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Økonomirapport for EK for perioden januar – september 2017 
 
Sammendrag: 
Det fremmes en økonomirapport for perioden januar – september 2017. I denne sak finansieres tiltak 
knyttet opp mot arbeidslokaler for to enheter. Tilskudd til private barnehager må økes (for 2017). 
Rådmannen viser videre til at Eigersund kommune har mottatt et ekstraordinært tilskudd. Dette 
foreslår rådmannen settes av til en prosjektkoordinator-stilling innenfor omstillingsprosjektet FRAM. 
 
Det er et press på tjenesteproduksjonen. Dette vil føre til økte utgifter på sikt. 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 det 
videre arbeidet med Omstilling 2020. Tilbakemeldingene fra avdelingene er at en er i balanse i 2017 
(eller forventer å gå 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  300.000 - 
Kultur- og oppvekstavdelingen (KO) 1.250.000 1.250.000 
Helse- og omsorgsavdelingen (HO) - - 
Teknisk avdeling 6.910.000 3.910.000 
Kap 7 – Felles poster - - 
Kap 8 – Skatt/rammetilskudd 1.948.000 1.948.000 
Kap 9 - Finansposter - - 
Sum 10.408.000 7.108.000 

 
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 1.800.000 1.800.000 
Endr. foretas innenfor eksisterende 
rammer 

1.800.000 1.800.000 
 

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Rådmann for fullmakt til å igangsette en innkjøpsprosess på ny tankbil til brannvesenet i 2017. 
Dette er knyttet opp mot lang leveringstid. Finansieringen ligger i 2018. 

2. Det budsjetteres med et tilskudd på 1.948.000 kroner på Kap. 8 – som ekstra rammetilskudd 
knyttet opp mot «ufrivillig alene kommune». 

3. Tilskudd på 1.948.000 kroner som Eigersund kommune har som «ufrivillig alene kommuner» 
settes av til dekning av lønns- og driftsutgifter for prosjektkoordinator-stilling for FRAM. 
Stillingen kan lyses ut som prosjektstilling. Midlene settes av på Sentraladministrasjonen – 
Seksjon Personal. Ubrukte midler overføres til 2018.  

4. KO gis (i 2017) en økt ramme på 1.250.000 kroner. Dette er knyttet opp mot tilskudd til private 
barnehager for 2017. Finansieringen skjer ved bruk av Driftsfondet. 

5. HO – ved enheten 3ABC - beholder 3 årsverk som opprinnelig var tilført avdelingen tilknyttet 
ressurskrevende bruker på bakgrunn av dokumentasjon i forhold faglige og sikkerhetsmessige 
vurderinger både for brukere og ansatte. 

6.  HO får godkjenning til ikke å iverksette nedbemanning på IBO som følge av at en beboer fra 
nabokommune ved nyttår skal flytte. Fra samme tid vil ny bruker bli overflyttet til kommunen 
fra spesialisthelsetjenesten.  

7. Fra VA-prosjekt 1910 «Utbedringer dam Helleland vannverk» flyttes 1,8 millioner kroner. 
Investeringsmidlene flyttes til VA-investeringsprosjektet P1912 «Sanering Kjærlighetsstien». 

8. Økonomisk driftsramme for Teknisk avdeling økes med 3 millioner kroner i 2017 og 465.000 
kroner i 2018. Dette er dekning for utgifter knyttet opp mot fysiske utbedringer av 
arbeidslokalene ved Seksjon vei og utemiljø. Finansieringen skjer slik: 

a. Bruk av Driftsfondet – 2.400.000 kroner 
b. Momskompensasjon – 600.000 kroner. 

9. Økonomisk driftsramme for Teknisk avdeling – i 2017 - økes med 910.000 kroner, knyttet opp 
mot  midlertidligere lokaler Feierne. Tiltaket finansieres slik: 

a. 730.000 kroner via Driftsfondet 
b. 180.000 kroner som momskompensasjon 

 
 
Møtebehandling fra Formannskapet 25.10.2017 
 
FS - behandling: 
Følgende forslag ble foreslått av Frank Emil Moen (Arbeiderpartiet) 
"Nytt punkt 3: Tilskudd på 1.948.000 kroner som Eigersund kommune har som «ufrivillig alene 
kommuner» settes av til dekning av lønns- og driftsutgifter til styrking av omstillingsarbeidet. 
 Midlene settes av på Sentraladministrasjonen Seksjon Personal. Ubrukte midler overføres til 2018." 
 



