjett-2020-og--koronatiltak-fase-3/id2721180/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kommuneproposisjonen-2021-revidert-nasjonalbudsjett-2020-og--koronatiltak-fase-3/id2721180/
https://static.norges-bank.no/contentassets/ec46da8920184a74acc6cf8ee312f29d/ppr_220.pdf?v=06/18/2020094006&ft=.pdf
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Interne rammebetingelser 
 
Plangrunnlaget 
Kommunens planarbeid skal ligge til grunn for 
prinsipielle veivalg, både på overordnet nivå og for 
de enkelte tjenesteområdene. Kommuneplanens 
samfunnsdel er det sentrale dokumentet som den 
kommunale planleggingen bygger på, og som også 
legger føringer og er retningsgivende for de 
kommunale styringsdokumentene. 

Kommunens styringsdokumenter 

Gjennom året rapporteres det til kommunestyret, 
og de ulike styringsdokumentene har ulike 
funksjoner. I årsmeldingen gis det tilbakemelding 
til kommunestyret på om kommunen har nådd de 
målene som er satt, og det rapporteres både på 
økonomiske-, tjeneste- og samfunnsmål. 
Strategidokumentet redegjør for utfordringer og 
utviklingstrekk som kommunen må håndtere 
fremover, og hvordan disse problemstillingene kan 
eller bør møtes. I budsjett og handlingsprogram 
prioriteres de økonomiske ressursene med 
bakgrunn i de føringene og utviklingstrekkene som 
presenteres i strategidokumentet. I tillegg 
rapporteres det gjennom året både på økonomisk 
status og status på kommunens overordnede 
målsettinger i driftsrapportene. 

Strategidokument og handlingsprogram 

Strategidokumentet er det første trinnet i 
behandlingen av budsjett og handlingsprogram for 
kommende fire år. Strategidokumentet gir en 
kortfattet redegjørelse for kommunens 
økonomiske situasjon, interne og eksterne 
rammebetingelser som ligger til grunn for hvordan 
kommunen skal drives fremover, i tillegg til 
kommunens tre fokusområder. I fokusområdene 
beskrives kommunens hovedutfordringer og 
utviklingstrekk de neste fire årene, samt satsninger 
for å møte de endringene som beskrives.  

Handlingsprogrammet har som formål å realisere 
målsettingene i kommunens planer, planlegge 
gjennomføringen av nye tiltak, samt føre kontroll 
med kommunens ressurstilgang og ressursbruk. 
Kommunens økonomiske rammer er avgjørende 
for når de prioriterte tiltakene kan realiseres.  

 
 

 

Budsjett og handlingsprogram skal vedtas av 
kommunestyret innen 31. desember hvert år. 

Planstrategien 
Kommunens planstrategi for inneværende 
valgperiode er under utarbeidelse og vil etter 
planen bli vedtatt av kommunestyret i september.  

Planstrategien beskriver utfordringer og 
utviklingstrekk, og definerer temaer som er viktige 
å ha fokus på for å få til en positiv utvikling i 
kommunen. Planstrategien inneholder også en 
oversikt over nye planer som skal igangsettes i 
perioden, samt en oversikt over planer som er 
under arbeid eller revidering. Den komplette 
planoversikten vil blir ajourført og lagt frem for 
kommunestyret årlig. 

Kommuneplanen 

Kommuneplanens samfunnsdel er en langsiktig 
plan med bred samfunnsmessig tilnærming som er 
gjeldende for hele den kommunale virksomheten. 
Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag 
for kommunens øvrige planer, og er førende for 
kommende års budsjetter og 
handlingsprogram. Kommuneplanens arealdel viser 
sammenhengen mellom framtidig 
samfunnsutvikling og arealbruk i kommunen. 

Arbeidet med ny kommuneplan starter 
nå, planprogram er under utarbeidelse og vil etter 
planen bli vedtatt av kommunestyret i september 
sammen med planstrategien. Planprogrammet 
definerer temaene som skal tas inn i planen, 
deltakelse i planarbeidet og fremdrift. 
Kommuneplan er forutsatt ferdig behandlet 
sommeren 2021, da vil den nye kommuneplanen 
kunne legges til grunn for prioriteringene i 
handlingsprogrammet for 2022-2025.  

Gjeldende handlingsprogram 2020 – 2023 
Kommunestyret behandlet budsjett 2020 og 
handlingsprogram 2020 – 2023 den 12.12.2019, K-
sak 85/19. Det gjeldende handlingsprogrammet gir 
økonomiske rammer og prioriterte tiltak for 
perioden, som vil bli lagt til grunn for det videre 
arbeidet med budsjett 2021 og handlingsprogram 
2021 – 2023.

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/bamble/Meetings/Details/704039?agendaItemId=218246
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/bamble/Meetings/Details/704039?agendaItemId=218246
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Statistikk og samfunnsmessige forhold 
 

 

 

Det publiseres en rekke statistikker om 
samfunnsmessige forhold og kommunen som 
organisasjon. Noen av de mest sentrale kildene til 
informasjon om kommunen er: 

SSBs Kommunefakta fremviser nøkkeltall for blant 
annet bolig, arbeid og utdanning, kultur, helse og 
kommuneøkonomi. 

Folkehelseprofilen viser hvilke sosiale og 
helsemessige utfordringer befolkningen i Bamble 
kommune står ovenfor. 

NHOs Kommune-NM rangerer kommunene etter 
attraktivitet og lokal vekstkraft, basert på forhold 
ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, 
kompetanse og kommunal økonomi. 

Regjeringens Kommunedata gir informasjon om 
frie inntekter, produksjon og effektivitet i den 
enkelte kommune. Her finner du også informasjon 
om befolkningsutviklingen i kommunene og om 
framtidig tjeneste- og arbeidskraftbehov. 

  

https://www.ssb.no/kommunefakta/bamble
https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=3813&sp=1&PDFAar=2020
https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/kommune-nm
https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/kommune-nm
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/id2415955/
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Bamble kommune som samfunnsutvikler

 

Lokal samfunnsutvikling handler om å utvikle 
kommunen som et godt sted å bo, og legge til rette 
for arbeidsliv og fritid. I arbeidet med 
samfunnsutvikling retter kommunen fokuset mot 
den samlede utviklingen av lokalsamfunnet, og 
innbyggernes kollektive behov. Bamble kommune 
arbeider kontinuerlig for at kommunen skal 
fremstå som en attraktiv kommune for næringsliv 
og innbyggere, både de som allerede er etablert i 
kommunen og de som planlegger etablering eller 
bosetting. 

I arbeidet med samfunnsutvikling er 
kommuneplanen et viktig strategisk dokument for 
å sikre helhetlig planlegging. En godt utarbeidet 
kommuneplan med bred deltakelse vil skape en 
felles forståelse for hvilke utfordringer og 
utviklingstrekk kommunen står ovenfor i årene 
som kommer. Kommuneplanen peker på den 
langsiktige utviklingen av kommunen og angår 
derfor alle som bor, jobber og lever i Bamble 
kommune. I kommende handlingsplanperiode skal 
både kommuneplanens samfunns- og arealdel 
revideres. 

 

 
 

 
Bamble kommune skal være et attraktivt sted å 
bo 

Bamble kommune har over lang tid hatt en 
tilnærmet konstant befolkningsutvikling. I likhet 
med mange andre kommuner opplever Bamble 
imidlertid en endring i befolkningens 
sammensetning der det blir stadig flere eldre, det 
er derfor viktig at kommunen legger til rette for å 
tiltrekke seg barnefamilier og innbyggere fra de 
yngre aldersgruppene. For å tiltrekke seg nye 
innbyggere, ny arbeidskraft og nye 
næringsetableringer må kommunens sentrale 
beliggenhet og satsing på barn og unge styrkes og 
markedsføres. Det er viktig at samarbeidet med 
nærliggende kommuner vektlegges, da 
Grenlandsregionen er ett bo- og arbeidsmarked. 

Kommunens omdømme som et attraktivt sted å bo 
er et viktig satsingsområde. Innbyggerne våre skal 
være stolte av kommunen og hjemstedet sitt. 
Kultur, estetikk, fritidsaktiviteter og 
handelsmuligheter er sammen med gode tjenester 
med på å skape en attraktiv kommune. Bamble 
kommune har i flere år hatt en satsning på 
attraktivitet og bomiljø, og vil fortsette dette 
arbeidet også i neste handlingsplanperiode. 

Fremtidens boliger og boområder 

Kommunen har i dag en boligmasse med en 
overvekt av eneboliger. Med en aldrende 
befolkning vil etterspørselen etter leiligheter og 
mindre boliger med universell utforming øke. Flere 
leilighetsprosjekter er på trappene og vil kunne 
dekke noe av dette behovet. I 
handlingsplanperioden vil kommunen ha fokus på 
å ferdigstille og tilpasse nye boområder til det 
endrede behovet vi står ovenfor. Vi vil også 
fokusere på å utvikle sammensatte boområder 
som legger til rette for naturlig integrering og gode 
boforhold for alle, for å unngå sosiale skiller. 

Kommunens prioriterte satsinger som 
samfunnsutvikler 

 Bamble kommune skal være et attraktivt 
sted å bo. 

 Bamble kommune skal legge til rette for at et 
attraktivt kulturliv og frivillig engasjement 

 Bamble kommune skal være en attraktiv 
kommune for næringslivet 

 Bamble kommune skal bidra til et bedre 
miljø og klima 
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Mulighetene for å bygge egen bolig i en region 
med et stort arbeidsmarked, korte avstander, og til 
dels mangel på ledige tomtearealer, vil kunne gjøre 
det spennende å flytte til Bamble. 

Utbyggingen på Grasmyr 

Bamble kommune og Telemark fylkeskommune 
har valgt å satse på Grasmyr som et skole- og 
oppvekstområde, og utbyggingen av en ny 
sammenslått ungdomsskole ble endelig vedtatt av 
kommunestyret i juni 2019 (K-sak 27/19). 
Utbyggingen vil sikre kommunens barn og ungdom 
et godt og likeverdig skoletilbud for ungdoms- og 
videregående skole, og vil bli et kraftsenter for 
kunnskap og oppvekst. Bamble kommune er 
opptatt av å legge til rette for et godt idretts- og 
kulturliv. Det skal derfor bygges nye idrettsanlegg 
på området. I tillegg skal det nye skolebygget også 
ivareta kulturskolens behov. Lokalene til dagens 
ungdomsskole skal bygges om og romme Frisk Bris, 
Talenthuset for ungdom, flyktningetjenesten og 
voksenopplæringen. Samlet vil Bamble kommune 
og Telemark fylkeskommune investere opp mot en 
milliard kroner på Grasmyr i årene som kommer. 
Kommunens satsning på Grasmyr som en 
fremtidsrettet skole med gode fritidstidstilbud vil 
sammen med gode boområder bidra til å gjøre 
kommunen attraktiv for unge i etableringsfasen 

Infrastruktur  

God infrastruktur er viktig både for bosetting og 
næringsliv. For inneværende handlingsplanperiode 
er det bevilget årlige rammer til 
investeringsprosjekter knyttet til VAR-området og 
vei og trafikksikkerhetstiltak. 

Bamble kommune har et stort vannreservoar, og 
gode og moderne vannbehandlingsanlegg. Stor 
sesongvariasjon og et voksende ledningsnett, med 
flere nye abonnenter, gjør likevel at kommunen vil 
få utfordringer knyttet til bassengkapasitet og 
sanering av ledningsnettet fremover.  

