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Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 for Eigersund kommune 
 
Sammendrag: 
Rådmannens forslag til Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 for Eigersund kommune legges 
frem. En viser til eget dokument. 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 
1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2016 vedtas. 
2. Inntektsskatten for 2016 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 
3. Formuesskatten til kommunen for 2016 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 
4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%. 
5. Budsjettrammene for 2016 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for virksomheten 

og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter 
fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 

6. Fra 01.01.2016 settes renovasjonsgebyret til  
a. 2.630 kroner for boliger.  
b. 1.470 kroner for hytter/fritidsboliger.  
c. 2.530 kroner for septiktanktømming (standard tank) 
d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. 
e. Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune. 

7. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger: 
a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2016. 
b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2016. 
c. En 20% stilling ved Seksjon Personal knyttet opp mot heltidsprosjektet. 



d. En 100%-stilling ved Plankontoret. 
e. En 10%-stilling ved Politisk sekretariat knyttet opp mot Levekårsutvalget. 
f. En 100%-prosjektstilling (3 år) knyttet opp mot digitalisering. 
g. En 20%-stilling knyttet opp mot VA-seksjon i Teknisk avdeling (selvkost). 
h. En 100%-stilling innenfor HO knyttet opp mot arbeidsplikt. 
i. En 100%-stilling knyttet opp mot morsmålsundervisning i KO. 
j. En 50%-stilling som Miljøterapeut overfor flyktninger/asylsøkere. 
k. En 100%-stilling ved Voksenopplæringssenteret knyttet opp mot asylsøkere. 
l. To stillinger knyttet opp mot ressurskrevende tjenester innenfor KO. 
m. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak. 
n. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon. 

8. For 2016 legges det opp til en samlet låneramme på 129.700.000 kroner (inklusiv Start-lån). 
Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. Avdragstid på nye 
lån settes til maksimalt 40 år. 

9. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens §50 
pkt 7a. 

10. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto innenfor en 
kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt trekkrettighet må være 
innfridd innen årets utgang. 

11. Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på 20.000.000 kroner. 
Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår. 

12. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer. 
13. 100% av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2016 – forutsatt 

driftsoverskudd. 
14. Ved mindreforbruk i avdelingene og enkelt ansvar, har rådmannen fullmakt til å sette av inntil 

100% av mindreforbruket på investeringsfond og / eller driftsfond – forutsatt driftsoverskudd. 
15. Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster samt å foreta 

flyttinger innenfor egen økonomisk ramme. 
16. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli 

tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte. 
17. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til avdelingene i 

forbindelse med lønnsforhandlingene.  
18. Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.   
19. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett. 
20. Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til gjengs leie 

fortløpende. 
21. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i den 

grad det er mulig med 5%.  
22. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert budsjett 

settes av på ”Skattereguleringsfondet”. 
23. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på 

”Finansfondet”. I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar kommunestyret 
stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler – herunder til ekstraordinær nedbetaling 
av gjeld. 

24. Et positivt premieavvik – ut over budsjett - settes av på ”Premieavviksfondet”. Kostnader relatert 
til tidligere positive premieavvik dekkes av ”premieavviksfondet” og / eller et positivt 
premieavvik i kalenderåret. 

25. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond. 
26. Satser – tilskudd til private barnehager for 2016: 

a. Tilskudd drift pr oppholdstime (inkl. administrative kostnader): 
i. Små barn – 90,31 kr 

ii. Store barn – 43,49 kr 



b. Tilskudd drift pr heltidsplass, inkludert administrasjonskostnader: 
i. Små barn – 195.075 kroner 

ii. Store barn – 93.928 kroner 
27. Rådmannen fremmer en egen sak, i løpet av 2016, som viser hvordan nytt bo- og servicesenter 

HO på Lagård skal finansieres driftsmessig. Saken skal omfatte samtlige driftsutgifter ved nytt 
senter. Saken skal fremmes før beslutning av bygging foretas. 

28. For eiendomsskatt 2016 vedtas følgende: 
a. Eiendomsskatten for 2016 utskrives med 2‰ av takstgrunnlaget på bolig- og 

fritidseiendommer. 
b. Eiendomsskatten for 2016 utskrives med 7‰ av takstgrunnlaget på andre eiendommer 

(næring). 
c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN VEDTAK 
 

1. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2016 - 2019 vedtas og drifts- og investeringsrammer legges 
til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet. 

2. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2016. 
 

