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Økonomirapport for EK for perioden januar – april 2017 

Sammendrag:
Det fremmes en økonomirapport for perioden januar – april 2017. Rådmannen viser til at 
økonomistyringen i avdelingene er god. Det er tidlig på året og prognosene for 2017 er både 
usikre og vanskelig å fastslå – av flere årsaker.  De forhold som kan føre til endringer går på en 
rekke forhold, hvor vi kan trekke frem skatteinngang,  arbeidsledigheten, mottak av flyktninger, 
om flyktninger får arbeid etter endt introduksjonsprogram, sykefravær, nye brukere, press på 
enkelt avdelinger og ikke minst det videre arbeidet med omstilling 2020. Tilbakemeldingene fra 
avdelingene er at en er i balanse, med unntak av Teknisk avdeling (som varsler om et mulig 
merforbruk på ca. en million kroner). Det legges ikke inn økte midler ved avdelingene. En 
arbeider for at tiltak – og forventet merforbruk – dekkes innenfor eksisterende økonomiske 
rammer. 

Følgende forhold er tatt opp av avdelingene, og det fremkommer her hva rådmann innstiller på: 

Driftsmessige forhold (innspill) Anslag 2017 Rådmannens forslag 
Sentraladministrasjon (webredaktør) 75.000 75.000 
Kultur- og oppvekstavdelingen (KO) 
Helse- og omsorgsavdelingen (HO) 
Teknisk avdeling 1.000.000 
Kap 7 – Felles poster 
Kap 8 – Skatt/rammetilskudd 
Kap 9 - Finansposter 
Sum 75.000 75.000 

Det påpekes at det i driften er press på både tjenesteproduksjon som kan føre til økte utgifter. 
Dette er et forhold som følges til neste økonomirapport. 

Det foreslår noen endringer innenfor investeringsbudsjettet. Det viser her til at endringene kan 



finne sted ved omdisponeringer ved andre investeringsprosjekt – innenfor samme sektor – eller 
ved bruk av avsatte fondsmidler. 

Innenfor investeringsbudsjettet har vi fått følgende forhold: 

Investeringsmessige forhold (tilbakemelding) Anslag 
2017 

Rådmannens 
forslag 

Sentraladministrasjon 
Kultur- og oppvekstavdelingen (KO) 500.000 500.000 
Helse- og omsorgsavdelingen (HO) 630.000 630.000 
Teknisk avdeling 400.000 400.000 
Endr. foretas innenfor eksisterende rammer 1.530.000 1.530.000 

Møtebehandling fra Formannskapet 10.05.2017 

FS - behandling: 
Votering: 
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 

FS-074/17 vedtak: 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

1. Rådmannen får fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer av bemanningsplaner innenfor
gjeldende økonomiske rammer.

2. Webredaktørstillingen økes til en 100% stilling ved at Sentraladministrasjonens hjemler
økes med en-15% fast stilling. Finansieringen skjer innenfor eksisterende økonomiske
rammer.

3. Investeringsprosjekt 111020 IKT-strategi for grunnskolene økes med 500.000 kroner. Dette
finansieres ved overføring av driftsfond avsatt i KO R2016.

4. Budsjettmidler til investeringsprosjekt 1340 AMS-Målere i omsorgsboliger kr 430 000,-
overføres til investeringsprosjekt 1343 Digitale trygghetsalarmer.

5. Budsjettmidler til investeringsprosjekt 1336 Garderobeskap Lagård HO kr 200 000,-
overføres til investeringsprosjekt 1304 Nøkkelkort medisinrom,

6. Det tilføres 400.000 kroner til investeringsbudsjettet for Teknisk avdeling til kjøp av to nye
biler. Finansieringen skjer ved tilsvarende reduksjon i P-1659 Sanering Strandgt. – Lervika.

7. Teknisk avdeling – feriervesenet – tilføres 600.000 kr til
etableringskostnader/engangsutgifter for nye lokaler og 270.000 kr for husleie i 2017. Alle
taller er oppgitt som netto beløp (dvs. eks. mva) og er driftsutgifter. Utgiftene finansieres
ved bruk av Driftsfondet – på totalt 870.000 kroner.



Vedtaket er enstemmig. 

Møtebehandling fra Kommunestyret 15.05.2017 

KS - behandling: 
Votering:  
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

KS-048/17 vedtak: 

1. Rådmannen får fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer av bemanningsplaner innenfor
gjeldende økonomiske rammer.