· Unn Therese Omdal (AP) reiste spørsmål om sin habilitet idet hun er medlem av styret for 
Helse Stavanger som er omtalt i saken, jf. fvl § 6. Formannskapet fant enstemmig Omdal habil 
i saken slik som forslag til vedtak er. 
 

· May Helene H. Ervik (FrP) stilte spørsmål ved sin habilitet i saken om tilskudd til private 
barnehager jf. fvl § 6 i det hun er pedagogisk leder i Jernhagen barnehage. Formannskapet 
fant enstemmig Ervik habil i punkt 4, men inhabil i orientering om etterbetaling til private 
barnehager 2013-2015. 
 

· Møtet ble enstemig lukket under deler av møtet under orientering om etterbetaling av midler 
til private barnehager jf. kl § 31, nr 5, jf. offl § 23. 
 

Votering: 
Moens forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for administrasjonens forslag til vedtak punkt 3. 
Administrasjonens øvrige forlag enstemmig vedtatt. 
 
 
 
FS-092/17 vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

1. Rådmann for fullmakt til å igangsette en innkjøpsprosess på ny tankbil til brannvesenet i 2017. 
Dette er knyttet opp mot lang leveringstid. Finansieringen ligger i 2018. 

2. Det budsjetteres med et tilskudd på 1.948.000 kroner på Kap. 8 – som ekstra rammetilskudd 
knyttet opp mot «ufrivillig alene kommune». 

3. Tilskudd på 1.948.000 kroner som Eigersund kommune har som «ufrivillig alene kommuner» 
settes av til dekning av lønns- og driftsutgifter til styrking av omstillingsarbeid. Midlene settes 
av på Sentraladministrasjonen – Seksjon Personal. Ubrukte midler overføres til 2018.  

4. KO gis (i 2017) en økt ramme på 1.250.000 kroner. Dette er knyttet opp mot tilskudd til private 
barnehager for 2017. Finansieringen skjer ved bruk av Driftsfondet. 

5. HO – ved enheten 3ABC - beholder 3 årsverk som opprinnelig var tilført avdelingen tilknyttet 
ressurskrevende bruker på bakgrunn av dokumentasjon i forhold faglige og sikkerhetsmessige 
vurderinger både for brukere og ansatte. 

6.  HO får godkjenning til ikke å iverksette nedbemanning på IBO som følge av at en beboer fra 
nabokommune ved nyttår skal flytte. Fra samme tid vil ny bruker bli overflyttet til kommunen 
fra spesialisthelsetjenesten.  

7. Fra VA-prosjekt 1910 «Utbedringer dam Helleland vannverk» flyttes 1,8 millioner kroner. 
Investeringsmidlene flyttes til VA-investeringsprosjektet P1912 «Sanering Kjærlighetsstien». 

8. Økonomisk driftsramme for Teknisk avdeling økes med 3 millioner kroner i 2017 og 465.000 
kroner i 2018. Dette er dekning for utgifter knyttet opp mot fysiske utbedringer av 
arbeidslokalene ved Seksjon vei og utemiljø. Finansieringen skjer slik: 

a. Bruk av Driftsfondet – 2.400.000 kroner 
b. Momskompensasjon – 600.000 kroner. 

9. Økonomisk driftsramme for Teknisk avdeling – i 2017 - økes med 910.000 kroner, knyttet opp 
mot  midlertidligere lokaler Feierne. Tiltaket finansieres slik: 

a. 730.000 kroner via Driftsfondet 
b. 180.000 kroner som momskompensasjon 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 



Møtebehandling fra Kommunestyret 30.10.2017 
 
KS - behandling: 

· Bente Skåra Gundvaldsen (KrF) tok opp sin habilitet i punkt 6 idet hennes mann er ansatt på 
IBO og trådte ut. Kommunestyret kjente enstemmig Gundvaldsen inhabil i punkt 6. 
Kommunestyret var 30 under behandling av saken. 
 
Votering punkt 6:  
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 

· Unn Therese Omdal (AP) tok opp sin habilitet og trådte ut idet hun er styremedlem i Helse 
Stavanger og  det i kapittel 9 reises en problemstilling mellom Eigersund kommune og Helse 
Stavanger. Kommunestyret hadde ikke merknader til denne problemstillingen og Omdal tok 
igjen sete. 
 