 
Møtebehandling fra Administrasjonsutvalget 09.11.2015 
 
ADM - behandling: 
Inger Eling Gridsvåg (UNIO) la fram følgende innspill til den videre budsjettbehandlingen: 

1. Fremskynde "vurdering av renovering Rundevoll barnehage" til 2016. 

2. Driftsreduksjoner på 2 millioner betyr kutt i stillinger i skole/barnehager i Eigersund samtidig som 
"Eigersund 2015" videreføres.  Foreslår å   redusere driftsreduksjonen. 

3. Fremskynde planlegging av ny ungdomsskole i sentrum 

4. Nye kompetansekrav med tilbakevirkende kraft for lærere krever lokal satsing på kommunens 
bidrag til videreutdanning.  Foreslår å øke midler til videreutdanning for lærere (kompetanse for 
kvalitet). 

 
 
Votering: 
Budsjett 2016 - økonomiplan 2016 - 2019 tas enstemmig til orientering med vedlagte innspill fra 
Gridsvåg. 

 
 
 
ADM-018/15 vedtak: 
 
Budsjett 2016 - økonomiplan 2016 - 2019 tas til orientering med følgende innspill fra Gridsvåg: 

1. Fremskynde "vurdering av renovering Rundevoll barnehage" til 2016. 



2. Driftsreduksjoner på 2 millioner betyr kutt i stillinger i skole/barnehager i Eigersund samtidig  
     som "Eigersund 2015" videreføres.  Foreslår å   redusere driftsreduksjonen. 

3. Fremskynde planlegging av ny ungdomsskole i sentrum 

4. Nye kompetansekrav med tilbakevirkende kraft for lærere krever lokal satsing på kommunens  
     bidrag til videreutdanning.  Foreslår å øke midler til videreutdanning for lærere (kompetanse  
    for kvalitet). 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
Møtebehandling fra Hovedarbeidsmiljøutvalget 09.11.2015 
 
AMU - behandling: 
 
Forslag: 
HAMU tar rådmannens budsjett 2016 og budsjett/økonomiplan 2016-2019 til orientering. 

Votering: 
Enstemmig vedtatt. 

 
 
 
AMU-013/15 vedtak: 
 

HAMU tar rådmannens budsjett 2016 og budsjett/økonomiplan 2016-2019 til orientering. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
Møtebehandling fra Felles brukerutvalg 11.11.2015 
 
BRU - behandling: 
 
EDMUND IVERSEN (BRU) foreslo: 

Felles brukerutvalg vil få uttrykke stor bekymring ved at det i budsjett for 2016 fortsatt foreslås å 
       opprettholde en stenging av en avdeling ved Lundeåne bofellesskap 

 Felles brukerutvalg vil pådet sterkeste henstille kommunestyret om at de gjennom behandlingen  
       av budsjettet for 2016 omprioriterer og finner midler slik at avdelingen kan gjenåpnes snarest  
      mulig over nyttår.  Felles brukerutvalg     forutsetter også av avdelingen når den blir gjenåpnet blir  
       brukt som tidligere som et botilbud for eldre. 
Votering: 
Iversens forslag enstemmig vedtatt. 
 
HANNE CHRISTINE BERG (FrP) foreslo: 

«Det er avsatt midler til rus/psykiatri kr. 813.000,- knyttet til endringer i statsbudsjettet for 2016.  
         Felles  brukerutvalg vil oppfordre til at noe av  disse midlene settes av til forebygging innen  



         feltet. 
Votering: 
Bergs forslag enstemmig vedtatt. 
   
BEATE KYDLAND (BRU) 

«Felles brukerutvalg er bekymret for om det er satt av tilstrekkelig midler til brukerstyrt personlig  
         assistent, (BPA)  jfr. lovgivning om tjenesten. 
Votering: 
Kydlands forslag enstemmig vedtatt. 
 
EDMUND IVERSEN (BRU) foreslo: 
For øvrig tas rådmannens budsjettforslag til orientering. 
 
Votering: 
Forslagene enstemmig vedtatt. 

 
 
 
BRU-043/15 vedtak: 
 
Felles brukerutvalg har følgende uttalelse til budsjettet for 2016 

1. Felles brukerutvalg vil få uttrykke stor bekymring ved at det i budsjett for 2016 fortsatt 
foreslås å opprettholde en stenging av en avdeling ved Lundeåne bofellesskap 
Felles brukerutvalg vil pådet sterkeste henstille kommunestyret om at de gjennom 
behandlingen av budsjettet for 2016 omprioriterer og finner midler slik at avdelingen 
kan gjenåpnes snarest mulig over nyttår.  Felles brukerutvalg forutsetter også av 
avdelingen når den blir gjenåpnet blir brukt som tidligere som et botilbud for elder 
2. Det er avsatt midler til rus/psykiatri kr. 813.000,- knyttet til endringer i 
statsbudsjettet for 2016.  Felles brukerutvalg vil oppfordre til at noe av  disse midlene 
settes av til forebygging innen feltet. 
 