2. Webredaktørstillingen økes til en 100% stilling ved at Sentraladministrasjonens hjemler økes
med en-15% fast stilling. Finansieringen skjer innenfor eksisterende økonomiske rammer.

3. Investeringsprosjekt 111020 IKT-strategi for grunnskolene økes med 500.000 kroner. Dette
finansieres ved overføring av driftsfond avsatt i KO R2016.

4. Budsjettmidler til investeringsprosjekt 1340 AMS-Målere i omsorgsboliger kr 430 000,-
overføres til investeringsprosjekt 1343 Digitale trygghetsalarmer.

5. Budsjettmidler til investeringsprosjekt 1336 Garderobeskap Lagård HO kr 200 000,- overføres
til investeringsprosjekt 1304 Nøkkelkort medisinrom,

6. Det tilføres 400.000 kroner til investeringsbudsjettet for Teknisk avdeling til kjøp av to nye
biler. Finansieringen skjer ved tilsvarende reduksjon i P-1659 Sanering Strandgt. – Lervika.

7. Teknisk avdeling – feriervesenet – tilføres 600.000 kr til etableringskostnader/engangsutgifter
for nye lokaler og 270.000 kr for husleie i 2017. Alle taller er oppgitt som netto beløp (dvs. eks.
mva) og er driftsutgifter. Utgiftene finansieres ved bruk av Driftsfondet – på totalt 870.000
kroner.

Vedtaket er enstemmig. 

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: 
Formannskapet innstiller til kommunestyret – som fatter endelig vedtak. Iht. forskrift oversendes 
saken med vedtak til Fylkesmann i Rogaland. Iht. vedtak oversendes økonomirapporten til 
kontrollutvalget som informasjon. 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Det har ikke vært fremmet økonomirapporter tidligere i 2017. 

Andre opplysninger / fakta i saken: 
Nye lokaler til feierne 

http://www.eigersund.kommune.no/
http://bit.ly/1IywnuF


I KS-sak 029/17 «Status for kommunale bygningsmasse, seksjon og eiendomsforvaltning og utbedring 
av akutte forhold» så ble det fattet vedtak om utbedringer av bla. basen på Tengsareidveien 3. De 
lokalene en har valgt for feierne er i Varbergveien 19 – og hvor en ikke velger en brakkeløsning. En 
viser til vedlagt oversikt. Årlige leieutgifter utgjør totalt 400.000 kroner pr år (eks. mva). Det er videre 
behov for å legge inn 600.000 kroner (eks mva) som etableringskostnader/engangsutgifter.  
 
Feier er et selvkostområde, men hvor det pr i dag ikke er fondsmidler igjen. Det er heller ikke mulig å 
innarbeide disse beløpene inn i budsjettet for feierne i 2017. Fremtidige utgifter kan innarbeides i 
feiergebyret til enkeltkundene og vil kunne være gjeldende fra 2018. Skisserte leieutgifter vil – isolert 
– føre til en årlig økning på ca. 107 kr/kunde. Medgåtte utgifter i 2017 kan ikke tas med.  
 
Videre må etableringskostnader/engangsutgifter dekkes via driftsbudsjettet, da dette er leide lokaler 
(iht. regnskapsforskriften).  
 
Det foreslås at økte utgifter i 2017 – knyttet opp mot dette forhold – dekkes av Driftsfondet og ved 
bruk av momsrefusjon. Feiervesenet er et område ved ordinær momsføring – derfor ligger det kun 
inne netto tall (eks. mva). 
 
Status Verran-saken 
Eigersund kommune mener fortsatt at det mangler korrigeringer mellom bla. Verran-kommune og 
Eigersund kommune for 2013. Det har blitt foretatt korrigeringer på andre år. Dette er et forhold vi 
har tatt opp med Fylkesmann i Rogaland og Skattedirektoratet. Fylkesmann i Rogaland har på ny tatt 
dette opp med staten. Fra Skattedirektoratet har vi fått skriftlig tilbakemelding på at arbeider med 
saken og hvor de har skissert en løsning for oss. Vi har gitt tilbakemelding på denne løsninger, 
herunder at vi mener at denne løsningen ikke er tilfredsstillende (med begrunnelse). Det som er 
positivt er at staten er enig om at forholdet i 2013 ikke er korrigert og at det pågår et arbeid for å 
korrigere dette. Utfallet er ikke kjent. Vi følger denne sak opp. 
 