Dagens samfunn blir i økende grad digitalisert, og 
flere av kommunens tjenester finnes nå på nett. 
Bamble kommune har jobbet målrettet med 
digitalisering av tjenester og arbeidsprosesser for å 
kunne levere bedre og mer effektive tjenester. 
Arbeidet med forenkling og effektivisering av 
tjenester vil ha fokus også i kommende 
handlingsplanperiode. Utviklingen av den digitale 
infrastrukturen vil derfor være viktig fremover for å 
sikre at kommunens innbyggere kan utnytte de 
digitale tjenestene på en god og hensiktsmessig 
måte.  

 

 

Strategi for å nå mål 

 

Bamble kommune skal legge til rette for et 
attraktivt kulturliv og frivillig engasjement  

Kultur, frivillighet og fritidsaktiviteter er av stor 
betydning for kommunens attraktivitet og bomiljø. 
Kultur, idrett og fysisk aktivitet har stor egenverdi 
for den enkelte innbygger, og frivillig sektor fyller 
viktige roller både for samfunnet og for 
enkeltpersoner. Arbeidet som legges ned av 
frivillige lag og foreninger er viktig for ivaretakelsen 
av et godt kultur- og fritidstilbud, som igjen bidrar 
til god folkehelse og lokal samfunnsutvikling. Ved 
deltakelse i det sosiale og kulturelle livet kan 
kommunens innbyggere oppnå større trygghet, 
bedret livskvalitet og redusert sykelighet. Bamble 
kommune skal fortsette å legge til rette for et 
aktivt kulturliv og et bredt frivillig engasjement 
gjennom å etablere sosiale møteplasser og øke 
kontakten mellom mennesker i nærmiljøet. Med 
utbyggingen av nye idrettsanlegg og lokaler for 
kulturskolen på Grasmyr, får kommunen et godt 
tilrettelagt og spennende tilbud for kultur, idrett og 
fysisk aktivitet. 

Kommunen har over flere år hatt en satsning 
innenfor kystkultur og videre utvikling av 
Langesund som musikk- og festivalby for å styrke 
kommunens attraktivitet. Arbeidet er både en 
kultur- og næringssatsing, og skal bidra til gode 
kulturtilbud, men også identitetsbygging, 
næringsutvikling og utvikling av kommunen som et 
godt sted å bo.  

 

 

 

Hvordan møter kommunen utfordringene i 
perioden? 

 I kommunale reguleringsplaner bør det 
settes krav til sammensatte og varierte 
boområder som legger til rette for naturlig 
integrering og gode boforhold for alle i 
kommunen. 

 Det skal legges til rette for nærmiljøtiltak 
som idrett, kultur og gode skole- og 
oppvekstområder som gir trivsel og felles 
arenaer på tvers av generasjonene. 

 Kommunens omdømme skal styrkes 
gjennom promotering og tilrettelegging for 
næringsutvikling, satsing på barn og unge, 
estetikk, kultur, fritidsaktiviteter og gode 
tjenester. 
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Bamble kommune skal være en attraktiv 
kommune for næringslivet 

Bamble kommune har store nærings- og 
handelsarealer som er, eller er i ferd med å bli, 
ferdig regulert og opparbeidet. En lang kystlinje 
med gode havner og utbyggingen av ny E18 er 
muligheter som må utnyttes og videreutvikles. Det 
er samtidig viktig å se utover kommunens grenser. 
Nesten 40 % av de som har sin arbeidsplass i 
Bamble pendler fra andre kommuner, samtidig 
som over halvparten av Bambles innbyggere, som 
er yrkesaktive, pendler ut av kommunen. Gjennom 
samarbeid med andre regionale og lokale aktører, 
samt etablerte samarbeid i Grenland, må det 
tilrettelegges for nye næringsetableringer og nye 
arbeidsplasser. 

Bamble kommune har i likhet med Porsgrunn 
kommune et stort antall industriarbeidsplasser, og 
bedriftene er i hovedsak konsentrert rundt 
Frierfjorden. Her ligger Norges største 
industriklynge, med flere verdensledende 
bedrifter, sterke forsknings- og piloteringsmiljøer, 
og tjenesteytende bedrifter med teknologisk 
spisskompetanse. Den gode industrielle 
infrastrukturen er et konkurransefortrinn i 
Grenland som må utnyttes. Bamble kommune har 
gjennom selskapet Frier Vest AS, i samarbeid med 
Ineos Bamble og Grenland Havn lagt til rette for 
utvikling av et nytt stort nærings- og 
industriområde på vestsiden av Frierfjorden. Etter 
1.gangsbehandling og høring har Fylkesmannen 
fremmet innsigelse. Bamble kommune vil be om 
mekling av planen høsten 2020. Det vil bli viktig 
fremover å bidra til videre utvikling, med de 
muligheter for verdiskapning og arbeidsplasser 
som potensielt ligger til dette området. 

Kommunen vil i handlingsplanperioden legge til 
rette for gode planprosesser og effektiv 
saksbehandling for å være en attraktiv kommune 
for nye næringsetableringer. Det er ansatt en ny 
næringssjef i kommunen, og en av 
hovedoppgavene fremover vil være å utarbeide en 
strategi for kommunens arbeid med 
næringsutvikling samt øke kommunens 
næringsattraktivitet, også i forhold til handel og 
turisme. 

Turisme og reiseliv 

Turisme og reiseliv er viktige næringer for Bamble 
kommune, og utviklingen av et bærekraftig reiseliv 
vil kunne være med på å opprettholde og 
videreutvikle lokalsamfunnet. Turisme og 
reiselivsnæringen sysselsetter mange av 
kommunens innbyggere, med rundt 2 500 hytter i 
kommunen og flere store campingplasser. I tillegg 

har vi gode rekreasjonsmuligheter med kyststien 
som går gjennom kommunen, samt et godt 
kulturtilbud. Det er et stort potensial for økt 
turistbasert næring, og reiseliv og turisme kan 
være en viktig vekstnæring for kommunen 
fremover. Det ble i 2017 gjennomført et prosjekt 
for å vurdere kommunen som turistdestinasjon, 
hvor det ble pekt på utfordringer knyttet til 
manglende koordinering og samarbeid mellom de 
ulike aktørene i reiselivsnæringen. For å få til en 
helhetlig turistsatsning i kommunen vil et godt 
samarbeid mellom kommunen og turist- og 
reiselivsnæringen være avgjørende. 

Strategi for å nå mål 

Hvordan møter kommunen utfordringene i 
perioden? 

 Organisasjonen skal utarbeide strategier og 
planer for næringsliv, reiseliv og 
fritidsboliger 

 Det skal legges til rette for næringsutvikling 
gjennom gode og effektive søknads- og 
planprosesser 

 Organisasjonen skal bidra til utvikling av 
attraktive handels- og næringsområder på 
Rugtvedt og Frier Vest. 

 Organisasjonen skal samarbeide aktivt med 
Vekst i Grenland, nabokommuner og 
private aktører. 

 

Bamble kommune skal bidra til et bedre miljø og 
klima 

Klima og miljø 
Klimaendringer er en av vår tids største trusler, og 
det er stort engasjement rundt klima og 
miljøspørsmål både globalt, nasjonalt og lokalt. 
Klima og miljø er blant annet nevnt i plan og 
bygningsloven og i FNs bærekraftmål, og det er en 
uttalt nasjonal forventning om at alle kommuner 
skal bidra til en offensiv klimapolitikk og en 
forsvarlig ressursforvaltning. Gjennom Klimaloven 
forplikter Bamble kommune seg til å omstille til et 
lavutslippssamfunn, hvor de samlede utslippene av 
klimagasser skal være inntil 40% lavere innen 2030 
enn i 1990.  

For å imøtekomme disse utfordringene skal det 
utarbeides en klima- og energiplan i 2021, 
overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, ny vann- 
og avløpsplan i forhold til klimaendringer, samtidig 
som beredskapsplaner oppdateres kontinuerlig. 

Bamble kommune er pliktig til å redusere 
klimagassutslipp innenfor kommunens geografiske 
område, og vil trolig fokusere på miljødirektoratets 
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fokusområder veitrafikk, sjøfart, annen mobil 
forbrenning, oppvarming og landbruk. Før disse 
fokusområdene blir definert må det opprettes et 
klimaregnskap som et kunnskapsgrunnlag. 

Pr i dag samarbeider vi bl.a. med Renovasjon 
Grenland som setter klimamålsettinger for 
renovasjonsområdet på vegne av eierkommunene, 
og stiller krav til blant annet behandling av 
matavfall, materialgjenvinning og transport av 
avfall.  

For å få ned utslipp fra veitrafikken er vi med på 
bystrategisamarbeidet i Grenland der kommunen 
forplikter seg til å følge visse strategier for å få til 
økt bruk av kollektivtransport og hyppigere 
avganger. Det forventes blant annet at kommunen 
tilrettelegger for fortetning av bebyggelse langs 
bybåndet, og at kommunen gjør det mindre 
attraktivt å velge privat bil ved blant annet å 
redusere parkeringsmulighetene. Kommunen har i 
dag et godt kollektivtilbud på Langesundshalvøya, 
men det må arbeides med å få på plass et helhetlig 
og godt kollektivtilbud for en større del av 
kommunen. Et helhetlig og godt kollektivtilbud vil 
også være en viktig del av kommunens arbeid med 
bosteds- og næringsattraktivitet.  

Vann og avløp 
Bamble kommune har også investert i nytt 
renseanlegg, og alle rør skiftes ut periodisk og ved 
vedlikehold, for å sørge for at drikkevann når ut til 
alle innbyggerne og ikke blir forurenset under 
ekstremvær. Det eksisterer derimot betydelige 
energitap i uidentifiserte lekkasjer og i 
transporteringen av vannet frem og tilbake mellom 

anlegg. Det blir derfor en stor utfordring fremover 
å få kartlagt disse lekkasjene.  

Folkehelse 
Bamble kommunes friområder er unike, og er 
viktig for allmennheten. Gjennom å tilrettelegge 
for aktivitetsfremmende lokalmiljøer med 
grøntområder, parkanlegg og anlegg for rekreasjon 
og mosjon nær bebyggelse, er vi med på å 
tilrettelegge for bedre folkehelse for befolkningen. 
Kommunen har også et stort ansvar når det 
kommer til arealforvaltning og bevaring av 
naturmangfold, økosystem og arter.  

Strategi for å nå mål 

Hvordan møter kommunen utfordringene i 
perioden? 

 Det skal utarbeides en klima- og energiplan 
i løpet av 2021 

 Beredskapsplaner og overordnet 
risikoanalyse for kommunen oppdateres for 
fortsatt sikring av liv og helse og 
infrastruktur i forhold til klimaendringer 

 Det utarbeides ny plan for vann og avløp 
som ferdigstilles i 2021 i forhold til 
ekstremvær og havnivåøking 

 Fortsette arbeidet med å sikre 
aktivitetsfremmende lokalmiljøer og 
naturmangfold ved rullering av arealdelen i 
2021 
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Bamble kommune som tjenesteyter 

 

 

Som tjenesteyter skal Bamble kommune legge til 
rette for et godt tjenestetilbud for innbyggerne. 
Tjenestene skal være forsvarlige i henhold til lover 
og forskrifter, og løses innenfor kommunens 
vedtatte økonomiske handlingsrom. Bamble 
kommune arbeider til enhver tid med å løse 
oppgavene til det beste for innbyggerne, og har 
fokus på tilgjengelighet og brukermedvirkning. Det 
arbeides kontinuerlig for å utvikle gode tjenester 
med høy kvalitet.  

