
 

Takk for innsatsen i 2022! 

ÅRET 2022 er snart omme. Et krevende år for mange, med fortsatt koronahåndtering, 

stramme rammer og en verdenssituasjon som gjør framtidsutsiktene mer usikre enn på 

lenge. Alt dette påvirker vår og våre innbyggeres hverdag. Dere som ansatte har 

igjen vist en betydelig omstillingsevne. Som øverste administrative leder i kommunen 

er jeg takknemlig for den innsatsen dere alle har lagt ned i året som snart er slutt. Din 

arbeidsinnsats betyr mye for innbyggerne i Lyngdal kommune! 

KOMMUNENS økonomi er blitt viet stor oppmerksomhet de siste årene. For 2021 kunne 

vi heldigvis presentere et lite overskudd, og det samme ligger vi an til i 2022. Det betyr 

at det er utvist god økonomistyring og god budsjettdisiplin ute i virksomhetene og 

avdelingene. Noen av dere syns helt sikkert at rammene er for stramme og skulle 

gjerne hatt mer ressurser. Det er det vanskelig å være uenig i. Spesielt for dere som 

jobber innen helse og velferd har 2022 vært et krevende omstillingsår. Samtidig har 

kommunen en økonomisk ramme å forholde seg til, og vi må prøve å prioritere best 

mulig ut fra de midlene vi har til rådighet. 

I FJOR skrev jeg at vi hadde lagt bak oss et «annerledesår». Det har også 2022 vært. 

Jeg skrev også at jeg håpet for året og årene som nå ligger foran oss at disse skal gi 

mer rom og mulighet til å realisere flere av de ambisjonene og ønskene vi alle har for 

Lyngdal kommune.  

JEG VIL trekke fram familieteamet som vi har fått startet opp i løpet av 2022. Dette er 

et tverrfaglig lavterskeltilbud til familier med barn fra 0 til 18 år. Teamet er en del av 

helsestasjonstjenesten og skal bidra med å styrke det forebyggende arbeidet. Jeg er 

glad for at vi har fått på plass dette tilbudet på tross av stramme økonomiske 

rammer.  

VI HAR fått vedtatt kommuneplanens samfunnsdel, som er kommunens overordnede 

styringsdokument. Visjonen for kommunen er «fornye og forene». Det er begreper som 

vi skal fylle med innhold og som skal gi styring og mening for vårt arbeid framover. 

I 2022 har kommunen også mottatt et stort antall flyktninger som følge av den 

pågående krigen i Ukraina. Vi har bosatt 83 flyktninger, og vi har hatt to akuttmottak i 

kommunen. Nå har vi fått etablert et asylmottak på Rom (det gamle bo- og 

servicesenteret). Å ta imot flyktninger stiller store krav til oss, både som ansatte og 

innbyggere. Mitt inntrykk er at de har blitt tatt svært godt imot i Lyngdal kommune, 

og at de får de tjenestene som de har behov for. 

2023 kommer til å by på nye utfordringer. Men sammen skal vi løse de oppgaver og 

utfordringer som vi står overfor og de som måtte komme i tillegg. 

Jeg ønsker dere og deres nærmeste en fortsatt god førjulstid, og en god og fredfull 

julehøytid. 

Julehilsen fra Kjell Olav, kommunedirektør 