Låneopptak 
Startlån på 20 millioner kroner er tatt opp. Basert på fremdrift og likviditet vil det resterende 
låneopptak vil bli tatt opp i desember – med utbetaling i januar 2018. Vi har dialog med aktuelle 
långivere.  
 
Likviditet 
Vi konkluderer vi med at likviditeten til Eigersund kommune i dag er tilfredsstillende. 
 
Tilbakebetaling av aksjekapital fra Lagårdshallen AS 
Eigersund kommune har solgt seg ut av aksjeselskapet. Kapitalen er nå tilbakebetalt. Utgjør 
5.390.000 kroner og er innarbeidet i R2016. 
 
ROS-analyse 
Det pågår et arbeid knyttet opp mot en ROS-gjennomgang. Tidligere var dette en tjeneste som ble 
kjøpt av ekstern konsulent. Nå legges det opp til å bruke interne krefter. En stilling har i 2017 blitt økt 
med 20% - og hvor dekningen skjer ved bruk av avsatte midler og omdisponering. 
 
Økning av stillinger 
I påvente av utredninger gjennom Omstilling 2020 ble de fleste innmeldte behov for nye stillinger 
satt på vent. Kravet til lovlig og forsvarlig drift skulle dermed løses midlertidig i påvente av 
utredningene, alternativt gjennom konkrete omprioriteringer innenfor et rammeområde eller saker 
som er kommet til politisk behandling.  
 
Det er rådmannens vurdering at det er flere områder i organisasjonen som må styrkes som følge av 



gjeldende krav, behov og rammer. Organisasjonen har heller ikke tilstrekkelig endringskapasitet, og 
dette bidrar til at nødvendig omstilling tar lengre tid eller ikke er mulig å iverksette på grunn av 
manglende ressurser til oppfølging og gjennomføring. Dette er ingen holdbar situasjon og utgjør en 
risiko i seg selv. Det er derfor viktig å justere kapasitet og kompetanse fleksibelt og nøkternt, når 
situasjoner oppstår for å få ønsket effekt av omstillingen. 
 
Det er altså en sårbar fase vi er inne i nå med tanke på at en organisasjon med små ressurser over tid 
skal driftes og omstilles samtidig uten at vi har økt stillingsressurser til omstilling. Omstillingsmidlene 
som er satt av til kr 1 mill er planlagt brukt til eksterne analyser og noe frikjøp ved behov. Hittil er det 
prioritert å fullfinansiere en 70 % personalrådgiver som ble omgjort til 100 % personalkonsulent, for å 
løse behovet innenfor lønn og personal i en kritisk omstillingsfase og ved tap av to nøkkelpersoner på 
samme tid. Dette innebærer en økt stilling på 30 %, derav 15 % er finansiert innenfor rammen og 15 
% er finansiert med omstillingsmidlene. Rådmannen har her lagt til grunn at det ligger til rådmannens 
ansvar å igangsette nødvendige tiltak, for å sikre lovlig og forsvarlig drift innenfor gjeldende 
økonomiske rammer. Delegeringsreglementet er enda ikke vedtatt, og rådmannen ser derfor behov 
for en presisering av fullmaktene i påvente av dette. 
 
Generelt vil det bli nødvendig å øke kapasiteten midlertidig spesielt innenfor felles tjenester, for å 
legge til rette for nødvendig omstilling i hele organisasjonen. Rådmannen foreslår derfor å øke 
omstillingsmidler i 2017 med kr 500 000 gjennom å disponere overskuddet fra 2016.  
 
Et annet område som vi har jobbet med, for å omprioritere ressurser og finne løsninger på et uløst 
behov, gjelder kommunikasjon. Stillingen som webredaktør er i dag en 60% stilling i interne tjenester, 
dvs 3 dager i uken. Det er normalt at en kommune på Eigersund kommunes størrelse har en 100% 
stilling som webredaktør. Intern- og eksternkommunikasjon er et svært viktig satsingsområde og et 
felt som blir stadig viktigere. Dette vil omfatte både digitalisering, Omstilllingsprosjektet 2020 og 
Omstillingskommune. I dag går mye av stillingsressursene sin webredaktør med til vedlikehold og 
publisering, og i for liten grad til utvikling og proaktivt arbeid. Det er i tillegg store ressursutfordringer 
i forbindelse med at vi er i en prosess med oppgradering av kommunens nettportal, digitalisering og 
etablering av et intranett (intern nettportal).   
 
