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Kommunedirektøren har i dag lagt frem forslag til Strategidokument 2021 – 2024. Kommunestyret i Strategidokument 

2020 – 2023 har vedtatt en god plan for verdiskaping, tjenesteutvikling og lokalsamfunnsutvikling. I strategidokumentet 

2021 – 2024 foreslås det å videreføre og forsterke vedtatte satsinger; 

 8 mill kr i perioden til flere lærlinger 

 Iverksettelse av bygging ny legevakt og helsekvartal 

 1,4 mrd kr til investeringer i vann, avløp og renovasjon 

 Opprettholde kjernetilbudet til barn og unge 

 Sette kraft bak ønsket byutvikling 

 Inviterer innbygger og næringsliv til samskaping 

 

Lave inntekter 
Larvik kommune er en lavinntektskommune i norsk sammenheng, med kun 90% av landsgjennomsnittet i fri inntekter 

(skatteinntekter og rammetilskudd). Vi har i tillegg en aldrende befolkning, der antallet barn og unge under 15 har vært 

fallende de siste 20 årene. Gjeldsbelasningen er høy som følge av tidligere investeringer, med en gjeldsgrad (andel gjeld 

i forhold til inntekter) på totalt 118%, der anbefalt nivå fra riksrevisjonen ligger på 75-80%. Vedtak om kontrollert vekst 

i den gjelden som kommunen selv betjener (handlingsregelen) er fulgt opp i perioden. Denne delen av gjelden vokser 

derfor innenfor de brensene kommunestyret tidligere har satt. 

 

Store investeringsbehov 
Larvik kommune har stort behov for nye investeringer i framtiden; Først og fremst for å ta vare på de store verdiene vi 

allerede har i bygg og anlegg. For å redusere klimaavtrykket er det viktig med godt vedlikehold og en arealeffektiv 

bygningsmasse, tilpasset innbyggernes behov. Vi trenger i tillegg større investeringsmuskler for å kunne realisere helt 

nødvendige prosjekt som ny legevakt og helsekvartalet. Vi trenger også økte inntekter for å kunne bygge nye 

omsorgsboliger, realisere planer og ambisjoner for byutvikling, trafikksikkerhet m.v 

 

Effektiv drift 
Forberedelsene og arbeidet med Strategidokumentet 2021 – 2024 har vært preget og begrenset av Covid-pandemien. 

Dette har først og fremst påvirket vår kapasitet til å prioritere nødvendig utviklings- og omstillingsarbeid. Larvik 

kommune er en veldreven kommune, med god kultur for innovasjon og omstilling. Tjenestene driftes meget effektivt og 

Larvik er den kommunen i landet som bruker minst på administrasjon per innbygger.  

 

Omstilling og innsparing 
Det er siste år effektivisert over 40 mill kr. Arbeidet med omstilling og effektivisering i tjenesteproduksjonen fortsetter, 

men Kommunedirektøren vurderer at de større innsparingene over tid ikke finnes i den enkelte skole, barnehage eller 

sykehjem, men i en kostbar struktur, med mange små enheter og bygg.  
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Arealeffektivisering 
Det foreslås å legge ned Hvarnes skole og barnehage. Grunnet lavt elevtall (3 elever i 1. klasse høsten 2020) foreslås det 

å utrede nedleggelse av Langestrand skole fra høsten 2022. Det er pt ledig kapasitet i alle deler av kommunen mht 

omsorgsboliger. Byggingen av Kvelde omsorgsboliger foreslås utsatt i påvente av en helhetlig vurdering av behovet for 

hel-døgns bemannede boliger.  

 

Kommunedirektøren foreslår en større gjennomgang av investeringsbehovene for perioden frem til 2030; med 

utgangspunkt i behovsanalyser for alle tjenesteområder. Hensikten er  

 å sikre en arealeffektiv bygningsmasse 

 å redusere klimaavtrykket 

 å styrke møteplassene i de enkelte lokalsamfunn 

 å redusere økonomiske kostnader  

 å styrke kvalitet i tjenesteproduksjonen 

 

Behovsanalysene skal leveres våren 2021, som grunnlag for nytt forslag til investeringsbudsjett for perioden 2022 – 

2030, som vil bli lagt frem for politisk behandling i juni 2021.  

 

Utrede eiendomsskatt 
Kommunedirektøren vurderer at omstilling og effektivisering i tjenestene og arealeffektivisering vil kunne sikre 

ressurser til forsvarsvarlig drift, også med fallende inntekter fra staten. Kommunedirektøren vurderer imidlertid at 

Larvik kommune ikke har inntekter til å kunne finansiere behovet for nye investeringer uten å innføre eiendomsskatt. 

Det foreslås derfor å utrede eiendomsskatt, slik at nødvendige investeringer kan gjennomføres. Ny struktur, godt 

vedlikeholdt og ny bygningsmasse vil også bedre kunne sikre de kvalitetskravene kommunen står ovenfor i våre 

tjenester.  

 

Videre prosess 
Strategidokument 2021-2024 er tilgjengelig digitalt i ettermiddag. Saksutredningen til Strategidokument 2021 – 2023 

offentliggjøres 17. nov. De politiske råd og utvalg behandler saken:  

 Rådene tirsdag 24. nov. 

 Hovedutvalg onsdag 25. nov. 

 Formannskapet onsdag 2. des. (høring i 14 dager) 

 Kommunestyret onsdag 16. des. 
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