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Økonomirapport for EK for perioden januar – mai 2017 
 
Sammendrag: 
Det fremmes en økonomirapport for perioden januar – mai 2017. Rådmannen viser til at 
økonomistyringen i avdelingene er god, men det er et press på tjenesteproduksjonen. Dette vil føre 
til økte utgifter. Samtidig så ser vi at det kan komme endringer knyttet opp mot flere forhold. Dette 
omfatter skatteinngang (og konsekvenser for rammetilskuddet), 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. 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  200.000 0 
Kultur- og oppvekstavdelingen (KO) 500.000 500.000 
Helse- og omsorgsavdelingen (HO) 0 0 
Teknisk avdeling 2.000.000 0 
Kap 7 – Felles poster 0 0 
Kap 8 – Skatt/rammetilskudd -500.000 -500.000 
Kap 9 - Finansposter -2.890.000 -2.890.000 
Sum -690.000 -2.890.000 

 
For HO så viser en til at HO har spilt inn behov på totalt 1.040.000 kr. Dog hvor effekten for 2017 
dekkes av avsatte midler i 2017 og hvor tiltakene finansieres med rammeøkning fra 2018. 
 
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. 



Innenfor investeringsbudsjettet har vi fått følgende forhold: 
Investeringsmessige forhold 
(tilbakemelding) 

Anslag 2017 Rådmannens forslag 

Sentraladministrasjon  Ingen forslag Ingen forslag 
Kultur- og oppvekstavdelingen (KO) Ingen forslag Ingen forslag 
Helse- og omsorgsavdelingen (HO) Ingen forslag Ingen forslag 
Teknisk avdeling 1.000.000 1.000.000 
Endr. foretas innenfor eksisterende rammer   

 
 

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
 

1. Sentraladministrasjonen får tilført 200.000 kroner for ekstra omkostninger vedrørende 
områderegulering Kaupanes – for 2017. Finansieringen skjer ved bruk av Driftsfondet. 

2. KO får en rammeøkning på 500.000 kroner i 2017. Dette som følge av RNB2017 og statens 
satsing på flere barnehagelærere. Økningen finansieres med tilsvarende økning av 
rammetilskuddet for 2017. 

3. Budsjettert utbytte fra Dalane energi økes med 2.890.000 kroner. Tilsvarende beløp settes av 
på Driftsfondet. 

4. Det flyttes 1,0 millioner kroner fra investeringsprosjektet P-1659 Sanering Strandgt. – Lervika – 
VA (sluttført) til P-1912 Sanering Kjærlighetsstien -  VA. 

 

 
Møtebehandling fra Formannskapet 15.06.2017 
 
FS - behandling: 
Votering: 
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
 
 
FS-052/17 vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

1. Sentraladministrasjonen får tilført 200.000 kroner for ekstra omkostninger vedrørende 
områderegulering Kaupanes – for 2017. Finansieringen skjer ved bruk av Driftsfondet. 

2. KO får en rammeøkning på 500.000 kroner i 2017. Dette som følge av RNB2017 og statens 
satsing på flere barnehagelærere. Økningen finansieres med tilsvarende økning av 
rammetilskuddet for 2017. 

3. Budsjettert utbytte fra Dalane energi økes med 2.890.000 kroner. Tilsvarende beløp settes av 
på Driftsfondet. 

4. Det flyttes 1,0 millioner kroner fra investeringsprosjektet P-1659 Sanering Strandgt. – Lervika 
– VA (sluttført) til P-1912 Sanering Kjærlighetsstien -  VA. 



Vedtaket er enstemmig. 

 

 
 
Møtebehandling fra Kommunestyret 19.06.2017 
 
KS - behandling: 
Følgende forslag ble foreslått av John Mong (Kristelig Folkeparti) 
"Punkt 3 endres slik: Budsjettert utbytte fra Dalane energi økes med 2.890.000 kroner. 1.500.000 
settes av til Nytt kulturhus/rådhus, resterende beløp settes av på Driftsfondet. 

 
Votering: 
Formannskapets innstilling punkt 1-2 enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling punkt 3 vedtatt med 26 mot 5 stemmer for Mongs forslag. (KrF) 
Formannskapets innstilling punkt 4 enstemmig vedtatt. 

 
 
 
KS-071/17 vedtak: 
 

1. Sentraladministrasjonen får tilført 200.000 kroner for ekstra omkostninger vedrørende 
områderegulering Kaupanes – for 2017. Finansieringen skjer ved bruk av Driftsfondet. 