Som et nødvendig ledd i omstillingen er det behov for å satse på kommunikasjon og veiledning og 
dermed øke stillingen som webredaktør til en 100% stilling. For å få dette til er det satt i gang en 
prosess der interne tjenester får overført 25% stilling fra kultur- og oppvekstavdelingen (KO), dog 
under forutsetning av at stillingen som webredaktør overtar webrelaterte arbeidsoppgaver i KO. 
Dette vil også gi en effektiviserings- og driftseffekt.  For å få økt stillingen til en 100 % stilling fremmer 
rådmannen forslag om at interne tjenester tilføres 15% fast stilling, slik at webredaktørstillingen kan 
økes til en 100 % stilling. Det er kommunestyret som har fullmakt til å øke hjemmelsstørrelsen. 
Økningen vil i løpet at et helår utgjøre 100.000 kroner. Finansieringen må finne sted innenfor 
eksisterende økonomiske rammer. 
 
Administrasjonens vurderinger: 
Kommentarer til drift 
Den økonomiske situasjonen for avdelingene er slik (drift, perioden januar – april): 



 
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner – budsjettet er periodisert 
 
Avdelingene har følgende økonomiske tilbakemelding (forkortet): 
 
Sentraladministrasjonen 
I balanse. 
 
Kultur- og oppvekstavdelingen (KO) 
I balanse. 
 
Det vises til at det er igangsatt en gjennomgang at tilskudd til private barnehager for tidligere år. Det 
er ikke kjent hvilket økonomisk utslag dette kan gi. Telemarksforskning kommer til å foreta denne 
kontrollen og har varslet at de tidligst blir ferdige i begynnelsen på juli 2017. 
 
Helse- og omsorgsavdelingen (HO) 
I balanse. 
 
Teknisk avdeling (TA) 
Basert på de forhold som er meldt inn, anslås det at avdelingen vil kunne få et merforbruk på ca. kr. 1 
million kroner. Det presiseres at dette er et meget usikkert anslag, hvor en vil måtte komme tilbake 
med et sikrere anslag som kan endre seg betydelig i kommende økonomirapporter. Det fremmes ikke 
forslag om å øke økonomisk ramme, men hvor en arbeider for å redusere / innarbeide dette beløp. 
 
For Teknisk avdeling er det i hovedsak usikkerhet knyttet til energiutgifter som gjør at det er 
vanskelig å anslå hvordan resultatet vil bli, spesielt så tidlig på året som vi er nå. I 2016 var det et 
betydelig merforbruk knyttet til energiutgifter. Videre har Dalane Energi hatt problemer i forbindelse 
med utsending av faktura for de første månedene i 2017, slik at disse forholdene er derfor ekstra 
uklare på nåværende tidspunkt. Eigersund kommune vil motta disse fakturaene i løpet av kort tid, 
slik at til neste økonomirapportering vil disse forholdene være noe mer avklarte. 
 
Et annet forhold som vil kunne føre til merforbruk for avdelingen er at en sannsynligvis vil mangle en 
del inntekter knyttet til internsalg til ordinære investeringsprosjekt. Dette har i hovedsak 
sammenheng med at det brukes mye ressurser på motkonjunkturtiltak-prosjektene, hvor det ikke 
skal foretas tilsvarende internbelastninger. 
 
Kapitel 7 – Felles utgifter 
I balanse. 
 
Kap. 8 – Skatt, rammetilskudd mv 
I balanse, men en viser til at skatteinngangen for periode januar – mars 2017 er 3,2 millioner kroner 
høyere enn budsjettert. Dog så må en avvente revidert nasjonalbudsjett for 2017 (mai) for å se hvilke 
konsekvenser dette får for løpende inntektsutjevning. Merk at Eigersund kommune ikke har 



budsjettert i tråd med statens anslag (som følge av arbeidsmarkedssituasjonen vår samt tidligere høy 
aktivitet ved Aker). 
 
Tabellen over viser lavere inntekt enn budsjettert. Dette er knyttet opp mot et enkelt forhold – og 
regnskapsmessig føring av tilskudd til ressurskrevende tjenester innfor HO. Dette er en 
forskriftsmessig føring som går på fjorårets tilskudd vs faktisk utbetaling. 
 