· May Helen H. Ervik  (FrP) tok opp sin habilitet i punkt 4 idet hun er pedagogisk leder i den 
private barnehage Jernhagen og trådte ut. Etter forslag fra ordføreren kjente kommunestyret 
enstemmig Ervik for habil i punkt 4, men inhabil i problemstillingen om eventuell 
etterbetaling av tilskudd til privatet barnehager dersom dette skulle komme til debatt, og hun 
tok igjen sete. 

Votering: 
Formannskapets innstilling punkt 1-5 og 7-9 enstemmig vedtatt. 
 
 
 
KS-111/17 vedtak: 
 
 

1. Rådmann for fullmakt til å igangsette en innkjøpsprosess på ny tankbil til brannvesenet i 2017. 
Dette er knyttet opp mot lang leveringstid. Finansieringen ligger i 2018. 

2. Det budsjetteres med et tilskudd på 1.948.000 kroner på Kap. 8 – som ekstra rammetilskudd 
knyttet opp mot «ufrivillig alene kommune». 

3. Tilskudd på 1.948.000 kroner som Eigersund kommune har som «ufrivillig alene kommuner» 
settes av til dekning av lønns- og driftsutgifter til styrking av omstillingsarbeid. Midlene settes 
av på Sentraladministrasjonen – Seksjon Personal. Ubrukte midler overføres til 2018.  

4. KO gis (i 2017) en økt ramme på 1.250.000 kroner. Dette er knyttet opp mot tilskudd til private 
barnehager for 2017. Finansieringen skjer ved bruk av Driftsfondet. 

5. HO – ved enheten 3ABC - beholder 3 årsverk som opprinnelig var tilført avdelingen tilknyttet 
ressurskrevende bruker på bakgrunn av dokumentasjon i forhold faglige og sikkerhetsmessige 
vurderinger både for brukere og ansatte. 

6.  HO får godkjenning til ikke å iverksette nedbemanning på IBO som følge av at en beboer fra 
nabokommune ved nyttår skal flytte. Fra samme tid vil ny bruker bli overflyttet til kommunen 
fra spesialisthelsetjenesten.  

7. Fra VA-prosjekt 1910 «Utbedringer dam Helleland vannverk» flyttes 1,8 millioner kroner. 
Investeringsmidlene flyttes til VA-investeringsprosjektet P1912 «Sanering Kjærlighetsstien». 

8. Økonomisk driftsramme for Teknisk avdeling økes med 3 millioner kroner i 2017 og 465.000 
kroner i 2018. Dette er dekning for utgifter knyttet opp mot fysiske utbedringer av 
arbeidslokalene ved Seksjon vei og utemiljø. Finansieringen skjer slik: 

a. Bruk av Driftsfondet – 2.400.000 kroner 
b. Momskompensasjon – 600.000 kroner. 

9. Økonomisk driftsramme for Teknisk avdeling – i 2017 - økes med 910.000 kroner, knyttet opp 
mot  midlertidligere lokaler Feierne. Tiltaket finansieres slik: 



a. 730.000 kroner via Driftsfondet 
b. 180.000 kroner som momskompensasjon 

 
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 blitt fremmet to tidligere økonomirapporter i 2017. Disse ble behandlet i Kommunestyret 
15/5-2017 og 19/6-2017. 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Ny brannbil – tankbil 
I økonomiplanen for 2017 – 2020 ligger det inne 5,0 millioner kroner i 2018 og 3,0 millioner kroner i 
2019. Dette er midler knyttet opp mot utskifting av brannbiler – herunder tankbil. Som vedlegg er 
det lagt med et notat som gir mer informasjon om forholdet. Som følge av økte vedlikeholdsutgifter 
på tankbilen foreslås det at det igangsettes en prosess for å skifte denne ut. For å kunne starte denne 
prosessen – som følge av lang bestillingstid – foreslår en at prosessen kan igangsettes i 2017. Dette 
betyr at midlene låses for 2018. En viser til at vi har gjort tilsvarende ved den forrige utskiftingen av 
brannbil. 
 
Status Verran-saken 
Det har ikke skjedd endringer i denne sak. Saken er ikke avsluttet. Forholdet er tatt opp med 
Fylkesmann i Rogaland. 
 
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). Det leggers ikke opp til å ta opp økt lån i 2017.  
 