                    3.  Felles brukerutvalg er bekymret for om det er satt av tilstrekkelig midler til  
                          brukerstyrt personlig  assistent, (BPA)  jfr. lovgivning om tjenesten. 
 
                      4. For øvrig tas rådmannens budsjettforslag til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 

 
 
Møtebehandling fra Levekårsutvalg 16.11.2015 
 
LKU - behandling: 
 
Nytt dokument i saken: 
           - Skriv fra rådmannen - tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016, datert 16.11.2015 (jp.   
              15/33617) 



---- 0 ---- 

BENTE GRAVDAL (AP) foreslo: 
Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 for Eigersund kommune med rådmannens 
tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016 tas til orientering. 

 
KRISTIN HOVLAND (SV) foreslo følgende: 
"Levekårsutvalget støtter administrasjonsutvalgets tilleggspunkter til budsjettet." 
 

Votering: 
Gravdals forslag til Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 for Eigersund kommune med 
rådmannens tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016 tas til orienterig enstemmig vedtatt. 
Hovlands forslag falt med 10 stemmer mot 1 stemme (SV). 

 
 
LKU-011/15 vedtak: 
 

Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 for Eigersund kommune med rådmannens 
tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016 tas til orientering. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 17.11.2015 
 
PTU - behandling: 
 
Nytt dokument i saken: 
           - Skriv fra rådmannen - tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016, datert 16.11.2015 (jp.   
              15/33617) 

---- 0 ---- 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
"Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 for Eigersund kommune med rådmannens 
tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016 tas til orienterig." 

Votering: 
Nygårds forslag til Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 for Eigersund kommune med 
rådmannens tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016 tas til orienterig enstemmig vedtatt. 

 
 
 
PTU-209/15 vedtak: 
 



Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 for Eigersund kommune med rådmannens 
tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016 tas til orienterig. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
Møtebehandling fra Formannskapet 18.11.2015 
 
FS - behandling: 
 
Nytt dokument i saken: 
           - Skriv fra rådmannen - tilleggsinformasjon og forslag til endring i B2016, datert 16.11.2015 (jp.   
              15/33617) - med følgende endringer: 
                       Fra 01.01.2016 foretas følgende endringer i kommunale gebyr: 
                       a.  Feiegebyret økes med 10%. 
                       b.  Ingen endring i vanngebyr. 
                        c.  Ingen endring i avløpsgebyr. 

---- 0 ---- 

FRANK EMIL MOEN (AP) foreslo fellesforslag fra AP+H+FRP+SP til endringer i drifts- og 
investeringsbudsjett for 2016. 
 
ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo endringer i drifts- og investeringsbudsjettet for 2016. 
           
FRANK EMIL MOEN (AP) foreslo slikt forslag (fellesforslag AP+H+FRP+SP): 

· Rådmannen foretar en ny faglig vurdering angående hvilken brukergruppe den gjenåpnede 
avdelingen på Lundeåne skal være forbeholdt. Levekårsutvalget orienteres om faglige 
vurderinger og fremlegges fremdrift for gjenåpning. 

 
FRANK EMIL MOEN (AP) foreslo: 

· I løpet av 2016 gjennomføres forsøk på enkeltforestillinger eller dager med redusert pris for 
barn som går på kino sammen med en voksen. Forsøkene evalueres høsten 2016 ut fra 
besøkstall og samlede inntekter, og danner grunnlaget for om forsøkene videreføres som 
permanente. 

· Det fremlegges en sak for Levekårsutvalget før 01.07.16 som belyser sosialpedagogiske tiltak 
på grunnskolene i Eigersund kommune. 

· Seniorpolitiske retningslinjer evalueres våren 2016. Tiltak som kan stimulere til at seniorer 
står lenger i jobb vektlegges. 

· Tidlig innsats skal prioriteres i 2016 og økonomiplanperiode. Tiltak innen folkehelse, 
hverdagsrehabilitering, pedagogisk bemanning i barnehagene og pedagogtetthet i 1.-4.klasse 
prioriteres når avdelingene legger sine detaljbudsjetter. 