2. KO får en rammeøkning på 500.000 kroner i 2017. Dette som følge av RNB2017 og statens 
satsing på flere barnehagelærere. Økningen finansieres med tilsvarende økning av 
rammetilskuddet for 2017. 

3. Budsjettert utbytte fra Dalane energi økes med 2.890.000 kroner. Tilsvarende beløp settes av 
på Driftsfondet. 

4. Det flyttes 1,0 millioner kroner fra investeringsprosjektet P-1659 Sanering Strandgt. – Lervika 
– VA (sluttført) til P-1912 Sanering Kjærlighetsstien -  VA. 
 

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: 
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 blitt fremmet en tidligere økonomirapport i 2017. Denne ble behandlet i Kommunestyret 

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


15/5-2017. 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Status Verran-saken 
Det har ikke skjedd endringer i denne sak, i forhold til informasjon gitt i den forrige økonomirapport 
(behandlet i kommunestyret 15/5-17). 
 
Startlån 
Startlån på 20 millioner kroner er tatt opp. Tildeling foretas løpende. Mesteparten av årets lån er 
tildelt i vedtak. Ubrukte lånemidler for 2016 vil også bli utdelt ved behov (omfatter også låneopptak 
som ikke ble realisert av kundene). 
 
Låneopptak – investeringer 2017 
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 med at likviditeten til Eigersund kommune i dag er god. 
 
Etterkontroll av tilskudd til private barnehager 
Det pågår nå en gjennomgang av tilskudd til private barnehager fra Eigersund kommune for årene 
2013, 2014 og 2015. Kontrollen foretas av Telemarksforskning, hvor en ser på om Eigersund 
kommune har betalt ut rett tilskudd eller om dette må økes. Det er sannsynlig at gjennomgangen vil 
innebære en etterbetaling til private barnehager. PBL har videre tatt opp at de vil at dette også skal 
omfatte 2012. Rådmannen legger til grunn at beregningene for 2012 ble vurdert av fylkesmannen og 
at tilskuddene for 2012 er ferdigbehandlet gjennom dette. Når gjennomgangen er foretatt, vil en 
komme tilbake til dette forhold – herunder inndekning. 
 
Etterkontroll av tilskutt til den katolske kirken 
Den katolske kirke har oppgitt feil antall medlemmer og på den måten fått for mye i tilskudd fra 
kommunene. Kommunene gir et tilskudd til andre trossamfunn enn den norske kirke. Tilskuddet er 
beregnet på hvor mye tilskudd den enkelte kommune gir til kirken – delt på antall medlemmer. 
Tilskuddet blir videre utbetalt mot slutten av året – basert på informasjon om antall medlemmer som 
kommunene mottar fra sentralt hold. Det har blitt avdekket at den katolske kirke har – over flere år – 
innrapportert feil antall medlemmer.  
 
Dette var Eigersund kommune tidlige til å se, og vi har holdt tilbake tilskudd for 3 år. Vi har forsøkt 
via bla. Fylkesmann i Rogaland å finne frem til rett antall medlemmer. Vi har tidligere tatt opp at 
dette er et forhold som omfatter flere kommuner og hvor f.eks. KS bør se på dette samlet. Dette er 
nå noe KS har tatt initiativ til. Via KS Advokaten har totalt 88 kommuner (sist oppgitt tall) gått 
sammen for å finne frem til rett antall medlemmer og tilskudd for de siste år. Eigersund kommune er 
en av disse kommunene.  
 
Basert på at vi har holdt tilbake tilskudd for 3 år må vi påregne med at vi – etter denne 
gjennomgangen – må utbetalte tilskudd til den katolske kirke. En viser til at tidligere beregnet 
tilskudd er avsatt i regnskapet hos oss – slik at inndekning vil være finansiert.  
 
Kommuneproposisjonen 2018 
Regjeringen la frem Kommuneproposisjonen for 2018. Denne omfatter endringer i 
tjenesteproduksjon for 2018 og økonomiske endringer for kommunene. Regjeringen legger opp til 
fortsatt vekst i kommunene, men samtidig så viser en til økte utgifter som må dekkes av veksten.  