Utviklingen for tildeling av Startlån og tilskudd er fordelt slik (oppgitt i hele tusen kroner): 
 

 
 
Fordelt på antall personer (som har mottatt Startlån og/eller tilskudd) så ser vi følgende utvikling: 
 

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


 
 
Kommentarer: 

· I løpet av oppgitt periode har det vært statlige endringer i regelverket. Dette har 
(naturligvis) fått konsekvenser av tildeling av Startlån og tilskudd. 

· I forbindelse med nedgang i oljesektoren har boligsalget gått tregere og blitt redusert. 
Dette har vi sett tydelige konsekvenser av de siste årene – spesielt i 2016.  

· Bankene har strammet inn, knyttet opp mot lån (også som følge av statlige regelendringer) 
· Vi har fått færre antall søknader, men sakene er mer sammensatte 
· Flere søknader med fullfinansiering. Antall fullfinansieringer har økt. 
· Vi ser at saker med manglende dekning kommer nå – i form av manglende eller forsinket betaling 

på lån. 
· Totalt sett har Eigersund kommune over 102 millioner kroner som lån. 
· Vi har samlet gitt 51 tilskudd med Startlån, 30 tilskudd og 282 Startlån. 

 
Låneopptak – investeringer 2017 
Basert på fremdrift og likviditet vil det resterende låneopptak vil bli tatt opp i desember – med 
utbetaling i januar 2018.  
 
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, En vil komme tilbake til dette forhold. 
 
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. Vi har fått informasjon om at det har vært dialog mellom KS og den katolske 
kirke, men Eigersund kommune har ikke fått endelig tilbakemelding. 
 



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 skal være finansiert.  
 
Omstillingsprosjektet - Omstilling 2020 (O2020) 
Det vil bli lagt frem en egen sak på O2020. 
 
En viser til at det arbeides med et nytt omstillingsprosjekt internt i organisasjonen. Dette er en 
prosjektorganisering som kalles FRAM og omfatter 4 felles omstillingsprosjekt. Disse felles 
prosjektene vil ha konsekvenser internt i organisasjonen, men også i møtet med innbyggerne. 
Prosjektene vil altså forsterke nødvendig omstilling i tjenesteproduksjonen vår. Følgende  
omstillingsprosjekt er under etablering (navn er foreløpige arbeidstitler): 

1. Digitale tjenester 
2. Orden i eget hus 
3. Livslang læring 
4. Veiledningstorg 

 
Prosjektene har egen prosjektleder, og det er behov for å lyse ut stilling som prosjektkoordinator. 
Prosjektkoordinatoren skal samkjøre nevnte prosjekt. Stillingen vil bli lagt inn under Seksjon Personal 
og organisasjonsutvikling, men innenfor FRAM-prosjektet rapportere til rådmann. Det vil bli gitt mer 
informasjon om FRAM. I denne sak foreslås finansiering av stillingen som prosjektkoordinator for 
FRAM. 
 
Endringer i rammetilskuddet – statlig tilskudd 
I forbindelse med kommunereformen har det blitt endringer knyttet opp mot kommuner som har 
fattet vedtak om å slå seg sammen. I forbindelse med at Eigersund kommune har fattet positivt 
vedtak på dette har vi i 2017 fått et ekstra tilskudd på 1.948.000 kroner. Dette er et tilskudd til 
kommuner som er definert som «ufrivillig alene kommuner» - og er en del av rammetilskuddet. 
 
Rådmann foreslår at dette tilskuddet settes av til dekning av lønns- og driftsutgifter for 
prosjektkoordinator-stilling for FRAM. Stillingen vil bli lyst ut som prosjektstilling. Midlene settes av 
på Sentraladministrasjonen – Seksjon Personal. Ubrukte midler overføres til 2018. 
 
Økonomiske endringer knyttet opp mot KS-sak 029/17 - oppfølgning 
I KS-sak 029/17 «Status for kommunal bygningsmasse, seksjon bygg og 
eiendomsforvaltning og utbedring av akutte forhold» ble det fattet vedtak om utbedringer. Følgende 
vedtak ble fattet (punkt 1 gjengis): 
 

1. Budsjett 2017 økes for å dekke kostnader knyttet til nødvendige utbedringer av 
brannstasjonen og av basen i Tengsareidveien 3. Saken kommer tilbake til politisk 
behandling snarest mulig. 