· I planleggingen av nytt senter på Lagård (HO) foretas en bred vurdering av hvilke 
tjenestetilbud som kan og bør samlokaliseres. Det innhentes erfaringer fra etablering av 
helsehus e.l. i andre kommuner. 

· Rådmannen fremlegger en sak der det vurderes å opprette et ungdomsskoletilbud for 
fremmedspråklige fra høsten 2016 fremfor å kjøpe plasser eksternt (ansvar 2410). 



· Rådmannen orienterer det enkelte fagutvalg senest i februar om hvordan nye tiltak innenfor 
avdelingene tenkes organisert. 

 

LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo slikt forslag: 

· Rådmann fremlegger en sak hvor det vurderes fordeler og ulemper med å etablere 
svømmebasseng på Eigerøy i forbindelse med bygging av ny skole. I saken må det 
vurderes om svømmehallen på Lagård saneres, og eventuelt erstattes av nytt basseng 
på Eigerøy. Tema som minimum ønskes belyst med bygging på de to forskjellige 
plasser:  

· Byggekostnader, er det noe å spare med felles utbygging med ny skole? 

· Forskjell i energi kostnader, jfr. mulige fordeler med fjernvarme på Lagård ? 

· Transportkostnader  

· Evt andre forhold. 

 

Votering: 
Rådmannens innstilling til budsjettvedtak punkt 1 falt enstemmig. 
Forslaget fra KRF falt med 9 stemmer mot 2 stemmer for (KRF). 
Fellesforslaget fra AP+H+FRP+SP vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer. 
Rådmannens innstilling punkt 2 til 7.g enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 7.h falt enstemmig 
Rådmannens innstilling punkt 7.i til 27 enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling til punkt 28.a vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer for KRF`s forslag om at 
eiendomsskatten utskrives med 3 promille av takstgrunnlaget (KRF). 
Rådmannens innstilling til punkt 28 b og c enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling til nytt punkt 29 (endr. i kommunale gebyrer) enstemmig vedtatt. 
Fellesforslag fra AP+H+FRP+SP til nytt punkt 30 enstemmig vedtatt. 
Forslag fra AP til nytt punkt 31 enstemmig vedtatt. 
Forslag fra AP til nytt punkt 32 enstemmig vedtatt. 
Forslag fra AP til nytt punkt 33 enstemmig vedtatt. 
Forslag fra AP til nytt punkt 34 enstemmig vedtatt. 
Forslag fra AP til nytt punkt 35 enstemmig vedtatt. 
Forslag fra AP til nytt punkt 36 enstemmig vedtatt. 
Forslag fra AP til nytt punkt 37 enstemmig vedtatt. 
Forslag fra H til nytt punkt 38 enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling til økonomiplan punkt 1 falt enstemmig. 
Forslaget fra KRF falt med 9 stemmer mot 2 stemmer for (KRF). 
Fellesforslaget fra AP+H+FRP+SP vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer. 

 
 
FS-105/15 vedtak: 
 
 

Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 
1. Fellesforslag fra AP, H, FRP og SP til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 

2016 vedtas. 



2. Inntektsskatten for 2016 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 
3. Formuesskatten til kommunen for 2016 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 
4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%. 
5. Budsjettrammene for 2016 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for virksomheten 

og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter 
fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 

6. Fra 01.01.2016 settes renovasjonsgebyret til  
      a.  2.630 kroner for boliger.  
      b.  1.470 kroner for hytter/fritidsboliger.  
      c.  2.530 kroner for septiktanktømming (standard tank) 

d.  Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. 
     e.  Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune. 

7.  Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger: 
      a.  Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2016. 
      b.  Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2016. 
      c.  En 20% stilling ved Seksjon Personal knyttet opp mot heltidsprosjektet. 
      d.  En 100%-stilling ved Plankontoret. 

e.  En 10%-stilling ved Politisk sekretariat knyttet opp mot Levekårsutvalget. 
f.  En 100%-prosjektstilling (3 år) knyttet opp mot digitalisering. 
g.  En 20%-stilling knyttet opp mot VA-seksjon i Teknisk avdeling (selvkost). 
h.  En 100%-stilling knyttet opp mot morsmålsundervisning i KO. 
i.  En 50%-stilling som Miljøterapeut overfor flyktninger/asylsøkere. 
j.  En 100%-stilling ved Voksenopplæringssenteret knyttet opp mot asylsøkere. 
k.  To stillinger knyttet opp mot ressurskrevende tjenester innenfor KO. 
l .  Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak. 
m.  Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon. 

