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Årsmelding for Flesberg kommune 2008 legges med dette frem for behandling. Årsmeldingen skal være en
informasjonskilde og et redskap i kommunestyrets arbeid. Resultatene vurderes i hovedsak i forhold til
årsbudsjettet for 2008, og skisserte hovedutfordringer fra forrige melding.
2008 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.
Gledelig er det at folketallet økte i 2008, og at det finnes initiativ til både boligbygging og andre satsninger i
privat regi. Dette vil ventelig gi en viss vekst i antall innbyggere i årene fremover.
På utviklingssiden er det 4 viktige stikkord som beskriver 2008: Regionalt samarbeid – Bredbånd – Blefjell –
Kommuneplan/skolestruktur.
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.
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 Numedal Fiber AS kunne starte utbygging av et fiberbasert
bredbåndsnett til alle kommunale lokasjoner. Dette ble satt i drift våren 2006. Det ble videre arbeidet med å
gjøre dette tilgjengelig også for innbyggere og næringsliv gjennom noen pilotsatsninger. Lokal dugnadsvilje
og spleiselag med det offentlige resulterte i at husstander og næringsliv på Lampeland etablerte fiberbasert
bredbåndsnett på tampen av 2006, og i løpet av 2007 også for Ulland`s del. Arbeidet har blitt videreført i
2008 for resten av kommunen, og skal avsluttes i 2009. Flesberg kommune er godt i rute i forhold til
utbyggingsplaner som er avtalt i BLiNK2-prosjektet.
Blefjell 2010 AS hadde i 2008 et år uten stor aktivitet, og det har sammenheng med at hovedoppgavene for
selskapet nå er gjennomført.
Arbeidet med både skolestruktur og prosessen med langsiktig kommuneplan er viktige prosesser som
begge vil være bestemmende for hvilket lokalsamfunn vi vil ha i fremtiden. Det har blitt jobbet mye med
disse prosessene også i 2008, og arbeidet har vært preget av grundighet og god medvirkning, ikke minst fra
foreldrenes arbeidsutvalg. Viktige steg i begge disse prosessene ble tatt i 2008. Kommuneplanprosessen
ble for alvor påbegynt i 2006 sammen med Rollag kommune, og munnet i 2007 ut i foreløpige visjoner og
planprogram. I 2008 kom vi videre med konkrete innsatsområder, mål og planens arealdel. Prosessen har
vist oss at viktige elementer i planen kommer til å være individfokusert og dreie seg om tettstedsutvikling,
bomiljøer, trivsels- og fritidstilbud. M.a.o. gode og trygge bomiljøer med spennende møteplasser.
Heller ikke Flesberg kommune er upåvirket av finanskrisen, men det er viktig å understreke at vår
beliggenhet ikke gjør oss like sårbare som en del andre kommuner. Det er likevel viktig at kommunen har en
aktiv rolle m.h.t. å dempe skadevirkningene av krisen.
I en fortsatt stram økonomisk periode for kommunen 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.
Regnskapet for 2008 er fremlagt i balanse, men dette skjer som følge av at man i h.h.t.
regnskapsforskriftene skal inntektsføre likviditetsreserve (i balansen) inn i driften for året 2008. Ser man på
driftsregnskapet for øvrig, så er det store merforbruk på noen etater, noe jeg som rådmann er svært lite
tilfreds med. Ut fra erfaringene i 2007, så har målet vært å ha god budsjettkontroll i 2008. Til tross for at mye
av merforbruket i 2008 kan forklares i uforutsette forhold og endringer i brukerbehov, så er jeg som rådmann
den første til å erkjenne at deler av budsjettkontrollen ikke har vært på det nivå vi ønsker oss. Dette får
derfor høy prioritet i 2009 sammen med kommunestyrets vedtak om et netto driftsresultat på minimum 3%.
Jeg er likevel tilfreds med at vi følger inndekningsplanen for det akkumulerte underskuddet.
En sentral utfordring fremover vil være å sikre kommunen økonomisk handlefrihet til å møte nye
utfordringer. Prosessen i 2009 med tiltak for å bedre handlefriheten blir i så måte svært viktig. Likeledes er
et viktig virkemiddel vekst i folketallet. Flere mennesker i kommunen vil på den ene siden gi grunnlag for å
opprettholde de tilbudene som finnes i dag både i offentlig og privat sektor. På den andre siden vil man sikre
arbeidskraft, kompetanse og ressurspersoner til gode for både kommune, organisasjoner og næringsliv.
Jon Gj. Pedersen
rådmann
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