Kommunens prioriterte satsinger som tjenesteyter 

 Bamble kommune skal utvikle og levere 
fremtidsrettede tjenester 

 Bamble kommune skal satse på 
digitalisering og teknologi 

 

Bamble kommune skal utvikle og levere 
fremtidsrettede tjenester 

Endringer i demografi og 
befolkningssammensetning får konsekvenser for 
kommunens fremtidige planlegging og 
prioriteringer. Omprioritering av ressurser, 
strukturelle endringer, innovativ oppgaveløsning 
ved bruk av ny teknologi, samt digitalisering av 
tjenester er strategier for å imøtekomme disse 
utfordringene. 

I tillegg til endringer i 
befolkningssammensetningen, møter kommunen 
nye brukerbehov og økende forventninger fra 
innbyggerne. Økt velstand og utdanning fører til 
høyere forventninger til kvaliteten på tjenestene, 
og en mer kritisk holdning til samhandlingen 
mellom innbygger og kommune.  

Statlige krav til kommunale tjenester medfører 
også utfordringer både ressursmessig og 
økonomisk for hele kommunens organisasjon. 
Reformer, lovendringer, nye oppgaver, og 
endringer i tilskudd og økonomiske rammevilkår 
får konsekvenser for de kommunale tjenestene. 
For å imøtekomme både statlige krav og høyere 
forventninger til tjenestene, må kommunen 
fremover jobbe aktivt med kompetanseheving og 
strategisk rekruttering. I tillegg må det tas i bruk ny 
teknologi og legges til rette for 
selvbetjeningsløsninger for å opprettholde 
tjenestekvaliteten. 

Tjenestekvalitet 

Både ledere og medarbeidere i Bamble kommune 
er opptatt av god service til innbyggerne. I møte 
med kommunen skal innbyggerne bli møtt med 
respekt, og de skal oppleve å få den hjelpen de har 
rett på. Kommunens økende tilgjengelighet i form 
av digitale tjenester, samt ryddig og forutsigbar 
saksbehandling, er ledd i kommunens arbeid med 
god servicekultur. Det er viktig at våre innbyggere 
og næringsliv opplever Bamble som en 
mulighetens kommune. 

Det har vært en utvikling innen offentlig 
forvaltning som innebærer større grad av 
samhandling og involvering av brukere i 
utformingen av tjenestene og kommunale 
prioriteringer. Brukerperspektivet og definisjonen 
av hva som er innbyggernes behov vil være et 
viktig premiss å legge til grunn i kommunens arbeid 
med tjenesteutvikling fremover. 
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Utviklingen i Bamble kommune har medført at 
behovet for tjenester er et annet i dag enn det var 
for bare få år tilbake. Den eldre delen av 
befolkningen øker, og andelen barn og unge 
synker. Kommunens tjenester må derfor tilpasses 
denne forskyvningen i 
befolkningssammensetningen. For å imøtekomme 
kommunens endrede tjenestebehov, og få til en 
utvikling av tjenestene er det viktig at kommunen 
setter av midler til investering. Det er i 
handlingsplanperioden satt i gang flere store 
investeringsprosjekter, som skal bidra til å gi 
innbyggerne tjenester av høy kvalitet. 

Strategi for å nå mål 

Hvordan møter kommunen utfordringene i 
perioden? 

 Organisasjonens struktur og prioriteringer 
av ressurser skal gjennomgås 

 Organisasjonen skal opprettholde 
plattformer der brukerperspektivet kan bli 
formidlet og behandlet 

 

Levekår 

Innbyggernes fremtidige behov for kommunale 
tjenester kan avhenge av en rekke innsatsfaktorer 
som starter allerede tidlig i livet. Det er viktig med 
god oppfølging i barnehage og skole, hindre frafall 
fra videregående skole, og ha fokus på 
forebyggende og helsefremmende arbeid. Gode 
levekår er viktig for den enkelte for å føle seg som 
en positiv bidragsyter i samfunnet.  For kommunen 
er det viktig å legge til rette for gode levekår, da 
dette kan bidra til å få flere ut i arbeid, samt øke 
kommunens attraktivitet. 

Det er en utfordring at Bamble kommune har 
innbyggere under 30 år som står utenfor 
arbeidslivet. Det å delta i arbeidslivet er viktig både 
for økonomisk selvstendighet og sosial integrering i 
samfunnet, og manglende deltakelse er en viktig 
årsak til økt sosial ulikhet. Arbeid og deltakelse i 
arbeidslivet er en av grunnpilarene i kommunens 
velferdsarbeid, og ungdom og flyktninger er 
prioriterte grupper. Kommunen vil i 
handlingsplanperioden fortsette å bidra til et 
arbeidsliv som fremmer økt deltagelse. 

Økende barnefattigdom er en alvorlig følge av 
økende sosial ulikhet, og antallet barn som lever i 
familier med vedvarende lav inntekt har økt. 
Bamble kommune vil fortsette å ha fokus på trygge 
oppvekstmiljø som gir barn og unge like muligheter 
til utdannelse, en aktiv fritid og sosialt fellesskap. 
Kommunen skal gi tidlig hjelp til barn og familier 
som trenger bistand. 

Barn og unge 

Andelen barn og unge i kommunen er fallende, 
men innenfor skole- og barnehagesektoren 
opplever kommunen flere barn med behov for 
ekstra støtte og oppfølging. Det er også en klar 
økning i antall barn og unge med psykiske lidelser, 
og det er forventet at denne utviklingen vil 
fortsette. 

De demografiske endringene medfører 
utfordringer med å tilpasse barnehagetilbudet til et 
varierende antall barn i barnehagealder. For å 
imøtegå utfordringene som en reduksjon i antallet 
barn og unge medfører, er det utarbeidet en 
strategiplan for skole og barnehage (vedtatt av 
kommunestyret i 2017). Planen skal være en felles 
plattform for videre utvikling av disse tjenestene. I 
2019 er det også igangsatt et arbeid med 
utarbeidelse av en barnehagebruksplan. I planen 
skal det blant annet gjøres vurderinger av det 
fremtidige behovet for barnehageplasser. Pr. i dag 
hat vi ventelister for barnehageplass på 
Langesundshalvøya. 

Byggingen av en felles ungdomsskole på Grasmyr 
er kommunens største satsning i 
handlingsplanperioden, og utbyggingen vil bidra til 
å sikre at kvaliteten i opplæringen opprettholdes, 
samt at alle elver får et likeverdig 
opplæringstilbud. Skolen på Grasmyr vil bli en av 
Norges mest fremtidsrettede ungdomsskoler, med 
et bredt fagmiljø som vil gi muligheter for økt 
tverrfaglig samarbeid som kan møte utfordringer 
innenfor oppvekst, utdanning og velferd. 

Helse og omsorg 

Som et ledd i utviklingen av kommunens tjenester, 
er det utarbeidet en helhetlig plan for helse- og 
omsorgstjenestene. Planen vil være viktig for 
kommunens helhetlige planlegging og fremtidige 
prioriteringer. Forebygging, helsefremmende 
arbeid, rehabilitering, velferdsteknologi og 
digitalisering av tjenester er nasjonale 
satsningsområder som også Bamble kommune vil 
ha fokus på i handlingsplanperioden. Forebygging 
og/eller utsettelse av helseproblemer vil være av 
avgjørende betydning for å dempe behovet for 
vekst i helse- og omsorgstjenestene. 

Det vil bli et behov for større innsats innenfor 
eldreomsorg i årene som kommer. I tillegg 
opplever kommunen et økende behov for omsorg 
til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og 
rus, og behovet antas å øke fremover. For å møte 
dette er det i handlingsplanperioden lagt inn 
midler til investeringer i henhold til kommunens 
helse- og omsorgsplan. I tillegg er det igangsatt 
bygging av nye leiligheter og hybler med heldøgns 
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bemanning for personer med utfordringer knyttet 
til psykiske lidelser og rus i Nustadbakken, samt 
samlokaliserte boliger for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne på Nustadjordet. Byggeprosjektene 
ferdigstilles i 2020, og bidrar til å sette kommunen i 
enda bedre stand til å ivareta et økende behov for 
omsorgstjenester. 

Samhandling og koordinert innsats 

For å møte kommunens endrede tjenestebehov, og 
samtidig produsere tjenester av høy kvalitet, vil det 
fremover være avgjørende å ha fokus på 
samhandling og koordinert innsats. Bamble 
kommune er opptatt av å ha gode og robuste 
tjenester i egen organisasjon, men har også fokus 
på etablering av gode samarbeidsarenaer. 
Etablering av gode samarbeidsformer både på 
tvers av fagområdene internt, men også med 
innbyggere, næringsliv, andre myndigheter og 
frivillige vil bidra til å sette kommunen i bedre 
stand til å møte samfunnsutviklingen. 

Bamble kommune har i dag fokus på samskapning 
og brukermedvirkning gjennom et godt samarbeid 
mellom ulike aktører i lokalsamfunnet. Dette er 
blant annet omhandlet i kommunens 
frivillighetsplan som ble vedtatt av kommunestyret 
i 2018. I tillegg er kommunen deltaker i flere ulike 
interkommunale samarbeid og forum. Vi er en 
middels stor kommune, og må gjøre vurderinger av 
hvilke oppgaver det ressursmessig er riktig å løse 
selv, og hvilke oppgaver det er mer hensiktsmessig 
og samarbeide med andre om. 

Interkommunalt samarbeid kan gi bedre 
ressursutnyttelse og tilgang på kompetanse. 
Kommunale oppgaver blir stadig mer komplekse, 
og samhandling og samarbeid på tvers av 
kommunegrenser vil derfor i mange tilfeller være 
viktig for å kunne levere tjenester av høy kvalitet. 
Bamble kommune deltar i dag i flere 
interkommunale samarbeid, både formelle og 
uformelle, og dette fungerer godt. Det kan 
imidlertid være utfordringer knyttet til 
styringslinjer, koordinering og vurdering av 
ressursbruk i samarbeidene. Man bør derfor være 
spesielt bevisst på driftskostnader knyttet til de 
samarbeidene kommunen går inn i, og en aktiv og 
bevisst eierstyring er viktig. 

Den nye kommuneloven som har trådd i kraft 
høsten 2020 medfører enkelte endringer knyttet til 
kommunens eierskap og samarbeid. Etter den nye 
loven bortfaller § 27-samarbeid som lovlig 
organisasjonsform, og disse samarbeidene må 
derfor omdannes til en lovlig samarbeidsmodell 
innen fire år etter lovens ikrafttredelse. 
Kommunestyret må selv treffe vedtak om 

omdanning, samt vedta ny samarbeidsavtale. 
Kommunene i Grenlandssamarbeidet er 
oppmerksomme på denne lovendringen, og det 
gjennomføres en felles kartlegging av dagens 
samarbeid for å imøtekomme lovendringen, og det 
vil bli fremlagt sak(er) om dette i 2020/2021. 