 
I denne sak økes finansieringen tiltak knytter opp mot arbeidsmiljø Seksjon vei og utemiljø etter 
pålegg fra Arbeidstilsynet. Samlede utgifter i 2017 er budsjettert til å utgjøre 3 millioner kroner og 
465.000 kroner i 2018 (begge forhold er inkl. mva). Medgåtte utgifter er primært driftsutgifter. Vi ser 
dog at gitte forhold kan antakelig kjøres som investeringsutgifter, men dette må bla. skje i en dialog 
med revisjon. Ut fra det finansieres tiltaket via driftsmidler i denne sak. En eventuell korrigering vil 
skje senere. Slik vi ser det nå så kan det være at ca 500.000 kroner kan føres mot 
investeringsbudsjettet. 



 
Rammen til Teknisk avdeling økes med 3 millioner kroner i 2017 og 465.000 kroner i 2018. 
Finansieringen skjer slik: 

· Driftsfondet – 2.400.000 kroner 
· Momskompensasjon – 600.000 kroner. 

I 2018 er utgiftene rene leieutgifter – dvs. driftsutgifter. 
Dette er medgåtte utgifter og hvor det er inngått avtaler. 
 
Økonomiske endringer knyttet opp mot midlertidligere lokaler Feierne - oppfølgning 
I KS-sak 087/17 Økonomirapport for perioden januar – april 2017 ble Teknisk avdeling tilført totalt 
870.000 kroner (eks. mva). Finansieringen var ved bruk av Driftsfondet. Samlede utgifter for 2017 er 
anslått til 2 millioner kroner (inkl. mva). Ut fra dette må tiltaket tilføres totalt 910.000 kroner. Dette 
foreslås finansiert slik: 

· 730.000 kroner via Driftsfondet 
· 180.000 kroner som momskompensasjon 

 
Ang. sak om midlertidig brannstasjon 
Ut i fra tidligere kostnadsestimater (ut i fra tilbud) så svarer det seg å kjøpe plasthallene og leie 
modulene. Tilbudene kommer inn mandag 30.10.2017, da får vi et bedre bilde av situasjonen. Dette 
vil kreve finansiering og hvor det både vil være drifts- og investeringsutgifter. Pr. i dag ligger 
prosjektet som et investeringsprosjekt. Basert på ny informasjon er dette et forhold en må komme 
tilbake til i egen sak og/eller neste økonomirapport. 

Utvikling økonomiske rammer – drift 
Den 12/10-17 fremlegges forslag til statsbudsjett. Dette har økonomiske konsekvenser for Eigersund 
kommune. Administrasjonens forslag til budsjett blir fremlagt 8/11-17 og det pågår nå et arbeid med 
dette. Det har kommet inn innspill på nye behov – både driftsmessige og investeringsmessige. 
Konsekvensene er økte driftsutgifter.  
 
Det har vært politiske saker i løpet av 2017 (før denne) som har gitt endringer i driftsrammene for 
2018 -. Tabellen nedenfor viser endringen i resultat/overskudd (det som skal settes av på Driftsfond) 
for det enkelte år (alle tall er oppgitt i hele tusen): 
 

 
 
Disse beløp må dekkes inn i budsjettet for 2018. 
 
Administrasjonens vurderinger: 
Kommentarer til drift 
Den økonomiske situasjonen for avdelingene er slik (drift, perioden januar – september): 
 



 
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner – budsjettet er periodisert 
 
Avdelingene har følgende økonomiske tilbakemelding (forkortet): 
 
Sentraladministrasjonen 
Anslått prognose på et forventet merforbruk er anslått til å ligge på ca 300.000 kroner. Forventet 
merforbruk er knyttet opp mot flere forhold. Dette gjelder bla. kjøp av mobiltelefoner (for hele 
organisasjonen), tilleggsbemanning, kommuneplan, politiske utvalg (PTU), manglende refusjon og 
økte utgifter i forbindelse med bedriftshelsetjenestens kartlegging. En arbeider for å dekke dette inn 
– innenfor egen ramme. Ut fra dette foreslås ingen endringer i denne sak. 
 
Kultur- og oppvekstavdelingen (KO) 
Avdelingen har beregnet at tilskudd til private barnehager i 2017 blir 1.250.000 kroner høyere enn 
budsjettert. Dette er et tilskudd som en tidligere har kompensert og hvor det foreslås gitt 
kompensasjon.  
 