 
Regjeringen skisserer en samlet vekst i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) på 3,5 – 4 milliarder 
kroner. Av dette vil: 

· 2,6 milliarder kroner gå med til dekning av økte utgifter i tjenesteproduksjon (demografi) 
og pensjon for kommunene 

· 0,8 milliarder kroner til øremerket satsing (rus og tidlig innsats i barnehage og skole) 
· Dette fører til en økning på 0,1 – 0,6 milliarder kroner. Dette vil utgjøre en vekst på mellom 

300.000 kr til 1,7 millioner kroner for Eigersund kommune i 2018. Dette er et lite beløp for 
Eigersund kommune og vil gi oss utfordringer knyttet opp mot B2018. 

 
Det blir ikke fremmet forslag om å tilbakeføre selskapsskatt for 2018, som en inntekt for kommunene 
(ved tilsvarende reduksjon i f.eks. rammetilskuddet). Årsakene er usikkerhet på inntektssiden.  
 
 
Revidert nasjonalbudsjett 2017 
Samtidig med kommuneproposisjonen har regjeringen lagt fram revidert nasjonalbudsjett 2017 
(Meld. St. 2 (2016–2017)) og forslag til bevilgningsendringer i statsbudsjettet 2017. 
 
I revidert nasjonalbudsjett 2017 er det lagt fram ny informasjon som har betydning for 
kommunesektorens inntekter i 2017: 

· Anslaget for lønnsveksten i 2017 er nedjustert fra 2,7 prosent til 2,4 prosent. 
Nedjusteringen bidrar til at kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) nedjusteres fra 
2,5 prosent til 2,3 prosent. Isolert sett bidrar dette til en besparelse for kommunesektoren 
på om lag 900 mill.   kroner. Samtidig så viser en til at skatteinntektene reduseres 
tilsvarende. 

· Lavere lønnsvekst medfører lavere vekst i skatteinntektene til kommunesektoren. 
Sammenliknet med saldert budsjett 2017 er anslaget på kommunesektorens 
skatteinntekter nedjustert med 850 mill. kroner. Det er også foreslått endringer knyttet 
opp mot bla. pensjonssparing og minste fradrag. Dette fører til redusert skatteanslag for 
kommunene, som skal kompenseres via endringer i rammetilskuddet. 

· Anslaget på øremerkede tilskudd i 2017 er nedjustert med om lag 60 mill. kroner. 

 
Det er fremmet forslag om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017. Forslag til 
bevilgningsendringer er fremmet i Prop. 129 S (2016–2017) Tilleggsbevilgninger og  omprioriteringer i 
statsbudsjettet 2017. Nedenfor redegjøres det for enkelte saker som har betydning for oss. 
 
Tilskudd til flere barnehagelærere 
I statsbudsjettet for 2017 er det bevilget 172,2 mill. kroner til flere barnehagelærere  
på Kunnskapsdepartementets budsjett. Bevilgningen har halvårseffekt, og helårseffekten 
av tiltaket utgjør om lag 413 mill. kroner. I Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og 
kvalitet i skolen har regjeringen varslet at den ønsker at midlene skal benyttes til å øke kravene til 
kompetanse i barnehagene i form av skjerpede krav i forskrift om pedagogisk bemanning. Det vil bli 
sendt på høring et forslag om at pedagognormen skjerpes i tråd med det Stortinget har bevilget 
midler til. Staten sier at det tas sikte på at høringen blir sendt ut i løpet av våren 2017. Barnehagene 
finansieres i dag i all hovedsak gjennom kommunerammen. For å sikre en enhetlig finansiering 
foreslår regjeringen at det øremerkede tilskuddet til flere barnehagelærere overføres til 
kommunerammen for å dekke skjerpede krav i pedagognormen allerede i 2017.  
 
Dette utgjør ca. 500.000 kroner for Eigersund kommune i 2017. Administrasjonen foreslår at dette 



legges inn i KO sin ramme – med tilsvarende endring i rammetilskuddet (økt inntekt). 
 
Tilskudd til sykehjem 
Det er endringer i rammen. Vil ikke ha konsekvenser for oss i B2017. 
 
Det som revidert nasjonalbudsjett viser er betydelige forskjeller i skatteinngangen for kommunene. 
Dette er knyttet opp mot betydelige endringer innenfor spesielt oljerelaterte virksomheter i deler av 
landet (deler av Sørlandet og Vestlandet). Endringene har ført til utslag i andre næringer. Samtidig så 
foreslås det endringer i deflatoren – som følge av anslag innenfor lønnsoppgjørene. Dette vil føre til 
lavere rammetilskudd for Eigersund kommune  - samtidig som det ikke er gitt at vi får tilsvarende 
reduksjon i lønnspotten. Dette er et forhold som en vil komme tilbake til – når mer informasjon 
foreligger (knyttet opp mot årets lønnsoppgjør).  
 