Strategi for å nå mål 

 
Bamble kommune skal satse på digitalisering og 
teknologi 

Digitalisering og bruk av ny teknologi vil endre 
både samfunns-, nærings- og arbeidslivet på flere 
avgjørende måter fremover. Digitale verktøy kan 
forenkle og effektivisere offentlig sektor og gi 
bedre tjenester til innbyggerne. Flere av 
kommunens tjenester finnes allerede på nett, og vi 
arbeider målrettet med digitalisering av både 
tjenester og arbeidsprosesser. Bamble kommune 
må fortsatt utnytte de mulighetene som nye 
digitale løsninger kan gi, for å utvikle tjenestene og 
imøtekomme innbyggernes økte forventninger til 
tjenester, tjenestekvalitet og tilgjengelighet. 

Innføring av nye elektroniske verktøy, eller 
oppgradering av disse, medfører endrede 
arbeidsprosesser og -rutiner. Det er derfor 
vesentlig at prosessene som igangsettes er 
gjennomarbeidede og gjennomtenkte. For å sikre 
at kommunen oppnår ønsket effekt, vil det være 
fokus på gevinstrealisering i IKT-prosjektene. 
Kommunen har i dag flere pågående 
digitaliseringsprosjekter, men det vil også være 
behov for videre satsning på IKT i kommende 
handlingsplanperiode. I tillegg til 
gjennomarbeidede prosesser og prosjekter vil det 
være vel så viktig at kommunen har tilstrekkelig 
kompetanse til å fremforhandle fremtidsrettede 

Hvordan møter kommunen utfordringene i 
perioden? 

 Det skal fokuseres på økt samskapning med 
innbyggere og det private næringsliv.  

 Det skal satses på kompetanseheving og 
strategisk rekruttering. 

 Grasmyr skal utvikles som et senter for 
utdanning, kultur og folkehelse 

 Gode levekår og tilrettelegging for mestring 
av eget liv gjennom tidlig intervenering, 
forebygging, rehabilitering, bruken og 
utviklingen av velferdsteknologi, og styrking 
av hjemmetjenesten. 

 Eksisterende boligmasse for helse- og 
omsorg skal gjennomgås og Nustadbakken 
og Nustadjordet skal tas i bruk 
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digitale løsninger, som at det er kompetanse til å ta 
dem i bruk. 

Digitaliseringsstrategien (tidligere IKT-plan) legger 
årlige føringer for hvilke prosjekter som må 
prioriteres. Endringer i lovverk eller infrastruktur er 
eksempler på prosjekter som må prioriteres. For å 
skire god oppfølging og bistand til IKT-prosjekter 
som er etablert i kommunens enheter, er det 
ansatt en IKT-prosjektleder i kommunen. Stillingen 
finansieres av de ulike prosjektene som er under 
arbeid.  

 

 

 

 

 

Strategi for å nå mål 

 

 

  

Hvordan møter kommunen utfordringene i 
perioden? 

 Organisasjonen skal ta i bruk ny teknologi 
og digitale tjenester for å få til innovative 
løsninger 

 Organisasjonen skal arbeide målrettet med 
digitalisering av både tjenester og 
arbeidsprosesser 

 Prosessene som igangsettes skal være 
gjennomarbeidet og gjennomtenkte, og det 
skal være fokus på gevinstrealisering i IKT-
prosjektene 
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Bamble kommune som organisasjon 

 

For å kunne levere gode tjenester og legge til rette 
for videre utvikling av lokalsamfunnet, må Bamble 
kommune som organisasjon utvikle seg i takt med 
endringene og tilpasse seg skiftende 
rammebetingelser. En velfungerende organisasjon 
er en forutsetning for at kommunen skal kunne 
møte de krav og utfordringer som stilles. Evne til 
fornying og problemløsning er viktig, og Bamble 
kommune arbeider kontinuerlig for en effektiv og 
hensiktsmessig organisering som kan legge til rette 
for innovativ oppgaveløsning. 

 

Bamble kommune skal arbeide systematisk og 
kunnskapsbasert med omstilling 

Bamble kommune opplever å være i samme 
situasjon som svært mange andre kommuner i 
Norge. Befolkningen eldes, og det stilles nye krav 
fra kommunens innbyggere, samfunnet for øvrig 
og ikke minst fra statlige myndigheter. Samtidig 
endres våre omgivelser som preges av globale 
trender i form av teknologisk utvikling, 
miljømessige og resursmessige utfordringer og 
endringer i demografisk sammensetning. 

Bamble kommune er inne i en krevende økonomisk 
situasjon og må få fremtidige budsjetter i balanse 
gjennom omstilling og innsparing. Kommunen har  
mange nyinvesteringer, inntekstgrunnlaget er 
usikkert og det er endrede tjenestebehov. I 
forbindelse med budsjettprosessen i 2018, ble det 
derfor igangsatt et større omstillingsarbeid, der 16 
delutredninger ble vedtatt av Bamble 
kommunestyre i mai 2019 (K-sak 25/19), og hvor to 
delprosjekter har kommet til i etterkant; 
heltidskultur og prosjekt 18; som er en 
administrativ organisasjonsgjennomgang. 

Den overordnede målsetningen med 
omstillingsprosjektet 2019-2021 er å sikre at 
Bamble kommune er en organisasjon som har 
etablert en kultur for innovasjon og kontinuerlig 
forbedring gjennom økt kompetanse, bevissthet 
om og kultur for kontinuerlig forbedring for alle 
ansatte. Gjennom prosjektperioden skal det hentes 
ut økonomiske gevinster gjennom de tiltak som blir 
realisert og samlet skal dette gi en innsparing på 55 
mill. kroner. 

I forbindelse med omstillingsprosjektet er det 
opprettet en prosjektgruppe bestående av 
kommunedirektørens ledergruppe og 
hovedtillitsvalgt, og medio oktober 2019 ble det 
opprettet et operativt team med representanter 
fra stabene og alle enhetene i kommunen. 
Operativt team skal bistå prosjektgruppen 
gjennom å gi god oversikt over prosessene i 
omstillingsprosjektet, sikre nødvendig koordinering 
og sikre sammenheng mellom 
omstillingsprosjektet og kommende budsjett 
/økonomiplan. 

 

Kommunens satsinger som organisasjon 

 Bamble kommune skal arbeide systematisk 
og kunnskapsbasert med omstilling 

 Bamble kommune skal ha et inkluderende 
og godt arbeidsmiljø 

 Bamble kommune skal preges av god 
internkontroll 

 Bamble kommune skal fortsette å 
videreutvikle organisasjonen for å 
imøtekomme innbyggernes forventinger og 
fremtidige tjenestebehov 
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Enkelte omstillingstiltak vil kunne gjennomføres 
administrativt, mens mer komplekse og 
inngripende tiltak vil kreve folkevalgt behandling. 
For å få til en god prosess er det viktig med gode 
drøftinger mellom politikere, kommunens 
administrasjon og de ansattes organisasjoner. 
Foreslåtte tiltak og gevinster i omstillingsprosjektet 
henger sammen og vil gjensidig påvirke hverandre. 
Det må derfor gjøres en samlet vurdering av 
tiltakene ut fra en større kontekst, og ikke bare av 
det enkelte tiltak. Kommunedirektøren vil 
presentere og foreslå de konkrete tiltakene 
nærmere i Budsjett 2021 og handlingsprogram 
2021-2024. Kommunedirektøren vil peke på at 
koronapandemien har preget administrasjonen 
siden mars 2020, herunder også arbeidet med 
omstilling og innsparing. Det har likevel blitt 
arbeidet med å identifisere og gjennomføre tiltak, 
og det fremlegges egne statussaker om dette. 

Strategi for å nå mål 

Hvordan møter kommunen utfordringene i perioden? 

 Det skal arbeides kontinuerlig med 
omstilling og innsparinger for å nedjustere 
kommunens driftsnivå på kort og lang sikt 

 Organisasjonen skal arbeide systematisk og 
kunnskapsbasert med omstilling og 
innovasjon gjennom økt kompetanse, 
bevissthet om og for kultur for kontinuerlig 
forbedring for alle ansatte 

 Organisasjonen skal ha en tydelig struktur 
som gir trygge og forutsigbare rammer 
samtidig som den gir rom for fleksibilitet og 
omstillingsevne 

 Organisasjonen skal utnytte handlingsrom 
som oppstår, utløse gevinster som økt 
effektivisering, samhandling og involvering. 

 

Bamble kommune skal ha et inkluderende og godt 
arbeidsmiljø 

Bamble kommune har vært en IA-bedrift siden 
2002. Målsettingene med IA-arbeidet er å  
forebygge og redusere sykefraværet, styrke 
jobbnærværet, bedre arbeidsmiljøet, samt hindre 
utstøting og frafall fra arbeidslivet. Bamble 
kommune har solid kompetanse på HMS feltet, 
dette er et område der kompetansen må 
opprettholdes og videreutvikles, spesielt med 
tanke på fremtidig arbeid rundt jobbnærvær og 
tjenesteleveransene. Slik kompetanse vil være 
spesielt viktig inn i både pågående og kommende 
organisasjonsutviklingsarbeid.  

Høyt sykefravær er en stor utfordring som påvirker 
kontinuitet og kvalitet på tjenestene, og som også 
kan føre til arbeidsmiljømessige utfordringer. Det 
å arbeide forebyggende med jobbnærvær og 
medarbeiderskap vil derfor være viktig. I de siste 
årene har sykefraværet i kommunen variert fra 
11,1% til 7,5%, og resultatet for 2019 var 7,9%. I 
kommende handlingsplanperiode vil det arbeides 
for å holde sykefraværet stabilt eller lavere enn 
7,5%. 

Strategi for å nå mål 

Hvordan møter kommunen utfordringer i perioden? 

 Gjennom å være en IA-bedrift skal 
organisasjonen forebygge og redusere 
sykefraværet, styrke jobbnærværet, bedre 
arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og 
frafall fra arbeidslivet 

 Organisasjonen skal opprettholde og 
videreutvikle kompetansen innen HMS 
feltet 

 
Bamble kommune skal preges av god 
internkontroll 

God internkontroll er viktig for å sikre at 
kommunens virksomheter planlegger, organiserer 
og utfører sine tjenester i samsvar med gjeldende 
lovkrav og regelverk. For å sikre måloppnåelse er 
det avgjørende at mål operasjonaliseres og gjøres 
målbare. I det videre arbeidet vil det derfor være 
viktig at kommunens ledere implementerer 
risikostyring som et relevant verktøy. God 
internkontroll og risikostyring legger til rette for 
stadig forbedring av egen virksomhet. 

Den nye kommuneloven ble vedtatt av Stortinget i 
2018, og i loven tydeliggjøres kommunens ansvar 
for systematisk arbeid med internkontroll, samt 
ansvaret for at internkontrollens innhold og 
omfang er tilpasset kommunens forhold. Deler av 
loven har trådd i kraft fra og med det 
konstituerende møtet i kommunestyret ved 
oppstarten av valgperioden 2019-2023, mens 
økonomibestemmelsene er nært knyttet til 
kalenderåret, og trådde først i kraft 1. januar 2020. 
Bamble kommune har nedsatt en arbeidsgruppe 
som skal ha et overordnet ansvar for koordinering 
og oppfølging, og sikre at alle kommunens enheter 
er kjent med de endringene som kommer, og at 
det er gjennomført nødvendige tilpasninger. 
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Strategi for å nå mål 

Hvordan møter kommunen utfordringer i perioden? 