Kap. 9 – Finansposter 
I balanse. 
 
Kommentarer til investeringsbudsjettet 
En viser til kommentarer om enkelt prosjekt. Avdelingene har følgende økonomiske tilbakemelding 
(forkortet): 
 
Sentraladministrasjonen 
I balanse. En viser dog til Investeringsprosjekt P111020 IKT skolene, som kommenteres under KO. 
 
Kultur- og oppvekstavdelingen (KO) 
Økonomiske avvik innenfor investeringsbudsjettet oppsummert: 
 

Investeringsprosjekt/år 2017 2018 2019 
111020  - IKT Skolene  500.000   
    
Sum endringer 500.000   

Alle tall oppgis i hele tusen kroner. 
 
IKT-strategi for grunnskolene - vedtatt av K-styret 23.01.2017. 
De er i starten av gjennomføring av tiltakene i denne planen og ser behov for økte investeringsmidler 
– både på dette året og kommende år. I 2017 er det budsjettmessig nå avsatt 1.950.000 kroner til 
dette prosjekt.  
 
Alle elever i 8. klasse skal få en Chromebook. Det er nå bestilt inn slike maskiner til de som går i 8. 
klasse dette skoleåret. I løpet av sommeren vil det bli kjøpt inn maskiner til de som begynner i 8. 
klasse fra høsten av.Før påske er det gjennomført en besøksrunde til barneskolene for å høre deres 
prioriterte behov. En er klar over at ikke alt IKT-utstyret kan skiftes ut på en gang - noe en også har 
formidlet videre til skolene. IKT-utstyret ute på skolene er imidlertid så gammelt og utdatert at mye 
av det ikke kan brukes. En ser derfor behov for å skifte ut mer enn tidligere planlagt. Det er derfor om 
tilførsel av ytterligere kr. 500.000,- på investeringsbudsjettet for 2017. Det foreslås at dette 
finansieres ved overføring av driftsfond avsatt i KO R2016.  
 
Det viser videre til at det pågår et arbeid knyttet opp mot Eigerøy skole – hvor budsjettet er justert. 
En har muntlig fått tilbakemelding om at avsatte midler kan være for lave. Det skal være interne 
møter rundt dette prosjekt og et eventuelt avvik vil bli fremmet som egen sak. 
 
Helse- og omsorgsavdelingen (HO) 
Økonomiske endringer innenfor investeringsbudsjettet oppsummert: 
 

Investeringsprosjekt/år 2017 2018 2019 
1343 Digitale trygghetsalarmer 500    
1304 Nøkkelkort medisinrom 200    
Sum endringer (dettes av fond eller omdisp)    



Alle tall oppgis i hele tusen kroner. 
 
Kommentarer knyttet til det enkelte punkt: 
P1343 Digitale trygghetsalarmer:  
Det er nødvendig med utskiftning fra analoge til digitale trygghetsalarmer. Budsjettmidler som er 
avsatt til formålet er på 500 000,-, mens stipulert totalkostnad er på ca 1 000 000,- . Innkjøp ikke 
foretatt.  HO foreslår omdisponering av budsjettmidler på prosjekt 1340 AMS-målere i 
omsorgsboliger kr 430 000,- til finansiering av prosjektet. Midlene som står på P1340 er overført fra 
2016 og prosjektet er avsluttet. Rest overforbruk finansieres ved bruk av inventarfond HO.  
 
P1304 Nøkkelkort medisinrom:  
Det er startet et arbeid med utskiftning av manuelle låser til nøkkelkort låser på alle medisinrom, 
dette er tiltak for å bedre internkontrollen i forhold til medisinhåndtering.  Det gjenstår 4 dører som 
har behov for skifte til nøkkelkort, stipulert til kr 200 000,-.  Prisen varierer noe i forhold til arbeid 
med strømtilførsel mv. HO søker om å omdisponere budsjettmidler fra prosjekt 1336 Garderobeskap 
Lagård (sluttført) til finansiering av stipulert merforbruk. Midlene som står på P1336 (200.000 kr) er 
overført fra 2016. 
 
Teknisk avdeling (TA) 
Teknisk avdeling gir følgende tilbakemelding på investeringsprosjekt. 
 