Administrasjonens vurderinger: 
Kommentarer til drift 
Den økonomiske situasjonen for avdelingene er slik (drift, perioden januar – mai): 

 
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner – budsjettet er periodisert 
 
Avdelingene har følgende økonomiske tilbakemelding (forkortet): 
 
Sentraladministrasjonen 
Anslått prognose på merforbruk er anslått til å ligge på 200.000-300.000 kroner. Dette er knyttet til 
områderegulering på Kaupanes. På grunn av vedtak om tilleggsutredning, har planarbeidet blitt 
forsinket og det påløper kostnader som det ikke er budsjettert med og dette gjelder utarbeiding av 
tilleggsutredninger knyttet til støy, 3D-modelering m.m.  
 
Det er estimert en merkostnad på om lag 200 000,- i 2017 utifra det som er estimert fra 
konsulentfirma. Det vil også påløpe kostnader utover dette pga endringer i planen som ENH KF 
ønsker å få gjort jfr. arealbehov fra bedrifter. Konkrete kostnader blir klar i juni.  
 
Administrasjonen foreslår at det for 2017 tilføres 200.000 kroner til avdelingen for områderegulering 
Kaupanes – for 2017. Utgifter knyttet opp mot endringer som ENH KF har ønsket dekkes av foretaket. 
 
Kultur- og oppvekstavdelingen (KO) 
Avdelingen er totalt sett i balanse pr. april, men har et registrert merforbruk knyttet opp mot 
vikarutgifter ved sykdom. Det forventes at dette i løpet av året dekkes via sykelønnsrefusjon.  
Vi har en lavere deltakelse i Sfo-ordningene enn forutsatt, noe som gir oss en lavere inntekt enn 
budsjettert. Dette planlegges justert i forhold til bemanningsreduksjon ved skoleåret 2017/2018. 
 
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. 



 
Det vises videre til foreslåtte endringer i revidert nasjonalbudsjett for 2017 – som foreslås 
innarbeidet (barnehagelærer-dekning). 
 
Helse- og omsorgsavdelingen (HO) 
I balanse, men avdelingen viser til økt behov som fører til økte utgifter. Avdelingen ber om å få 
kompensert forhold – med økonomiske konsekvenser for 2018. Den tid det ligger til B2018 – iht. sak 
om Fremtidig økonomirapportering (KS-sak 009/17) så foreslås ikke denne kompensasjonen nå – 
men hvor en vil komme tilbake i B2018. En viser dog til at rådmannen har fullmakt til å ansette i 
mindre stillingsstørrelser. Dvs. at disse tiltak kan igangsettes og dekkes av fondsmidler i 2017 (som 
midlertidig tiltak).  
 
Driftsmessige endringer som avdelingen ber om økonomisk kompensasjon på oppsummert: 
 

Driftsmessige /år 2017 2018 2019 
0,6 årsverk til ressurskrevende tjenester 0,- 450 000,- 450 000,- 
Forsterket tiltak VTA plass 0 590 000,- 590 000,- 
Sum endringer    

Alle tall oppgis i hele tusen kroner. 
 
Avdelingen peker på følgende forhold: 

Avlastning barn og unge: 
Det er sterkt press på avlastningsboligen, det oppleves at kapasiteten er for liten. På bakgrunn 
av dette har også boliger på Slettebø blitt tatt i bruk til avlastningstiltak for barn. 
Avlastningsboligen oppleves heller ikke helt hensiktsmessig i forhold til antallet barn som er på 
avlastning samtidig. Bygget begrenser også mulighetene for gruppeinndeling i forhold til  
funksjonsnivå hos brukerne. 
 
IBO: 
To av leilighetene tilhørende nabokommunene står nå tomme. Økonomiske forhold knyttet til 
vedlikeholdskostnader og grunnbemanning er tatt opp i samarbeidsmøte med de andre 
kommunene. Det er avtalt nytt møte før sommeren for å diskutere drift og muligheter 
fremover. 
 
Nye brukere - barn: 
Økt behov for ressurser tilknyttet ny bruker samt økt behov knyttet til ressurskrevende 
tjenester tilsvarende totalt  2,6  årsverk. Økningen dekkes innenfor egen ramme ved 
inntektsøkning, samt ved bruk av fond.   
0,6 årsverk dekkes ved bruk av fondsmidler i 2017, må legges inn som nytt tiltak i B2018.  
2,0 årsverk dekkes ved inntektsøkning.  
Det har vært og er i disse sakene et tett samarbeid mellom HO og KO.  
 