 Mål skal operasjonaliseres og gjøres 
målbare 

 Ledere skal implementere risikostyring som 
et relevant verktøy og bruke dette til aktiv 
styring og forbedringer 

 Organisasjonen skal jobbe systematisk med 
internkontroll. Arbeidsgruppe er opprettet 
med ansvar for koordinering og oppfølging. 

 

Bamble kommune skal fortsette å videreutvikle 
organisasjonen for å imøtekomme innbyggernes 
forventinger og fremtidige tjenestebehov 

Kommunesektoren er i stadig endring, og 
kommunen opplever at innbyggere og brukere har 
økende forventninger til tjenestene. Dette gjelder 
både kvalitet og tilgjengelighet, og stiller både 
arbeidsgiver, de ansatte og de ansattes 
organisasjoner overfor stadig nye situasjoner. 
Innenfor rammen av vedtatte økonomiske og 
politiske mål, vil et godt samarbeid være av 
avgjørende betydning for utvikling av tjenestene. 
Det er viktig å legge til rette for gode 
samarbeidsarenaer, og en felles forståelse for de 
oppgaver og mål kommunen har og 
vedtar.  Bamble kommune har som mål å fortsatt 
ha et godt samarbeid mellom partene, både på den 
enkelte arbeidsplass og i de etablerte 
samarbeidsfora. 

For å møte tjenestebehovet og økende 
forventinger til både tjenestekvalitet og 
tilgjengelighet må Bamble kommune ha fokus på 
utvikling av egen organisasjon og målrettet 
utvikling av digitale tjenester. Strategisk 
rekruttering, kompetanseheving og lederutvikling 
vil også stå sentralt. 

Kommunen opplever at det kan være utfordrende 
å rekruttere enkelte faggrupper. Spesielt gjelder 
dette innenfor helse- og omsorgssektoren hvor det 
er store utfordringer med rekruttering av 
sykepleiere og vernepleiere. Dette har 
konsekvenser for hvordan kommunen skal ivareta 
sine lovpålagte oppgaver, og vil ha fokus fremover. 

Bamble kommune står ovenfor et 
generasjonsskifte, samtidig som det kommer stadig 
flere statlige krav til bemanning og kompetanse i 
kommunal sektor. I tillegg vil det frem til 2050 
være færre unge å rekruttere. Disse endringene 
krever at kommunen arbeider målrettet og 
planmessig med rekruttering og 
kompetanseutvikling, samt har evne til nytenkning 
og innovasjon. Vi må arbeide for å være en 

attraktiv arbeidsplass, og tilstrebe å være 
konkurransedyktig med omkringliggende 
kommuner. Dette gjelder både lønnsvilkår, 
kompetanseutvikling og arbeidsmiljø. For enkelte 
faggrupper vil lønn være viktig, men på lang sikt vil 
det være like viktig å ha et arbeidsmiljø der 
medarbeidere trives og får anvendt sine 
kvalifikasjoner. 

Selv om generasjonsskiftet vil være utfordrende for 
kommunen som organisasjon kan det også gi oss et 
nødvendig handlingsrom til å endre 
bemanningsplaner og arbeidsprosesser som kan 
sette organisasjonen i stand til å møte de 
nødvendige innsparingene. En forutsetning vil 
imidlertid være at både arbeidsgiver og ansatte har 
tilstrekkelig endringskompetanse til å øke og 
erverve ny nødvendig kompetanse. 

Fremover blir det viktig at alle ansatte har en 
forståelse av at samfunnet og kommunesektoren 
er i endring, i tillegg til at den enkelte ansatte har 
kapasitet og evne til å lære, utvikle og iverksette 
nye oppgaver. For å møte disse endringene vil det 
være avgjørende å ha oversikt over kommunens 
kompetansebehov, samt at det legges planer for 
utvikling av egne medarbeidere. Som et ledd i 
arbeidet med å møte de utfordringene vi står 
ovenfor, vil hver enhet ha behov for å utarbeide en 
analyse av enhetens kompetansebehov, samt en 
plan for kompetanseutvikling av egne ansatte. En 
slik plan vil bidra til at personalressursene utnyttes 
i samsvar med kommunes mål. I dette arbeidet vil 
Bamble kommune være avhengig av ledere som 
kan kommunisere kommunens mål ut i linjen, slik 
at ansatte er kjent med disse. I tillegg må ledere 
arbeide for en kultur der alle arbeider for et felles 
mål og ser seg selv som en del av en større helhet i 
tjenesteproduksjonen. Ledelsesutvikling handler 
både om å utvikle ledere som enkeltpersoner, men 
også om utvikling av ledelsesprosessene. 
Ledelsesutvikling må derfor sees på som en del av 
organisasjonens kontinuerlige utviklingsarbeid. I 
Bamble kommune skal vi opptre som ett lag, hvor 
man ser, støtter og utfordrer sine ansatte og 
kollegaer. 

 

 

 



Bamble kommune – Kommunedirektørens strateginotat 

Side 19 av 29 

 

Innenfor helse og omsorg satser kommunen på 
teknologiske løsninger som skal gi innbyggerne 
mulighet til å mestre eget liv og helse til tross for 
sykdommer. Innføring av velferdsteknologi er et 
viktig virkemiddel for å forbygge eller utsette 
behovet for institusjonsplass, og er et viktig 
virkemiddel for å møte det økende 
tjenestebehovet kommunen står ovenfor. 
Teknologien som tas i bruk er også viktige 
hjelpemidler for kommunens ansatte og bidrar til 
økt effektivitet og bedre ressursutnyttelse. 

Den teknologiske utviklingen krever også en digital 
satsning innenfor skole- og barnehagesektoren, og 
det er igangsatt et prosjekt for et IKT-løft i skole og 
barnehage. Målet er at alle skal få likeverdig digital 
opplæring og økt læringsutbytte ved god bruk av 
digitale verktøy. Dette er en viktig satsing for å 
forberede elevene til fremtidens arbeidsliv, og vil 
fortsette å ha fokus fremover. 

Strategi for å nå mål 

  

Hvordan møter kommunen utfordringer i perioden? 

 Organisasjonen skal legge til rette for gode 
samarbeidsarenaer, både fysisk og digitalt, 
for å sikre godt samarbeid med innbyggere 
og næringsliv for videreutvikling av 
tjenestene. 

 Organisasjonen skal ha en målrettet utvikling 
av digitale tjenester, det skal jobbes 
målrettet med strategisk rekruttering og 
kompetanseheving, samt lederutvikling 

 Organisasjonen skal dyrke en kultur der alle 
arbeider mot et felles mål, og ser seg selv 
som en del av en større helhet i 
tjenesteproduksjonen 

 Organisasjonen skal satse på digital 
opplæring og økt læringsutbytte ved god 
bruk av digitale verktøy. Innen helse- og 
omsorgssektoren skal det satses på 
velferdsteknologi innen alle tjenesteområder 
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Investeringer i økonomiplanen 

 

Investeringsbehov og planer for kommunen 
I strategidokumentet redegjøres det for behov, 
prioriteringer og rammebetingelser for 
kommunens investeringer. I handlingsprogrammet i 
oktober blir investeringene gjennomgått og 
etterberegnet.  

Finansieringen av investeringene gjøres i hovedsak 
ved låneopptak. Det er imidlertid også budsjettert inn 
salg av eiendommer, blant annet Langesund 
ungdomsskole, Grasmyrhallen, boliger, boligtomter, 
og andre eiendommer. I tillegg forutsettes det 
tilskudd fra Husbanken tilknyttet boligene på Nustad, 
og tippemidler til idrettshall og svømmehall på 
Grasmyr. 

Investeringer 
Bamble kommune har behov for investeringer i bygg 
og anlegg for å imøtekomme eksterne pålegg, 
nødvendig utvikling av tjenestene og rasjonell drift. 
Investeringer må vurderes i et langsiktig perspektiv i 
forhold til kostnader og behov for utvikling, og 
investeringene må ses i sammenheng med 
kommunens økonomi for øvrig. Større 
investeringsprosjekter skal i henhold til kommunens 
økonomireglement til politisk behandling iht. PLP-
metoden med forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt 
før gjennomføring. Større prosjekter må sikres en 
trinnvis behandling slik at nybygg imøtekommer de 
behovene kommunen har fremover. 

Ønsket om nyinvesteringer er høyere enn det 
kommunen har økonomisk evne til å gjennomføre. 

Følgende rekkefølge legges til grunn for prioritering 
av investeringer: 

1. Selvfinansierte tiltak der kostnadene i sin 
helhet finansieres ved inntekter. 

2. Effektiviseringstiltak som bidrar til reduserte 
kostnader eller økte inntekter. 

3. Utviklingstiltak som bidrar til å løse 
kommunens oppgaver på en bedre og mer 
effektiv måte.  

 Finansiering av investering 
Bamble kommune har liten evne til å frigjøre midler 
til egenfinansiering av investeringer. Nyinvesteringer 
finansieres derfor i all hovedsak ved låneopptak. 
Høyere lånegjeld medfører at kommunen får høyere 
utgifter til renter og avdrag, og behov for nye kutt i 
driftsrammene til enhetene.  For å dempe denne 
effekten er det viktig at lånegjelda ikke øker mer enn 
det kommunen klarer å bære fremover.   

Følgende legges til grunn for finansiering av 
investeringer: 

 Bygg og eiendommer som kommunen ikke 
bruker selv selges. 

 Ekstraordinære driftsinntekter, f.eks utbytte 
Skagerak og avkastning på finanskapitalen, 
brukes fortrinnsvis til å redusere 
lånefinansiering av investeringer. 

 
Beløp i 1000 

 
Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Investeringer i varige driftsmidler 163 050 141 500 66 200 66 200 
Tilskudd til andres investeringer  1 000 1 000 1 000 1 000 
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper  23 100 23 100 3 100 3 100 
Utlån av egne midler 50 000 50 000 50 000 50 000 
Avdrag på lån  11 690 12 550 13 390 14 240 

Sum finansieringsbehov 248 840 228 150 133 690 134 540 
Kompensasjon for merverdiavgift  -21 126 -9 053 -5 613 -5 613 
Tilskudd fra andre  -57 700 0 0 0 
Salg av varige driftsmidler  -32 300 -32 000 -32 000 -10 000 
Mottatte avdrag på utlån av egne midler -11 690 -12 550 -13 390 -14 240 
Bruk av lån  -102 924 -151 447 -79 587 -101 587 
Overføring fra drift  -3 100 -3 100 -3 100 -3 100 
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet 
investeringsfond  

-20 000 -20 000 0 0 

Sum finansiering -248 840 -228 150 -133 690 -134 540 
Sum finansieringsbehov 249 840 229 150 134 690 135 540 
Sum finansiering -248 840 -228 150 -133 690 -134 540 
Udekket finansiering 0 0 0 0 
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Oversikt – Finansiering og investering 
I perioden er det forutsatt en samlet utvikling i 
investeringsutgifter, -inntekter, finansiering og 
resultater slik det fremkommer i tabellen. 

For 2021-2024 er samlede investeringsutgifter på 
745,2 mill. kroner. I forhold til gjeldende 

handlingsprogram er det kun tatt inn eierinnskudd 
til Frier vest, forutsatt finansiert av egne 
investeringsfond.  

Det er forutsatt tatt opp 435,5 mill. kroner i lån til 
finansiering i perioden. Av dette er 200 mill. kroner 
startlån i Husbanken til videre utlån. 

