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RÅDMANNENS KOMMENTARER
Årsmelding for Flesberg kommune 2005 legges med dette frem for behandling. Årsmeldingen skal være en
informasjonskilde og et redskap i kommunestyrets arbeid. Dette for å kontrollere at den virksomheten som
er utført er i tråd med de prioriteringer som er anvist og innenfor de fullmakter som er trukket opp.
Resultatene vurderes i hovedsak i forhold til årsbudsjettet for 2005, og skisserte hovedutfordringer fra
forrige melding.

Året 2005
2005 har vært preget av stor aktivitet på alle tjenesteområder. Gjennom de siste par årene er det for flere
områder definert og vedtatt tjenestestandarder. Disse brukes nå aktivt ved tildeling av tjenester og når det
fattes administrative vedtak. Til tross for sterkt press på økonomien, så finnes det heldigvis få tegn på at
tjenesteomfang og kvalitet på tjenester så langt har vært skadelidende. Denne årsmeldingen bekrefter dette
bildet.
Gledelig er det at kommunen heller ikke i 2005 hadde nedgang i folketallet, og at det finnes initiativ til både
boligbygging og andre satsninger i privat regi.
På utviklingssiden peker, som både i 2003 og 2004, 3 viktige stikkord seg ut fra året 2005: Regionalt
samarbeid – Bredbånd – Blefjell. Regionalt samarbeid nevnes senere i meldingen, men
samfunnsutviklingen levner liten tvil om at både næringsliv og det offentlige må samhandle i regioner for å
kunne vinne kampen om både innbyggere og arbeidsplasser. Derfor fremstår Kongsbergregionen som en
strategisk viktig allianse for Flesberg kommune. Denne alliansen er nå enda viktigere i og med at
Regionrådet for Numedal er oppløst.
Etter at første fase med en modell for realisering av et godt bredbåndstilbud i Numedal var ferdig har det
blitt jobbet aktivt med å etablere et fullgodt tilbud. De 3 Numedalskommunene innhentet i 2005 anbud på
bredbåndskapasitet, og dette resulterte i at de lokale e-verkene i Numedal kunne starte utbygging av et
fiberbasert bredbåndsnett til alle kommunale lokasjoner. Det videre arbeid vil være å gjøre dette tilgjengelig
også for innbyggere og næringsliv. Blefjell 2010 AS hadde også i 2005 et veldig aktivt år, og en fikk
bekreftet behovet for at kommunen etablerte selskapet. Den største enkeltsaken selskapet hadde en rolle i
var å forestå salget av kommunens eiendommer på Blefjell. I skrivende stund er ikke kommunedelplanen for
Blefjell stadfestet fra departementets side. Likeledes er det en stor utfordring å etablere robuste strukturer
som kan overta pådriverrollen når kommunen og Blefjell 2010 toner ned sin rolle som motor i utviklingen.
Når det gjelder næringslivet for øvrig, så må den positive utviklingen i Søre Moen Eiendom AS` trekkes
frem.
De 3 stikkordene som er nevnt ovenfor representerer optimisme og fremtidstro som ikke alle små
lokalsamfunn kan vise til i Norge i dag. I en vanskelig økonomisk periode for kommunesektoren tror jeg det
er overmåte viktig å være utviklingsorientert i forhold til de aktiva våre lokalsamfunn besitter. Enten dette er i
form av arealer, kunnskap, ildsjeler eller andre faktorer som bidrar til gode nærmiljøer og kreativitet. I sum er
det dette som skaper verdier lokalt.

Økonomi
Regnskapet for 2005 er fremlagt i balanse mot et underskudd på drøyt 7,2 mill. kr. i 2004. Inkl. bruk av fond
var resultatet et lite overskudd, men i h.h.t. vedtak ble det foretatt avsetninger til fond som gjorde at det ble
balanse i regnskapet. Målt opp mot resultatet i 2004 har en nådd hovedmålsettingen for 2005 om å bringe
økonomien i balanse. Dette er jeg som rådmann svært tilfreds med. Det har vært arbeidet hardt i omstillingsog nedbemanningsprosessen gjennom hele 2005, og en del arbeid gjenstår fortsatt i denne prosessen. Vi
må si oss veldig godt fornøyd med det arbeidet som er gjort i forhold til å tilpasse utgiftene til vårt
inntektsnivå, og at denne prosessen har pågått med et minimum av konflikter og negativ omtale. Den
økonomiske situasjonen innebærer imidlertid fortsatt et meget sterkt fokus på omstillingsvilje, og setter krav
til effektivitet innenfor både tjenesteutøvelse og administrative ressurser. Interkommunalt samarbeid vil
være viktige virkemidler i disse prosessene. Nivået på tjenestene kan ikke forventes å øke med mindre det
tilføres økte ressurser.
En sentral utfordring fremover vil være å sikre kommunen økonomisk handlefrihet til å møte nye
utfordringer. Et viktig virkemiddel er, etter min vurdering, å legge til rette for stabilitet og aller helst vekst i
folketallet. Flere mennesker i kommunen vil på den ene siden gi grunnlag for å opprettholde de tilbudene
som finnes i dag. På den andre siden vil man sikre arbeidskraft og kompetanse for både kommune og
næringsliv.
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