Bytte av 2 biler ved Seksjon Bygg og eiendom 
Bygg & Eiendom har to biler som har behov for omfattende reparasjoner, og seksjonsleder på 
enheten vurderer at det vil være mer hensiktsmessig å kjøpe nye biler enn å reparere på disse to, 
eldre bilene. Det er behov for økte budsjettmidler (kr. 400.000 inkl. MVA) på investeringsbudsjettet 
til kjøp av to nye biler. 
 
P-1140 (Hestnes) 
Eigersund kommune har en pågående prosess med Bertelsen og Garpestad knyttet til sluttoppgjøret 
for utbygging av etappe 1 i Hestnes. Partene er i dialog for å ferdigstille sluttoppgjør. Sluttfaktura fra 
entreprenøren var på ca. 7,5 millioner kroner eks. MVA, hvorav kommunen har godkjent og utbetalt 
ca. kr. 1,7 millioner av disse. Resten av sluttoppgjøret er ikke ferdig. 
 
P-1659 (Sanering Strandgt. – Lervika) 
TA melder om at prosjektet er ferdigstilt og at det ikke vil bli mer utgifter knyttet til dette prosjektet. 
Ferdigstilles med et mindreforbruk på kr. 1,42 millioner. 
 
P-1843 (Rådhuset – heis) 
Det er i 2017 avsatt kr. 560.000 til ny heis på Rådhuset. Nytt kostnadsoverslag viser at ny heis på 
Rådhuset vil koste ca. kr. 1,9 millioner + eventuelt kr. 1,3 millioner hvis det skal bygges nytt 
inngangsparti for å gjøre inngangen mer universelt utformet. Til sammen kr. 3,2 millioner. Tiltaket 
igangsettes ikke før det eventuelt er avklart at det er tilstrekkelig med budsjettmidler tilgjengelig. 
 
P-1912 (Sanering Kjærlighetsstien) 
Mange feilkoblinger og dårlige løsninger i ledningsnettet fra 1970-årene gjør at mye mer av 
ledningsnettet må skiftes enn først kalkulert og kostnadsberegnet. Dette vil føre til et merforbruk på 
dette prosjektet, men størrelse på merforbruk er foreløpig uavklart. Noe av merforbruket vil også 
kunne dekkes av andre investeringsprosjekt hos VA. 
 
Universell utforming: 
Ikke aktuelt i denne sak. 
 



Økonomiske konsekvenser: 
 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

Sentraladministrasjon (web) – innenfor egen ramme 75.000 100.000 100.000 
Teknisk avd – nye lokaler til feierne (netto beløp) 870.000 400.000 400.000 
Sum 945.000 500.000 500.000 

En viser til at økte utgifter for feierne kan gå inn i selvkostberegningene og dermed dekkes av kundene. 
 

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

Foreslåtte forhold dekkes via omdisponering 1.530.000   
Sum 1.530.000   

 
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. 
Merk at samtlige saker som har økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken 
leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes dersom det er påført at det ikke 
er noen økonomiske konsekvenser. 

~ o ~ 
 
Alternative løsninger:  
Fremme forslag i forhold til rådmannens forslag. 
 

 
Dokumenter vedlagt saken 
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Fra: Gro Anita Trøan 
Sendt: 24. april 2017 19:55 
Til: Tore L.  Oliversen 
Emne: VS: 17/422 Estimerte kostnader for feierlokasjon 
Vedlegg: Estimerte kostnader - Brakker vs Varbergveien 19.pdf; Estimerte 

kostnader - Brakker for vei og utemiljø.pdf 
 
 
 
Fra: Sven-Erik Åkerman [<mailto:sven-erik@segracon.no>]  
Sendt: 24. april 2017 19:54 

Til: Gro Anita Trøan 
Kopi: Sven-Erik Åkerman 

Emne: SV: 17/422 Estimerte kostnader for feierlokasjon 

 
Hei. 
 
Se vedlegg. 
 
Feierlokaler 
Leieavtalen for Varbergveien ble signert i dag. Margit fikk aksept for ønsket om 6 mnd oppsigelse uten 
«bindingstid». Jeg har avtale med teknisk tegner i morgen for å få skissert løsningen der denne uka, 
sender over til verneombud v/Bjørn Michal for kommentarer. 
 