Helse- og omsorgsavdelingen (HO) 
I balanse, men avdelingen viser til økt behov som fører til økte utgifter.  
Avdelingen peker på at prognosene raskt kan endre seg pga. usikkerhetsfaktorer og nye brukere. Kan 
her nevne at to nye brukere ser ut til å ha driftsutgifter på henholdsvis 3 og 6 millioner kroner (til 
fratrekk kommer statlig refusjon). Slike beløp vil være vanskelige å dekke innenfor egen økonomisk 
ramme – spesielt når avdelingen har ulike driftsreduksjoner som skal tas. Andre forhold som kan og 
vil påvirke driften og de økonomiske prognosene er sykefraværet, arbeidsledigheten, nedtrappingen 
av vertskommuneordningen og mottak/integrering av flyktninger. 
 
Avdelingen peker på forhold som er igangsatt i 2017 og hvor avdelingen klarer å finansiere disse 
tiltakene i 2017. Gjelder to tiltak. Helårseffekten i 2018 vil være på 1.150.000 kroner. Dette søker 
avdelingen kompensasjon på for 2018. Dette er forhold som blir vurdert i forbindelse med budsjettet 
for 2018. 
 
Avdelingen peker på følgende forhold: 

Interkommunalt bofellesskap (IBO) 
Samarbeidskommunene har varslet ønske om avvikling til nyttår av Interkommunalt 
bofellesskap (IBO) Det arbeides med beregninger i forhold til evt. utløsnings sum.  
 
Samtidig arbeides det i forhold til nye brukere fra Egersund som er tenkt tildelt plass ved IBO 
når samarbeidskommunene flytter ut sine beboere. I den forbindelse er det et forslag om at 
avdelingen slipper å si opp ansatte som er knyttet til plassen til nabokommuen når HO har en 
ny bruker som har behov for plassen og personalressursene. Avdelingen ber derfor om 
tillatelse til ikke å iverksette oppsigelser av ansatte.  
 



3ABC - 3 årsverk 
3ABC fikk i 2014 tilført 3 årsverk tilknyttet ressurskrevende bruker. Bruker falt fra i sommer. 
Det er praksis for at ekstra ressurser som er mottatt tilknyttet enkeltbrukere må tilbakeføres 
når bruker faller fra. 3 ABC er en avdeling med spesialkompetanse i forhold til denne 
brukergruppen. Situasjonen på 3ABC er dokumentert i et internt notat, der fremgår det at på 
grunnlag av endring i pasientenes situasjon/behov (de er sykere og har flere diagnoser) , 
helsefaglig- og sikkerhetsmessige vurderinger for både brukere og ansatte ber avdelingen om å 
få beholde disse 3 årsverkene til å styrke grunnbemanningen. Devold påpeker også i sin 
rapport at bemanningen på denne avdelingen er riktig ut fra brukergruppen og antall 
pasienter. Han peker også på at utfordringene fremover relatert til økende antall demente og 
det underbygger behovet for å opprettholde alle plassene. Ut fra disse hensyn vurderes det 
som fornuftig og ikke nedbemanne/svekke denne avdelingen. Alternativet er at avdelingen 
muligens må redusere antall plasser for å ha en forsvarlig drift, som igjen vil gi ringvirkninger 
mot driften av 2-vest.  
 
I denne sammenheng peker en visere på at konsekvenser ved fremtidig 
vertskommunereduksjon og begrenset mulighet til innsparinger ved bortfall av brukere. I 2016 
var det 36 gjenlevende vertskommunebeboere, av disse var 8 stk tildelt plass ved Lagård 
sykehjem/bofellesskap. Direkte lønnskostnader knyttet til disse 8 plassene var på 13,2 mill. Når 
disse brukerne faller bort vil det være begrensede muligheter til å foreta reduksjoner knyttet 
mot vertskommune ordningen. 
 

Administrasjonen innstiller positivt på disse forholdene. Dette knyttet opp mot lovlig og forsvarlig 
drift og tjenester. Samtidig peker en på at dette gir økonomiske utfordringer. 

 
Teknisk avdeling (TA) 
Innledningsvis viser en til at TA har klart å dekke inn budsjetterte driftsreduksjoner på 1,5 millioner 
kroner knyttet opp mot renhold. Det arbeids for å få økonomisk balanse ved avdelingen – ved årets 
utgang, men dette kan bli vanskelig (basert på anslag og R2016). Avdelingen varsler om et forventet 
merforbruk på 2,5 millioner kroner. En viser til at dette forhold ble omtalt i forrige økonomirapport. 
Det blir heller ikke i denne økonomirapport foreslått rammeøkning. En varsler dog at en mot neste 
økonomirapport for 2017 vil se på hvordan midler kan tilføres Strømfondet for nettopp å kunne 
dekke slike utgifter og endringer i utgiftene. 
 