Sosiale tjenester: 
Arbeidsledigheten er høy og mange av de som nå står uten jobb har oppnådd maxdato for 
arbeidsledighetstrygd. Noen av disse vil gå over på sosialstønad. Andelen flyktninger som får 
arbeid etter endt introduksjonsprogram har vært lavt sammenlignet med landet for øvrig, 
dette påvirker også sosialutbetalingene. 
 
Bolig Hestnes 
BATE er valgt som forretningsfører og samarbeidspartner i Borettslaget som skal etableres i 
Hestnes. Bygget er lagt ut anbud på selve totalentreprisen. I anbudet ble det lagt inn en klausul 
om forbehold. Det må arbeides frem salgsavtaler med hver andelseier som må godkjennes av 



kommunestyret før kontrakt med totalentreprenør signeres og byggingen igangsettes. 
Bemanningsplanen må påbegynnes så snart anbud og salgskontrakt er godkjent og signert.  
 
Legedekning: 
Eigersund kommune sliter fremdeles med rekruttering av leger, innleie av vikarer medfører 
høye kostnader, usikkert i forhold til avvikets størrelse.  
 
Inntekter – brukerbetalinger: 
Vi vil foreta en gjennomgang av rutinene og tolkningen av regelverket rundt fakturering av 
brukerbetalinger.  Ekstern analyse av Rune Devold viser at vi ligger lavere enn sammenlignbare 
kommuner på brukerbetalinger. Dette må vi se nærmere på og komme tilbake til. Det bør også 
etableres en arbeidsfordeling/kunnskapsdeling, slik at det er flere som kjenner regelverket og 
kan klargjøre grunnlaget for utfakturering.  
 
Felleskostnader NAV: 
Staten v/NAV har etterlyst en gjennomgang av fordelingsnøkkelen mellom statlig og kommunal 
fordeling av felleskostnader (leie og andre driftsutgifter, herunder lønnskostnader til leder) Det 
er stipulert en endring i Eigersund kommunes andel fra 36% til 50%. Dette vil utgjøre en økt 
årlig kostnad på ca kr 250 000,- Kommer nærmere tilbake til dette når forhandlingene er 
sluttført.  
 
Prosjektmidler: 

· Fylkesmannen i Rogaland har tildelt Eigersund kommune tilskudd på kr 1,588mill til kommunalt 
rusarbeid. Tilskuddet skal dekke 0,6 årsverk – treningskontakt og 2 årsverk knyttet til tidlig 
intervensjon unge.  

 
Tilskudd fra Helsedirektoratet til utvikling og økning av skolehelsetjenesten ved Dalane 
Videregående skole kr 360 000,- 

 
Teknisk avdeling (TA) 
Det arbeids for å få økonomisk balanse ved avdelingen – ved årets utgang, men dette kan bli 
vanskelig (basert på anslag og R2016).  
 
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 
merforbruk på ca. kr. 3 millioner knyttet til energiutgifter, og det er ikke urealistisk at en kan få en 
tilsvarende situasjon i år. 
 
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. 
 
Basert på tilbakemelding anslås det at avdelingen vil kunne få et merforbruk på ca. kr. 2 millioner i 
2017. Det presiseres at dette er et meget usikkert anslag, hvor en vil komme tilbake til dette forhold  
i kommende økonomirapporter. Det foreslås ingen endringer i denne sak. 
 
Kapitel 7 – Felles utgifter 
I balanse.  
 
I løpet av sommeren/høsten vil vi få mer informasjon fra KLP ang. pensjonsordningene i 2017. Det 



må da påregnes endringer. Dette også knyttet opp mot bruk av pensjonsfond i KLP og beregningene 
av premieavviket. 
 
Kap. 8 – Skatt, rammetilskudd mv 
I balanse. Skatteinngangen for periode januar – april 2017 er 3,5 millioner kroner høyere enn 
budsjettert. For mail 2017 regner vi med å gå i balanse. Som det fremkommer i informasjonen for 
bla. revidert nasjonalbudsjett så foreslås det endringer som ahr skattemessige konsekvenser. Den tid 
at Eigersund kommune ikke har budsjettert i tråd med statens anslag (som følge av 
arbeidsmarkedssituasjonen vår samt tidligere høy aktivitet ved Aker) gir dette oss utfordringer. 
Basert på statlige endringer og vår skatteendring kan dette få konsekvenser for den løpende 
inntektsutjevning, og vår skatteinngang. I denne sak foreslås det ikke endringer i skatteanslaget. 
 