     8.  For 2016 legges det opp til en samlet låneramme på 129.700.000 kroner (inklusiv Start-lån).  
          Lånene gis løpetid I samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. Avdragstid 
           på nye lån settes til maksimalt 40 år. 
    9.  Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens  
        §50 pkt 7a. 
  10.  Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto innenfor  
         en kredittramme begrenset  oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt trekkrettighet  
        må være innfridd innen årets utgang. 
  11.  Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på 20.000.000 kroner.  

               Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår. 
 12.  Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer. 
 13.  100% av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2016 – forutsatt  
         driftsoverskudd. 
 14.  Ved mindreforbruk i avdelingene og enkelt ansvar, har rådmannen fullmakt til å sette av  
        inntil 100% av mindreforbruket på  investeringsfond og / eller driftsfond – forutsatt    
         driftsoverskudd. 
 15.  Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster samt å  
        foreta flyttinger innenfor egen økonomisk ramme. 
 16.  Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli 
         tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte. 
 17.  Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til  
        avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene.  



 18.  Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.   
 19.  Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett. 
 20.  Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til gjengs  
         leie fortløpende. 
 21.  Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i den  
       grad det er mulig med 5%.  
 22.  Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert  
        budsjett settes av på ”Skattereguleringsfondet”. 
 23.  Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på  
       ”Finansfondet”. I forbindelse med  avlegging og behandling av årsregnskapet tar  
        kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler –  herunder til  
        ekstraordinær nedbetaling av gjeld. 
 24.  Et positivt premieavvik – ut over budsjett - settes av på ”Premieavviksfondet”. Kostnader  
        relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av ”premieavviksfondet” og / eller et positivt  
        premieavvik i kalenderåret. 
 25.  Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond. 

      26.  Satser – tilskudd til private barnehager for 2016: 
a. Tilskudd drift pr oppholdstime (inkl. administrative kostnader): 

i.  Små barn – 90,31 kr 
ii. Store barn – 43,49 kr 

a. Tilskudd drift pr heltidsplass, inkludert administrasjonskostnader: 
i.  Små barn – 195.075 kroner 
ii. Store barn – 93.928 kroner 

    27.  Rådmannen fremmer en egen sak, i løpet av 2016, som viser hvordan nytt bo- og servicesenter  
           HO på Lagård skal finansieres driftsmessig. Saken skal omfatte samtlige driftsutgifter ved nytt 
           senter. Saken skal fremmes før beslutning av  bygging foretas. 

28.  For eiendomsskatt 2016 vedtas følgende: 
a. Eiendomsskatten for 2016 utskrives med 2‰ av takstgrunnlaget på bolig- og 

fritidseiendommer. 
                   b.  Eiendomsskatten for 2016 utskrives med 7‰ av takstgrunnlaget på andre eiendommer  
                       (næring). 
                   c.  Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig. 
     29.  Fra 01.01.2016 foretas følgende endringer i kommunale gebyr: 
                a.  Feiegebyret økes med 10%. 
                b.  Ingen endring i vanngebyr. 
                c.  Ingen endring i avløpsgebyr. 
    30.  Rådmannen foretar en ny faglig vurdering angående hvilken brukergruppe den gjenåpnede  
           avdelingen på Lundeåne skal  være forbeholdt. Levekårsutvalget orienteres om faglige  
           vurderinger og fremlegges fremdrift for gjenåpning. 
    31.  I løpet av 2016 gjennomføres forsøk på enkeltforestillinger eller dager med redusert pris for  
           barn som går på kino sammen med en voksen. Forsøkene evalueres høsten 2016 ut fra  
           besøkstall og samlede inntekter, og danner grunnlaget for om forsøkene videreføres som  
           permanente. 
    32.  Det fremlegges en sak for Levekårsutvalget før 01.07.16 som belyser sosialpedagogiske tiltak  
           på grunnskolene i Eigersund  kommune. 
    33.  Seniorpolitiske retningslinjer evalueres våren 2016. Tiltak som kan stimulere til at seniorer står  
           lenger i jobb vektlegges. 
    34.  Tidlig innsats skal prioriteres i 2016 og økonomiplanperiode. Tiltak innen folkehelse,  
           hverdagsrehabilitering, pedagogisk bemanning i barnehagene og pedagogtetthet i 1.-4.klasse  
           prioriteres når avdelingene legger sine detaljbudsjetter. 
    35.  I planleggingen av nytt senter på Lagård (HO) foretas en bred vurdering av hvilke  