 

Økonomisk utvikling i planperioden 

I perioden er det forutsatt en samlet utvikling i 
driftsinntekter, driftsutgifter, finansutgifter, 

finansinntekter og resultater slik det fremkommer i 
tabellen. 

Beløp i 1000  Økonomiplan 

   Budsjett 
2020 

2021 2022 2023 2024 

Sum inntekter 
-

1 164 123 
-

1 192 409 
-

1 201 623 
-1 210 799 -1 219 134 

Sum utgifter 1 193 484 1 201 806 1 210 984 1 231 830 1 230 250 

Brutto resultat 29 361 9 397 9 361 21 031 11 116 
Netto finansutgifter og inntekter -14 001 -12 716 -13 109 -32 719 -33 680 

Netto resultat 15 360 -3 319 -3 748 -11 688 -22 564 
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner -18 450 2 828 1 723 852 852 
Overført til investeringer 3 090 3 100 3 100 3 100 3 100 

Årsresultat 0 2 610 1 075 -7 736 -18 612 

Tabellen viser hovedtallene i oppdatert 
budsjettgrunnlag for perioden.  I forhold til 
gjeldende handlingsprogram er hovedendringene 
som følger: 

 Budsjettet er oppjustert til 2021-pris. Det er 
lagt inn lavere lønnsvekst i 2020 enn tidligere 
forutsatt og 2% lønnsvekst i 2021. 

 Skatt og rammetilskudd er beregnet iht. 
kommuneproposisjonen og inntektene utover 
i perioden er redusert. 

 Rentenivået er redusert i hele perioden, dette 
er det tatt hensyn til i beregningen av 
renteutgiftene og for renteinntektene. Netto 
renteutgifter reduseres i perioden.  

 Avdragene er beregnet iht. minimumsavdrag 
og er betydelig økt i perioden. 

 Eiendomsskatten er lagt inn med en årlig 
vekst på nivå med prisjustering, inntektene er 
økt utover i perioden. 

 Bruk av driftsfondet til saldering av 
handlingsprogrammet 20-23 er tatt ut. 

 Det er lagt inn en reserve for å dekke 
uforutsett utgiftsvekst utover i perioden. 

 Det er lagt inn økt reduksjon i budsjettet for 
skole og barnehage som følge av større 
forventet nedgang i antall barn. 

For øvrig er alle vedtatte tiltak fra vedtatt 
handlingsprogram 2020-2023 videreført. 
Budsjettet vil bli detaljberegnet etter 
fremleggelsen av statsbudsjettet i oktober. 

Vurdering a den økonomiske utviklingen 
Bamble kommune er i en usikker og krevende 
økonomisk situasjon fremover. Det er igangsatt 
store investeringer som medfører gjeldsøkning, 
økte utgifter til renter og avdrag, og økte 
driftskostnader til bygg og nye tjenester. I tillegg er 
det et press på tjenestene og kostnadsøkninger 
som følge av endrede statlige krav, 
brukerrettigheter og økte forventninger fra 
befolkningen.  

Bamble kommune satte i gang i 2019 et 
gjennomgående omstillings- og 
effektiviseringsarbeid for å få fremtidige budsjetter 
i balanse. Enhetene har fått reduserte 
budsjettrammer og må tilpasse tjenestene i 
henhold til dette. Det er ikke mulig å redusere 
kostnadsnivået i enhetene uten at dette går ut 
over tjenestetilbudet til kommunens innbyggere.   

Økonomisk prognose 2021-2024 
Samlet sett er det utfordrende å utarbeide 
gode prognoser for budsjettene for Bamble 
kommune for de kommende år. Kjente 
økonomiske forutsetninger er lagt til grunn, og 
hovedtallene i vedtatt Handlingsprogram for 2020-
2023 og driftsrapporten for 1.tertial 2020 er 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/bamble/Meetings/Details/704039?agendaItemId=218246
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/bamble/Meetings/Details/704039?agendaItemId=218246
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/bamble/Meetings/Details/704039?agendaItemId=218246
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gjennomgått og etterberegnet så langt det lar deg 
gjøre.  

Kommuneloven krever at kommunen skal forvalte 
sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen 
blir ivaretatt over tid. Kommunestyret skal selv 
vedta finansielle måltall for kommunens økonomi. 
Nedenfor søkes derfor disse brukt for å redegjøre 
for den økonomiske utviklingen i perioden. 

Demografiutgifter 

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og 
fylkeskommunal økonomi (TBU) gjennomfører 
jevnlige beregninger av merkostnadene for 
kommunene av demografiske endringer. De 
anslåtte merutgiftene er et uttrykk for hva det vil 
koste kommunesektoren å opprettholde 
tjenestetilbudet på dagens nivå. Beregningene tar 
utgangspunkt i dagens utgiftsnivå og hvordan disse 
utgiftene fordeler seg på ulike aldersgrupper. 

Grafen under viser utvikling i demografikostnader 
de neste 10 årene.  

 

Bamble kommunen er nå inne i starten på en 
eldrebølge og antall eldre vil øke kraftig i årene 
som kommer, mens antall barn og unge er 
forventet å bli færre. Dette medfører endret 
etterspørsel og behov for tjenester. Selv om 
prognosen viser en reduksjon i kostnader knyttet 
til barn og unge (0-19 år) på til sammen 47 mill. 
kroner, vil kommunen få økte utgifter knyttet til 
eldre (over 67 år) på 130 mill. kroner i samme 
periode. Til sammen vil endringer i 
befolkningssammensetningen i Bamble kommune 
føre til en økning i demografiutgifter på 72 mill. 
kroner de neste 10 årene.  

Budsjettmidler må derfor overføres fra tjenester til 
barn og unge og over til tjenester ovenfor eldre. 

Netto lånegjeld 

Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld, 
eksklusive pensjonsforpliktelser, fratrukket totale 
utlån og ubrukte lånemidler. 

Handlingsregel: Netto lånegjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter skal normalt ikke overstige 
gjennomsnitt i KOSTRA gruppe 8 i siste 
regnskapsår, 98,9% (2019). 

 

Grafen viser at prognosen for netto lånegjeld i 
prosent utvikler seg til å bli høyere enn brutto 
driftsinntekter i perioden 2020-2023. Store 
investeringer, først og fremst på Grasmyr og på 
Nustad medfører en betydelig økning i kommunens 
lånegjeld. Utover i perioden er det ennå ikke lagt 
inn nye større investeringer og grafen viser at 
gjelden vil bli redusert frem mot ønsket nivå i 
2024. Imidlertid må vi forvente ytterligere 
nyinvesteringer utover i perioden, og da er det 
viktig å vurdere ytterligere gjeldsøkning opp mot 
kommunens økonomiske handlingsevne. Økt 
lånegjeld medfører økte kostnader i form av renter 
og avdrag. I tillegg får kommunen økte 
bygningsarealer som skal driftes. 

Netto finans og avdrag 

Resultatbegrepet viser hvor stor andel av 
driftsinntektene som netto er bundet opp til 
tilbakebetaling av lån. I netto finans omfattes 
renteutgifter/-inntekter på lån, renteinntekter av 
bankinnskudd, tap/gevinst på finansplasseringer og 
utbytter/eieruttak. Netto finans og avdrag 
er avhengig av valgt finansieringsstrategi, andelen 
lån til finansiering av investeringer, og 
nedbetalingstiden på gjeld.  

Handlingsregel: Netto finans og avdrag i % av 
brutto driftsinntekter skal normalt ikke overstige 
gjennomsnitt i KOSTRA gruppe 8 i siste 
regnskapsår, 4,1% (2019). 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rapport-fra-det-tekniske-beregningsutvalg-for-kommunal-og-fylkeskommunal-okonomi---juni-2020/id2721286/
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Grafen viser at netto finans- og avdragsutgifter i 
2020 og 2021 øker betydelig og blir større enn 
forutsatt handlingsregel, noe som er en følge av 
store låneopptak.  I grunnlaget for 2021-2024 er 
avdragene justert opp og rentene justert ned i 
forhold til vedtatt budsjett og handlingsprogram. 
Dagens lave rentenivå antas å vare en god stund 
fremover, noe som medfører at nye lån er 
budsjettert inn med 1-1,5% i perioden. 
Kommunens avdrag er kontrollberegnet og blir de 
kommende årene høyere enn tidligere budsjettert. 

Budsjettert utbytte fra Skagerak energi er 
videreført med 7,9 mill. kroner i hele perioden. 

Avkastningen av finanskapitalen varierer fra år til 
år, men det er budsjettert med en jevn årlig 
avkastning på 3,5%. Det er forutsatt at det tas 
ut 40 mill. kroner fra finansplasseringene til 
kapitalisering av nytt selskap Frier vest, noe som 
medfører redusert avkastning i løpet av perioden. 

Netto driftsresultat 

Netto driftsresultat er kommunens overskudd før 
avsetninger og er kommunebudsjettets sentrale 
resultatbegrep. Netto driftsresultat over tid skal 
være positivt hvis kommunen skal ha en 
bærekraftig utvikling. 

Handlingsregel: Netto driftsresultat i prosent av 
brutto driftsinntekter skal for perioden 
gjennomsnittlig minst være på nasjonalt mål for 
netto er fra TBU satt til 1,75%.  

 

Bamble kommune har de siste regnskapsårene hatt 
gode resultater og har avsatt overskudd til fond for 
bruk senere år. Det ble opprinnelig budsjettert inn 
et betydelig negativt netto driftsresultat i 
2020.  Budsjetterte effekter av omstillinger, 
effektivisering og innsparinger medfører at dette 
endrer seg i 2021 -2022 og det forventes en 
positivt utvikling utover i perioden. 

Disposisjonsfond 

Kommunens disposisjonsfond er avsatt fra 
ubundne driftsmidler over tid. Midlene brukes til å 
finansiere driftsutgifter og er kommunens 
driftsbuffer som brukes til å dekke utgifts- eller 
inntektsutfordringer i løpet av året. 

Handlingsregel: Kommunens samlede 
disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 
skal minst være på gjennomsnittet for KOSTRA 
gruppe 8 i sist avlagt regnskap, 10%. 

 

Ved inngangen til 2020 utgjorde kommunens 
samlede disposisjonsfond 17,2% av brutto 
driftsinntekter. Når kommunen har bra med fond 
kompenserer dette til en viss grad for lavere netto 
driftsresultat i perioden. 
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Risikoområder i perioden  

I prognosen er det lagt inn forutsetninger som det 
er beheftet usikkerhet ved. Ikke alle fremtidige 
endringer med økonomisk konsekvens er kjent, og 
prognosen har med bakgrunn i koronakrisen stor 
risiko innebakt. Det er nødvendig å påpeke 
enkeltområder der det foreligger usikkerhet. Dette 
gjelder:  

 Skatt og rammetilskudd. Konsekvensene 
av koronakrisen på skatteinntektene antas 
å bli vesentlige. Det er usikkert hvilke 
kompensasjon og økonomiske rammer 
staten vil gi kommunene i årene fremover. 
Inntektssystemet er også gjenstand for 
endringer som kan ha betydelige utslag på 
kommunens inntekter.  

 Renter og avdrag. Det er forutsatt et 
svært lavt rentenivå i perioden samtidig 
som kommunens nettogjeld øker 
betydelig. Det er en risiko for at renten og 
renteutgiftene kan øke i perioden. 
Kommunen har beregnet og budsjettert 
minimumsavdrag. Det er en risiko at 
størrelsen på disse vil svinge. 