Vei og utemiljø 
Vi har møte med arbeidsgruppe (for vei og utemiljø) på onsdag. Vi skal nok få landet mye i løpet av uka.  
 
Verneombudene er involvert.  
 
(MERK: Denne eposten er sendt fra privat epostadresse.) 
 
 
Mvh. 

Sven-Erik Åkerman 
 

E-post: sven-erik@segracon.no <mailto:%20sven-erik@segracon.no>   Mob.: 99 53 91 99 
Adr.: Kabelhusveien 10, 4372 Egersund 
 
 
Fra: Gro Anita Trøan [<mailto:Gro.Anita.Troan@eigersund.kommune.no>]  
Sendt: 24. april 2017 19:44 
Til: 'sven-erik@segracon.no' <sven-erik@segracon.no <mailto:sven-erik@segracon.no>> 
Emne: SV: 17/422 Estimerte kostnader for feierlokasjon 

 
Får ikke lest rapporten! 
 
Fra: Sven Erik Åkerman via Adobe Send & Track [<mailto:noreply@acrobat.com>]  

Sendt: 24. april 2017 19:39 



Til: Gro Anita Trøan 

Emne: 17/422 Estimerte kostnader for feierlokasjon 

 
   

    

Jeg har delt filer med deg. Klikk koblingen for å vise og laste dem ned. Jeg har ingen 
hjemmekontorløsning eller epost tilgjengelig hjemmefra. 

Mvh. 

Sven-Erik 

  

Click on the button or use the link below to view and download the file and to let Sven 
Erik Åkerman know that you've received it.  

<https://files.acrobat.com/a/preview/00f00a18-b9db-447a-845c-1c7fa81b3fef> 

View File  
<https://files.acro
bat.com/a/previe
w/00f00a18-b9db-
447a-845c-1c7fa8
1b3fef>  

 

Estimerte kostnader - Brakker vs Varbergveien 19.pdf  
<https://files.acrobat.com/a/preview/00f00a18-b9db-447a-845c-1c7fa8
1b3fef> 
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EIGERSUND KOMMUNE
Seksjon bygg- og eiendomsforvaltning

FEIERE Estimerte kostnader

Leie av brakker vs Varbergveien 19

Antall år som ligger til grunn i beregningene 3 år

Antall brakkemoduler 8 stk

Leiekostnader brakker

Engangskostnader Pr modul Sum

Tilkobling av strøm, vann og avløp kr 50 000

Etableringskostnad pr modul kr 15 000 kr 120 000

Fjerning av modul (pr stk) kr 8 000 kr 64 000

Sum etablering og fjerning kr 234 000

Løpende kostnader Kostnad pr år Totalt for 3 år

Månedsleie alle moduler á kr 2 500 pr modul kr 240 000 kr 720 000

Forsikring av moduler, 3 % av månedsleie kr 7 200 kr 21 600

Årlig abb. avgifter strøm, vann og avløp kr 15 000 kr 45 000

Renhold og strøm pr mnd á kr 400,- pr m²/pr år kr 64 000 kr 192 000

Sum løpende kostnader kr 978 600

Sum for 3 år inkl. opp- og nedrigg eks mva kr 1 212 600

MVA kr 303 150

Sum for 3 år inkl. opp- og nedrigg inkl mva kr 1 515 750

Leiekostnader lokaler

Engangskostnader Totalt

Tilpasning av lokaler kr 600 000

NB: Dette er en anslått verdi - det er ikke mottatt tilbud på de løsninger 

som må gjøres.

Sum etablering eks mva kr 600 000

Løpende kostnader Kostnad pr år Totalt for 3 år

Årlig leie kr 250 000 kr 750 000

Årlige felleskostnader kr 30 000 kr 90 000

Renhold og strøm pr mnd á kr 400,- pr m²/pr år kr 120 000 kr 360 000

Sum løpende kostnader kr 1 200 000

Sum for 3 år inkl. opp- og nedrigg eks mva kr 1 800 000

MVA kr 450 000

Sum for 3 år inkl. etablerig inkl mva kr 2 250 000

I kalkylen er det ikke medtatt flyttekostnader, evt. nye kontormøbler, etablering av IT-løsninger, kun de 

ganske konkrete punktene som er listet opp. Eventuelle leie av tomt for brakker eller tilpasning av 

grunnforhold er heller ikke medtatt.

Utført av: Sven-Erik Åkerman Dato: 24. april 2017
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