Avdelingen viser til følgende forhold: 

Som nevnt innledningsvis er det grunn til å tro at det vil kunne bli et større merforbruk knyttet 
til energiutgifter også i 2017. I 2016 var det et merforbruk på ca. kr. 3 millioner knyttet til 
energi i bygninger m.m., mens merforbruket i 2015 var på ca. kr. 900.000. I forbindelse med 
tidligere økonomirapport er det opplyst om at Dalane Energi hadde problemer med utsending 
av faktura for de første månedene i 2017. Dalane Energi har lagt om praksisen, slik at det 
mottas nå faktura hver måned. Med bakgrunn i dette er det noen utfordringer med å 
sammenligne tallene fra 2015 og 2016 da det her ikke var fakturering hver måned. Men hvis 
det legges til grunn at det vil bli noenlunde tilsvarende utgifter de fire siste månedene i 2017, 
som det er regnskapsført i disse månedene i 2015 og 2016, vil det kunne bli et merforbruk 
knyttet til energi på mellom 2,5 og 3 millioner kroner i 2017.  
 
Seksjon Bygg & Eiendom utgjør en stor del av budsjettet til Teknisk avdeling. Det anslås at Bygg 
& Eiendom totalt sett (utgifter og inntekter) vil kunne få et mindreforbruk på i rundt kr. 1 
million. Dette har i hovedsak sammenheng med mindreforbruk knyttet til lønn (vakante 
stillinger deler av året m.m.). På den annen side vil seksjonen mangle inntekter knyttet til 
husleie og knyttet til manglende internfakturering mot investeringsprosjekter. Førstnevnte 
henger blant annet sammen med at leiligheter står tomme, er under renovering eller andre 



forhold. Sistnevnte henger sammen med at det på seksjon Bygg & Eiendom og blant 
prosjektledere i kommunalsjefens stab, er budsjettert med inntekter fra internsalg til ordinære 
investeringsprosjekt. På grunn av at det brukes mye ressurser på motkonjunkturtiltak hvor det 
ikke skal foretas tilsvarende internbelastninger, samt at det har vært noe fravær blant 
prosjektlederne, vil en i 2017 mangle en del inntekter i forhold til det som er budsjettert.  
 
Seksjon vei- og utemiljø varsler blant annet om store reparasjonskostnader på sopebilene. 
Liten sopebil har så langt generert reparasjonsutgifter på ca. kr. 100.000 i 2017. Totalt sett 
jobber vei- og utemiljø for å gå i balanse, og det forventes ikke at et eventuelt mindreforbruk 
vil være av en stor størrelse. 
 
Et annet forhold som vil kunne bidra til et merforbruk totalt sett for avdelingen, er at det er et 
merforbruk knyttet til motkonjunkturmidlene fra 2016 på ca. kr. 500.000. Resterende 
motkonjunkturmidler fra 2016 ble overført til 2017. 
 
Forholdene beskrevet ovenfor vil kunne føre til at avdelingen får et merforbruk i 2017. 
Tradisjonelt sett har det vist seg at det er mindreforbruk på andre områder innenfor 
avdelingen, som er med på å redusere andre merforbruk. 

 
Kapitel 7 – Felles utgifter 
I balanse. Vi avventer et møte med KLP. Dette også knyttet opp mot bruk av pensjonsfond i KLP og 
beregningene av premieavviket. Dette er et forhold som vi vil komme tilbake til i neste 
økonomirapport. 
 
Kap. 8 – Skatt, rammetilskudd mv 
Skatteinngangen for periode januar – september 2017 er 5,2 millioner kroner høyere enn 
budsjettert. I både revidert nasjonalbudsjett for 2017 (mai) og i løpet av august/september så har det 
kommet informasjon om 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. En viser samtidig til 
at det i løpet av kort tid vil komme ny informasjon om skatteanslaget for kommunene – dette i 
forbindelse med fremleggelse av regjeringens forslag til statsbudsjett. I denne sak foreslås det ikke 
endringer i skatteanslaget, en vil avvente til statsbudsjettet blir kjent. 
 