Kap. 9 – Finansposter 
Aksjeutbytte fra Dalane energi er høyere enn budsjettert. Iht. informasjon skal vi motta 8,49 
millioner kroner i utbytte – mot budsjettert 5,6 millioner kroner. Det foreslås at økningen (2,89 
millioner kroner) settes av på Driftsfondet. Det vises til at det vil bli fremmet saker som disponerer 
midler fra Driftsfondet. 
 
Aksjeutbytte fra Lyse er iht. budsjett på 14,2 millioner kroner). 
 
Kommentarer til investeringsbudsjettet 
En viser til kommentarer om enkelt prosjekt. Avdelingene har følgende økonomiske tilbakemelding 
(forkortet): 
 
Sentraladministrasjonen 
Ingen endringsforslag. 
 
Kultur- og oppvekstavdelingen (KO) 
Ingen endringsforslag. 
 
Forhold rundt Eigerøy skole kommer i en egen referatsak. 
 
Helse- og omsorgsavdelingen (HO) 
Ingen endringsforslag. 
 
Teknisk avdeling (TA) 
Teknisk avdeling gir følgende tilbakemelding på investeringsprosjekt. 
 
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-1610 (Utbedring dam Helleland vannverk – VA) 
Avdelingen melder at prosjektet er ferdig utført byggmessig, men at en avventer siste faktura fra 
konsulent. Det er ikke gitt tilbakemelding om hvor mye denne fakturaen ventes å være på, slik at det 
er noe uavklart hvor mye budsjettmidler som vil stå igjen, og eventuelt kunne vært flyttet til ande 
prosjekt. Prosjektet har kr. 2,32 millioner i budsjettmidler i 2017 og det er pt. et forbruk på ca. kr. 
440.000. 
 
P-1657 (Sanering avløpsledning sentrum - VA) 



Ifølge avdelingen har det dukket opp et uforusett prosjekt for 2017, knyttet til sanering i Nyeveien. 
Avdelingen har gitt tilbakemelding om at det foretas en omdisponering mellom investeringsprosjekt. 
 
P-1659 (Sanering Strandgt. – Lervika - VA) 
Avdelingen 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. Kr. 400.000 av de gjenstående 
budsjettmidlene ble flyttet til annet prosjekt ifm. forrige økonomirapport. Avdelingen foreslår at 
gjenstående midler flyttes til prosjekt 1912. 
 
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 -  VA) 
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 det er foreløpig ikke mottatt noen tilbakemelding om ventet størrelse på dette 
merforbruket. Se for øvrig kommentar under prosjekt 1659 – hvor en foreslår at 1,0 million kr flyttes. 
 
P-1989 (Utskifting mindre mannskapsbiler - Brann) 
Det er avsatt kr. 1,1 millioner på dette prosjektet. Innkomne tilbud i forbindelse med 
anbudskonkurranse knyttet til denne anskaffelsen, tyder på at det er avsatt for lite midler på dette 
prosjektet. Da det ikke er truffet noen konklusjon vedrørende anskaffelsen, er dette et forhold en må 
komme tilbake til. 
 
Universell utforming: 
Ikke aktuelt i denne sak. 
 
Folkehelse: 
Ikke aktuelt i denne sak. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

Sentraladministrasjon  200.000   
Kultur- og oppvekstavdelingen (KO) 500.000   
Kap 8 – Skatt/rammetilskudd -500.000   
Kap 9 - Finansposter -2.890.000   
Kap 9 – Finansposter (avsetning Driftsfond) 2.890.000   
Sentraladministrasjon (bruk av Driftsfond) -200.000   
Sum (netto endring) 0   

 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

Flytting av midler fra investeringsprosjektet P-1659 
Sanering Strandgt. – Lervika – VA (sluttført) til P-1912 
Sanering Kjærlighetsstien -  VA. 

1.000.000   



Sum 1.000.000   
 
 
Alternativt forslag til vedtak:  
Fremme forslag i forhold til rådmannens forslag. 
 
 
Dokumenter vedlagt utsendelsen: 
Ingen. 
 
Dokumenter unntatt offentlighet vedlagt utsendelsen (Sendes kun til møtende medlemmer): 
Ingen. 
 
 
 
 


