


• 31 årsverk og 51 tilsette 

• 13 ansvarsområde

• Stort og vidt tenesteområde

• Vi har mange dyktige folk 
som står på for Seljord 
kommune



Utfordringar

• Vi må tilpasse drifta og organiseringa av 
tenestene ut frå økonomiske rammer og 
framtidige behov. 

o Vi må justere organiseringa ut frå oppgåvene vi har i 
tenesteområdet.

• Det er større krav frå statlege instansar til 
strengare regelverk - gjeld både for store og små 
kommunar.



• Vi har for liten kapasitet til å drive 
utviklingsarbeid og tilretteleggje for 
vekst; mykje av kapasiteten går til 
sakshandsaming.

• Vi har stort og aukande etterslep på 
vedlikehald av kommunale vegar og 
kommunale bygg.



• Vi manglar kommunale bustadar. 

Det er behov for å byggje om og 

tilpasse desse for universell utforming.

• Det er eit behov for å ha fleire ulike typar 
husvære for dei som skal busetje seg i Seljord. 
Det trengst større og mindre leilegheiter/hyblar 
og einebustadar.



• Vi har svært høge kommunale avgifter som 
m.a. heng saman med store investeringar som 
er utført dei siste åra.

• Det er venta større utbetringar og fleire 
investeringar på reinseanlegga våre p.g.a. 
høgare og strengare krav.

• Vi treng ein ny gjennomgang av storleiken på 
behovet for reinhaldsressursar på 
formålsbygga våre.



• Ramme på 26.8 mill kr

• Kutt på 0,5 mill kr (kst. 2021). Ligg og flyt. Veit ikkje 
kvar vi skal kutte. 

• I ramma er det lagt inn auka utgifter til straum, 
auka prisvekst på 5,3 % og oppdaterte lønsutg. 

• Det er lagt inn auka inntekter der det er råd

• Samla gebyrauke på VARF på 5,1 %; i samsvar 
med sjølvkostmodell frå Momentum

• Stramt budsjett!



Ønska tiltak: 

Auka stilling med 15 % på reinhald på helsesenteret 

Auka stilling med 30 % på reinhald på Nye Heddeli

• Sommarhjelp - teknisk drift 

• Vedlikehaldsetterslep av kommunale bygg 

• Tilrettelegging for friluftsliv 

• Fallvilt - ettersøksvaktordning

• Innfri brannkrav på Seljord barne- og ungdomsskule - nytt 
låssystem og nye dører (2024)

• Installering av brannvarslingssystem på kommunehuset 
(2024)



Takk for meg!