 Eiendomsskatt.  Hva som blir effekten av 
takseringen og mulig utskrivning av 
eiendomsskatt i 2021 er usikkert. Det er 
forutsatt et inntektspotensial på 10 mill. 
kroner. Det er en risiko at 
inntektsøkningen er overvurdert.  
 

 

 Kostnadsvekst i tjenestene. Vi erfarer et 
vedvarende press på enhetenes 
budsjetter, både ønsker om nye tiltak, 
økte brukerrettigheter, standardkrav og 
endrede finansieringsordninger. Det er en 
risiko for at kostnadsveksten i perioden 
blir høyere enn forutsatt i budsjettet.  

 Enhetenes driftsbudsjetter. Det er 
forutsatt innsparinger, omstilling og 
effektivisering i tjenestene. Dette arbeidet 
er krevende og fremdriften på 
enkeltområder er forsinket. Det er en 
risiko for at disse ikke blir realisert iht. 
fremdrift eller gjennomføring av tiltak.  

 Fond. Kommunen har bra med 
disposisjonsfond. Det er en risiko for at 
disposisjonsfond blir brukt til løpende 
drift, og blir redusert slik at kommunen 
ikke har buffere til å finansiere 
nødvendige og utforutsette kostnader i 
fremtiden.  

 Avkastning finanskapitalen. Det er 
forutsatt 3,5% avkastning av 
finanskapitalen i perioden, dette er 
høyere avkastning enn det som kan 
forventes med bakgrunn i gjeldende 
finansstrategi og sammensetningen 
porteføljen på lang sikt. Det er en risiko 
for at avkastningen kan bli lavere. 
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Stabene 
 

Rekruttering, kompetanseheving, utvikling, 
endringskapasitet og omstillingsevne 
Kommunesektoren står ovenfor utfordringer 
knyttet til den demografiske utviklingen, på samme 
tid som de økonomiske rammebetingelsene 
endres. Dette utfordrer kommunens evne til å ha 
rett kompetanse på rett plass til rett tid, og i 
tilstrekkelig omfang. Kommunens ledere må derfor 
se på rekruttering som en investering i framtiden, 
utvikle egne ansattes endringskapasitet 
samt tiltrekke seg arbeidstakere som ønsker å 
arbeide i en kommune i endring. I dette 
arbeidet vil HR være en viktig samarbeidspart, 
særskilt ved lederrekruttering. Like viktig vil det 
være å fokusere på gode tilsettingsprosesser, 
ansattes kompetanseheving og ulike livsfaser. 

Å utvikle ledere som evner å bygge "vi" følelsen til 
hele Bamble kommune, vil være avgjørende for å 
sikre felles ansvar og løfte kommunen inn i 
fremtiden. 

Kommunikasjon 
Arbeidet med å promotere Bamble kommune samt 
det å gi rett informasjon til rett tid, er viktig i 
arbeidet med å utvikle omdømmet til kommunen 
som arbeidsgiver og bosted. Våren 2020 har 
kommunen ansatt en ny kommunikasjonsrådgiver 
som har startet arbeidet med å "sette kommunen 
på kartet". 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Bamble kommune har god kompetanse på helse, 
miljø og sikkerhetsarbeid (HMS). Kommunen 
arbeider med å utvikle internkontrollen og 
forebygge eventuelle hendelser. I dette arbeidet er 
opplæring og utvikling av styrende dokumenter 
vesentlig.  

Bamble kommune opplever i perioder vold og 
trusler i tjenesteproduksjonen og kommunen må 
arbeide aktivt for å øke kompetansen blant våre 
ansatte på forebygging og risikovurdering 
samt håndtering av slik atferd. Arbeidet med å 
anskaffe et elektronisk avvikshåndteringsverktøy 
vil være vesentlig i den videre utviklingen. Dette 
arbeidet startet sommer 2020. 

Medbestemmelse 
Kommunen har det siste året utviklet gode rutiner 
for skriftlig redegjørelse av saker til 
Arbeidsmiljøutvalget og overordnet drøftingsmøte. 
Videre vil det være viktig å få på plass 
prosessbeskrivelse for kommende omstillingsløp, 
slik at de som arbeider innenfor den enkelte 

avdeling eller virksomhet gis mulighet til selv å 
treffe avgjørelser i det daglige arbeidet med 
utvikling av kommunen.  

Investeringer og forvaltning av IKT 
Kommunen har i dag mange pågående prosjekter 
som binder opp deler av IKT- investeringene, og 
endringer i lovverk eller infrastruktur vil påvirke 
hvilke prosjekter som må prioriteres. For å sikre 
gjennomføring, er det avgjørende med høy 
kompetanse på IKT og prosjektledelse. Det er 
derfor ansatt en IKT prosjektleder i Bamble 
kommune som har ansvar for å følge opp 
fellesprosjekter og bistå med prosjekter etablert på 
kommunalområdene. Stillingen finansieres av de 
ulike prosjektene som er under arbeid. 

Kommunen opplever økte driftskostnader knyttet 
til ITG på grunn av ny samarbeidsavtale og nytt 
mandat for ITG. Behovet er økende, og det vil være 
nødvendig med økning i driftsmidler for 2020 og 
ytterligere økning fra 2021. 

Virksomhetsstyring og økonomistyring 
For å få ønsket utvikling av kommunens tjenester 
er gode styringsprosesser grunnleggende. Planer, 
budsjett og rapporteringer er hovedelementene i 
kommunikasjonen internt i administrasjonen, samt 
ut til politiker og innbyggere. Staben prioriteter 
arbeidet med planmessig og faktabasert tjeneste- 
og samfunnsutvikling. 

En stadig økning i aktiviteten i kommunen, samt 
økt kompleksitet i regnskapsføringen 
og økonomiske saker, medfører større krav til 
kommunens økonomidrift, økonomistyring og 
internkontroll. Det er nødvendig å ha fokus på å 
videreutvikle effektive og gode datasystemer, klare 
rutiner og god kompetanse i alle deler av 
organisasjonen. Innkreving av kommunale avgifter, 
brukerbetalinger, leieinntekter og gebyrer forøvrig 
utgjør en betydelig del av kommunens inntekter, 
det er derfor viktig at systemene rundt disse 
funksjonene oppdateres i takt med utviklingen. 

Bamble kirkelige fellesråd 
Bamble kirkelige fellesråd driver nøkternt og 
prioriterer oppgaver som kan bidra til å utvikle 
drifta. Fellesrådet melder inn flere utfordringer 
knyttet til drift, vedlikehold og investeringer. Dette 
gjelder gravplassene, kirkebygg og drifta for øvrig. 
Også Fellesrådet vil få reduserte økonomiske 
rammer fremover og dette vil ha konsekvenser for 
vedlikehold og tjenestenivå
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Teknikk og samfunnsutvikling 

 

Befolkningsutvikling og attraktivitet 

For å trekke til oss nye innbyggere blir arbeidet 
med attraktivitet og boligutvikling viktig fremover. 
De siste årene har Bamble kommune investert 
betydelige midler for å gjøre kommunen mer 
attraktiv. Disse områdene er nå i daglig drift, men 
det er behov for å øke bemanningen for å 
opprettholde kvaliteten på disse områdene. Det 
skal utarbeides reguleringsplaner og opparbeides 
infrastruktur for boligområder på Grasmyr. Dette 
blir en stor investering som skal fordeles på 
utbyggerne, men for å gjennomføre utbyggingen 
må imidlertid kommunen forskuttere 
investeringene. 
 
Næringsutvikling og arbeidsplasser  

Det er ansatt ny næringssjef og det arbeides aktivt 
med å få etablert et næringsråd og et 
næringsforum. Kommunen har flere ferdig 
regulerte og opparbeidede forretnings- og 
næringsarealer, samt arealer i reguleringsprosess. 
Ny E18 gjennom kommunen og bedre forbindelse 
nord-sør gir store muligheter for nyetableringer og 
flere arbeidsplasser. I den forbindelse er det viktig 
å få ferdig reguleringsarbeidet for Frier vest og 
Gassveien. Det er startet opp arbeid med rullering 
av kommuneplanens arealdel, her vil det være 
viktig med gode prosesser og medvirkning fra 
innbyggerne. 

Gode tjenester til innbyggerne 

Kommunen har sterkt fokus på sikkerhets- og 
beredskapsarbeid. Dette arbeidet skal videreføres 
og forsterkes i samarbeid med de andre 
Grenlandskommunene. Det er besluttet å bygge ny 
brannstasjon som er døgnbemannet i 
grasmyrbakken, samt etablering av båtberedskap i 
tilknytning til denne stasjonen. Dette vil for 
Grenland brann og redning IKS medføre et 
investeringsbehov i nærmeste fremtid, samt en 

økning i driftsutgiftene for eierkommunene. 
 
Det er stort fokus på allmenn tilgang på gode 
internettforbindelser. Kommunen jobber sammen 
med fylkeskommunen og sentrale myndigheter 
(NKOM) for å gi innbyggerne tilgang til bredbånd. 
Dette vil kreve at kommunen stiller midler til 
rådighet. 
 
Det er fortsatt behov for å utvide 
bassengkapasiteten, samt utvidelse av 
overføringsledninger. Dette gjelder 
bassengkapasiteten på Langesundshalvøya, langs 
kysten og Feset/Langrønningen. En dobling av 
eksisterende basseng ved Synken på Stathelle er 
først ut. For å tilfredsstille kravene i 
drikkevannsforskriften er det behov for å forsterke 
reservevannforsyning mot Porsgrunn. 
Prosjektering for en vannledning fra Surtebogen til 
Versvika blir gjennomført i 2020 med sikte på 
bygging i 2021.  
 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har 
signalisert gjennom brev og møte at gjeldene 
utslippstillatelse for Salen renseanlegg må fornyes. 
Ved en fornyelse av utslippstillatelsen vil det rettes 
strengere rensekrav. For å overholde nye og 
strengere krav vil det være behov for en 
omfattende ombygging av Salen renseanlegg. 

 

Innsparing og omstilling 
Enheten har et samlet innsparingskrav på ca. 5,6 
mill. kroner som er delt mellom to 
hovedprosjekter; gjennomgang av kommunale 
boliger og eiendommer, og gjennomgang av 
kommunens boligforvaltning.  

Begge prosjektene er godt i gang med arbeidet, 
men det forventes ikke vesentlige innsparinger før 
i 2021. I tillegg skal alle budsjetter gjennomgås og 
justeres for å møte resterende del av 
innsparingskravet. Dette vil medføre redusert 
vedlikehold og driftsarbeid i alle virksomheter. 
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Skole og barnehage 

 

Skolene 
Den aller viktigste hendelsen enhet for skole 
barnehage står overfor i 2021 er åpning av Bamble 
ungdomsskole på Grasmyr. Skolebygningen med 
kultur og idrettsanlegg tar nå form, og skal fylles 
med innhold - engasjementet og forventningene er 
store. Lærere og elever fra 5 skoler skal samles i en 
ny flott skole, og ulike kulturer skal finne sin felles 
plattform knyttet til skole, undervisning og fritid. 

Høsten 2020 kom nye læreplaner for grunnskolen. 
Læreplanene sal gjøre elevene bedre i stand til å 
møte og finne løsninger på dagens og framtidens 
utfordringer. Dybdelæring, kritisk tenkning, etisk 
bevissthet, refleksjon og kreativitet er viktige 
stikkord. Nye tverrfaglige temaer skal også inn i 
skolen: folkehelse og livsmestring, demokrati og 
medborgerskap, og bærekraftig utvikling. 