           tjenestetilbud som kan og bør samlokaliseres. Det innhentes erfaringer fra etablering av  
           helsehus e.l. i andre kommuner. 
    36.  Rådmannen fremlegger en sak der det vurderes å opprette et ungdomsskoletilbud for  
           fremmedspråklige fra høsten 2016  fremfor å kjøpe plasser eksternt (ansvar 2410). 
    37.  Rådmannen orienterer det enkelte fagutvalg senest i februar om hvordan nye tiltak innenfor  
           avdelingene tenkes  organisert. 
    38.  Rådmann fremlegger en sak hvor det vurderes fordeler og ulemper med å etablere  
            svømmebasseng på Eigerøy i forbindelse med bygging av ny skole. I saken må det vurderes  
           om svømmehallen på Lagård saneres, og eventuelt erstattes av nytt basseng på Eigerøy. Tema 
            som minimum ønskes belyst med bygging på de to forskjellige plasser:  
                 a.  Byggekostnader, er det noe å spare med felles utbygging med ny skole? 
                 b.  Forskjell i energi kostnader, jfr. mulige fordeler med fjernvarme på Lagård ? 
                 c.  Transportkostnader  
                 d.  Evt andre forhold. 

 
RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN VEDTAK 

1. Fellesforslag fra AP, H, FRP og SP til Økonomiplan 2016 - 2019 vedtas og drifts- og 
investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige 
planleggingsvirksomhet. 

2. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2016. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
 

Hvem Hva Tidspunkt 
Regjeringen Fremleggelse av forslag til statsbudsjett 2016.         07.10.2015 
Regjeringen Fremleggelse av tilleggsproposisjon for 2016 30.10.2015 
Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 

og økonomiplan 2016 – 2019. 
 

04.11.2015 
Felles brukerutvalg Avgi høring til Formannskapets behandling. 11.11.2015 
Arbeidsmiljøutvalget 
(HAMU) 

Avgi høring til Formannskapets behandling. 09.11.2015 

Administrasjonsutvalget Avgi høring til Formannskapets behandling. 09.11.2015 
Planteknisk utvalg Avgi høring til Formannskapets behandling. 17.11.2015 
Levekårsutvalget Avgi høring til Formannskapets behandling.  
Formannskapet Behandle budsjett og øk.plan 2016 – 2019.  18.11.2015 
Formannskapet Behandle budsjett og øk.plan 2016 – 2019.  25.11.2015 
”Allmennheten” Budsjettet ligger ute til offentlig ettersyn. 01.12.14 - 14.12.15 
Kommunestyret Vedta budsjett og øk.plan 2016 – 2019. 14.12.2015 
Stortinget Vedta statsbudsjett. Desember 2015 

 

 
En påpeker at vedtatt budsjett blir sendt til Fylkesmann i Rogaland.  
 
 



Eventuell tidligere politisk behandling: 
Budsjettforslaget er ikke tidligere behandlet. 
 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
 
I forhold til rådmannens budsjettdokument (Gul bok) så viser en til nytt punkt 7, som er: 

� Fra 01.01.2016 foretas følgende endringer i kommunale gebyr: 
o Feiegebyret økes med 10%. 
o Ingen endring i vanngebyr. 
o Ingen endring i avløpsgebyr. 

 
Dette er forhold som er omtalt i tekstdelen, men har ikke kommet med i rådmannens forslag 
til budsjettvedtak. Gebyrene fastsettes av kommunestyret. 
 
Rådmannens vurderinger: 
Rådmannen viser til budsjettdokumentet. 
 
Universell utforming: 
Ikke i denne sak – dog så er dette lagt til grunn i rådmannens budsjettforslag. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
En viser til Rådmannens budsjettforslag. 
 
 
 
Alternative løsninger:  
Fremme forslag i forhold til rådmannens forslag. 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
401145 Søknad om tilskudd for 2016 - Kirkelig Dialogsenter i Stavanger bispedømme (KDS) 
401143 Årsmelding 2014 
401144 Signert revisjonsberetning.pdf 
417644 Budsjett for kontroll og tilsyn 
417675 3662882(1)_Tertialrapport per 31 7 2015 med budsjettforslag - Rogaland Revisjon 

IKS.PDF 
417674 Budsjett for kontroll og tilsyn 
431956 Konsekvenser i Statsbudsjettet for Eigersund kommune – B2016 
421153 Øknomiplan 2016 - 2019 - Eigersund kirkelige fellesråd 
432705 Digitaliseringsprosjekt (676731) 
 
 
 