Åpningen av Bamble ungdomsskole får også store 
konsekvenser for de øvrige skolene som nå blir 
barneskoler. Elevtallet på disse skolene vil variere 
fra ca.100 elever på Herre og Rønholt til ca 400 
elever på Stathelle. Herre og Rønholt skole vil drive 
fådelt, det vil si at flere klassetrinn slås sammen til 
en gruppe.  

God ledelse er en av de viktigste faktorene for 
gode barnehager og skoler. Fokus på ledelse og 
lederrollen vil derfor bli viktig fremover da Bamble 
skolene i 2020 er preget av mange endringer i 
ledelsen både knyttet til kommunalsjef og flere 
rektorstillinger. Fokus på kompetanse vil også være 
vesentlig, særlig knyttet til digital- og 
spesialpedagogisk kompetanse.  

Barnehager 
Det er gledelig og utfordrende å melde at enheten 
fra august 2020 fikk flere søkere med rett til 
barnehageplass enn vi i utgangspunktet hadde 
plass til.  Retten til barnehageplass gjelder for barn 
som fyller ett år senest innen utgangen av 
november det året det blir søkt om 
barnehageplass.  For å dekke opp plassene måtte 
vi øke antall plasser i Nustad og Grasmyr 
barnehage, noe som krevde økt bemanning. Dette 
medfører økte lønnskostnader på ca. 2,5 mill. 
kroner som i dag ikke ligger inne i lønnsbudsjettet.  

Arbeid med ny barnehagebruksplan startet opp 
våren 2019, etter hvert som tiden har gått ønsker 
vi flere vurderinger inn i planen. Det er også 
bestemt at det skal legges frem en plan for se på 
muligheten til opptak flere ganger pr. år. Planen vil 
bli lagt frem i løpet av 2020. Planen vil fokusere på 
innhold, kvalitet og fremtidige behov for 
barnehageplasser. En vurdering av om dagens 
struktur er optimal for å ivareta disse behovene vil 
også være en del av denne utredningen. I tillegg 
ønsker vi å løfte frem tanken på om betydning av 
barnehageplasser og god kvalitet i barnehagene 
kan være et virkemiddel til å få flere barnefamilier 
til å bosette seg i kommunen. 

Innsparing og omstilling 
Enhetens innsparingskrav er og har vært 2,248 mill. 
kroner hvert år i perioden 2019-2021, i tillegg 
ligger et innsparingskrav på 1 million i 2021 som 
øker til 3 millioner i 2022. 

Til nå har innsparingene blitt gjennomført ved å 
redusere rammetimetall ut til skolene. 
Rammetimetall tilsvarer lønnsbudsjett. 
Lønnsrammene er nå redusert til et nivå hvor vi 
ikke ser det er forsvarlig å redusere ytterligere. 
Bemanningsnormen i skolen er 1 pedagog pr. 15 
barn på 1-4 trinn, og 1 pedagog pr.20 barn i 5 - 10 
trinn. Flere av Bambles skoler oppfyller i dag ikke 
bemanningsnormen. 

I barnehagene er normen 1 voksen pr. 3 barn 
under 3 år, og 1 voksen pr.6 barn for barn over 3 
år. (Her telles barn pr. ansatt ikke knyttet til antall 
timer barnehagen har åpent). Barnehagene 
oppfyller bemanningsnormen. 

Kommunalsjef for skole og barnehage skrev i fjor i 
utfordringsnotatet: "For å lykkes bør det vurderes 
om dagens organisering av skoler og barnehager er 
optimal for å sikre effektiv økonomisk drift, og 
samtidig ivareta et faglig innhold av ønsket 
kvalitet."  Dette ble klart avvist fra politisk hold. 
Enheten har satt ned en arbeidsgruppe som vil 
vurdere om det er mulig å finne alternative måter 
å redusere budsjettene på, men det er ikke tvil om 
at den økonomiske situasjonen i skole og 
barnehage er svært krevende. 
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Kultur og oppvekst 
 

Vinnere i eget liv - vårt felles mål 
Å skape «vinnere i eget liv» er et overordnet mål i 
Kultur og oppvekst. Enhetens hovedoppgaver er å 
utjevne sosiale ulikheter, forebygge og forhindre 
utenforskap, samt å redusere konsekvensene for 
mennesker som i dag står utenfor på et eller flere 
områder i samfunnet. Fokuset er å bidra til 
livsmestring. 

Barn, unge og familier 
De fleste barn og unge har det godt samtidig er det 
en økende uro for barn og unge som ikke har det 
bra og som vokser opp med ulike 
levekårsproblemer. 

I Bamble bor rundt 300 barn i lavinntektsfamilier. 
Tall fra NAV Bamble viser at 65% av de unge uføre 
under 30 år ble ufør med diagnoser innen psykisk 
helse og atferd. Siste Ungdata-undersøkelsen viser 
at 14% av ungdomskolelever sier de opplever 
mange psykiske plager.  

Arbeidsledigheten og antall som mottar sosialhjelp 
har hatt en økning i koronatiden og er på vei ned 
men det forventes at det vil bli mye arbeid langt 
inn i 2022 før vi er tilbake der vi var før korona.   

Familier med høy risiko må det gjøres en særlig 
innsats for. Det er familier som lever i lavinntekt, 
innvandrerfamilier, foreldre som er ufør og der 
foreldre har psykiske vansker eller rusproblemer. 
Det er også høy risiko for barn med hjelpetiltak i 
barnevernet og barn diagnostisert med psykiske 
lidelser eller atferdsvansker.  

Barnevernets familiesaker omhandler mange 
foreldre med vansker knyttet til psykisk helse, og 
eller rus, og kriminalitet. Det har vært en økning i 
saker om vold og vitne til vold, og barn som vokser 
opp i hjem med fattigdomsproblematikk knyttet til 
både økonomi og sosialt liv.  Barnevernet får 
nesten ingen meldinger knyttet til rusmisbruk hos 
ungdom, men det er en økning av bekymringer 
knyttet til barn og unges psykiske helse og 
atferdsproblematikk.  

Barn og unge er fremtidens viktigste ressurs. Vi må 
bidra til å styrke deres opplevelse av trygghet, 
tilhørighet, trivsel og godt selvbilde. Det er viktig å 
ta hensyn til hele livssituasjonen og familien som 
helhet. 
I perioden vil enheten derfor ha særlig fokus på: 

 Økt deltakelse i skole og arbeidslivet med 
særlig fokus på ungdom. 

 Familiearbeid med særlig fokus på de med 
høy risiko 

 Å gi alle barn og unge mulighet til å delta 
på en fritidsaktivitet. 

 Arbeid for å forhindre ensomhet og 
psykiske vansker. 

 Utvikle Grasmyr som senter for utdanning, 
kultur og folkehelse 

Kystkultur, frivillighet og Langesund som musikk- 
og festivalby 
Kultur og oppvekst har også som oppgave å legge 
til rette for et aktivt kulturliv, kulturelle 
arrangement og et bredt frivillig engasjement. I 
2021 skal det utarbeides et konsept på hvordan 
satsing på kystkultur kan være et viktig element i 
kommunens og Telemarks satsing på turisme, og 
en del av kommunens kulturpolitikk.  

Vi ønsker også å fortsette arbeidet med å 
videreutvikle arbeid med Langesund som musikk 
og festivalby. En av ideene som er kommet opp er 
muligheten for en ungdomsfestival. 

Innsparing og omstilling 
Enhet for kultur og oppvekst skal i 2021 redusere 
driftsnivået med 4,6 millioner. Dette innebærer at 
arbeidet med å finne realistiske og gjennomførbare 
innsparinger fortsetter. Det blir store reduksjoner i 
inntekter i form av statlige overføringer knyttet til 
flyktningarbeidet. Tilpasse drift til økonomi og 
antall flyktninger må prioriteres. 
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Helse og omsorg 
 

I henhold til nasjonale føringer skal den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten 
videreutvikles slik at den gir brukerne gode 
muligheter for økt livskvalitet og mestring. 
Kommunen skal sørge for helhetlig tenkning med 
fokus på forebygging, tidlig intervensjon til 
diagnose, behandling, habilitering og 
rehabilitering, for å sikre at helhetlige 
pasientforløp i størst mulig grad ivaretas innenfor 
laveste effektive omsorgsnivå. Helse- og 
omsorgstjenesten må ses i sammenheng med 
kommunens øvrige tjenester. Tjenesteområder 
med spesielt fokus er forebygging, habilitering og 
rehabilitering, psykisk helse og rus/avhengighet. 

Helse- og omsorgstjenestens hovedutfordringer vil 
være å opprettholde faglig forsvarlige tjenester 
innenfor redusert kostnadsramme, samt ta høyde 
for økt etterspørsel, jf. endring i 
befolkningssammensetning, nye brukere og nye 
oppgaver til kommunene. 

Helhetlig helse- og omsorgstjenesteplan 
Enheten gjennomførte i 2019 et omfattende 
planarbeid. Planarbeidet avdekket behov for 
betydelige økninger i årene framover, spesielt på 
driftssiden, men også når det gjelder investeringer. 
Planene identifiserer behov for styrket satsning på 
forebyggende og helsefremmende arbeid, 
rehabilitering og habilitering. Videre vektlegges 
hensiktsmessig og effektiv bruk av ressurser. På 
bakgrunn av befolkningsendring vil det være behov 
for dreining av tjenester mot forebygging, for å 
bremse behov for tjenester og gi innbyggerne 
mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig. Det 
vil likevel være behov for bemanningsøkning, 

endret bruk av kommunens bygningsmasse og 
utbygging av Bamble helsehus. I tillegg vil økt antall 
brukere medføre behov for styrking av 
tjenestekontor, hjelpemiddelteknikere og andre 
servicetjenester. Fremover vil ytterligere satsning 
på velferdsteknologiske løsninger være svært viktig 
for å utsette behov for hjelp. 

Kompetanse- og rekrutteringsutfordringer 
Helse og omsorg har store utfordringer med 
rekruttering av sykepleiere og vernepleiere. Dette 
er en alvorlig situasjon som har konsekvenser for 
hvordan Bamble kommune skal ivareta sine 
lovpålagte oppgaver i henhold til helse- og 
omsorgstjenesteloven. Det arbeides med innføring 
av heltidskultur, men med store innsparingskrav er 
dette krevende. 

Innsparing og omstilling  
Enheten har kontinuerlig fokus på effektiv 
organisering, drift og ressursutnyttelse, og det har 
vært gjort omfattende omstruktureringer  de tre 
siste årene. I 2020 samarbeider enheten med 
konsulentselskapet Agenda Kaupang for å 
identifisere innsparings- og omstillingstiltak. 

Helse og omsorg hadde i 2019 et underskudd på 
5,300 mill. kroner. Dette ble dekket av enhetens 
eget driftsfond. I første tertialrapport varslet 
enheten et forventet underskudd for 2020 på 
rundt 6,600 mill. kroner. I tillegg kommer 
innsparingskravet. Innsparingen må primært gjøres 
gjennom redusert bemanning. Dette innebærer en 
stor omstillings- og effektiviseringsprosess hvor 
blant annet "å sikre rett kompetanse på rett sted" 
vil bli essensielt.  

 