Kap. 9 – Finansposter 
Totalt sett i balanse, men vi peker på følgende forhold: 

· Vi har mottatt utbytte fra Svåheia Eiendoms AS på 660.000 kroner. Dette var ikke 
budsjettert. 

· Helse Stavanger har tatt opp at de mener at en tilskuddsordning overfor Lagård sjukeheim 
må opphøre. Dette er et amortiseringstilskudd som de betaler på oss. Dette vil gjelde både 
for 2016 og 2017. I 2017 er det 440.000 kroner som er utestående. Saken er ikke avsluttet. 

· Disse to forhold sees opp mot hverandre. 

 
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. 
 
Som informasjon så opplyses det at det foreligger en ny prognose knyttet opp mot Eigerøy skole 
(P1203). I vedtatt økonomirapport er det avsatt 201,5 millioner kroner. Ny prognose ligger på 244,1 
millioner kroner. Fordelingen på år vil også endre i forhold til vedtatt økonomiplan for 2017 – 2020. 
Iht. tidligere referatsak vil finansieringen fremkomme i budsjett. Det arbeides med å fremstille ny 
fremdriftsplan, prosjektering og nye gjennomgang (herunder prognose). Informasjon går på at denne 
vil foreligge vinteren 2018. I denne sak fremmes det ikke forslag til finansiering.  
 
Helse- og omsorgsavdelingen (HO) 
Ingen endringsforslag. 
 
Teknisk avdeling (TA) 
Det vil bli fremmet egne saker knyttet opp mot konkrete investeringsprosjekt. I denne sak gir 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. Bertelsen & Garpestad har stevnet Eigersund kommune for 
retten, og kommunen har gitt tilsvar til Dalane Tingrett. 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. 
En rettsak blir ikke før til våren 2018.  
  
P-1339 (Ombygging 3 ABC – raseringssikre rom) 
Bygg- og eiendomssjef melder om at dette prosjektet vil få et merforbruk på ca. kr. 150.000. 
Merforbruket vil «dekkes inn» av et tilsvarende mindreforbruk på prosjekt 1830. 
 
P-1610 (Utbedring dam Helleland vannverk) 
Prosjektet er ferdigstilt med et mindreforbruk på ca. kr. 1,84 millioner. Avdelingen foreslår at 
resterende budsjettmidler flyttes til andre aktuelle VA-prosjekt med merforbruk. Prosjekt 1912 VA-
Kjærlighetsstien har et større merforbruk, og det foreslås at gjenstående budsjettmidler fra P-1610 
flyttes dit.  
 
P-1912 (Sanering Kjærlighetsstien) 
Mange feilkoblinger og dårlige løsninger i ledningsnettet fra 1970-årene gjorde at mye mer av 
ledningsnettet enn først kalkulert og kostnadsberegnet, måtte skiftes ut. Ifølge avdelingen har også 
ekstremnedbør flere ganger i høst, ført til ekstra arbeid og kostnader på prosjektet. Det er kr. 2,8 
millioner i budsjettmidler på prosjektet. 1,8 av disse ble lagt inn i budsjettet for 2017, mens 1 million 
er tilført ifm. tidligere økonomirapport i 2017. Pr. i dag har prosjektet en kostnad på ca. kr. 4,9 
millioner, og avdelingen melder om at det vil påløpe ca. kr. 300.000 – 400.000 til før prosjektet er 
ferdigstilt. Totalt sett ligger det derfor an til et merforbruk på kr. 2,5 millioner knyttet til prosjektet. 
 
Det foreslås tilført midler i denne sak, samtidig som en kommer til å se på flytting fra andre prosjekt. 
 
P-1657  / P-1665 (Sanering avløpsledning sentrum / VA-tiltak Nyeveien) 
Avdelingen melder om at deler av budsjettmidlene på P-1657 skal flyttes til nyopprettet prosjekt P-
1665 (VA-tiltak Nyeveien). Avventer tilbakemelding fra avdelingen på hvor mye prosjekt 1665 er 
anslått til å koste og hvor mye midler som skal flyttes fra P-1657 til P-1665. 
 
P-1829 (Renovering Bruviksveien 9 A og B) 
Prosjektet er ferdigstilt med et merforbruk på ca. kr. 200.000. Bygg- og eiendomssjef melder om at 



dette vil «dekkes inn» av et tilsvarende mindreforbruk på prosjekt 1830. 
 
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. 
 
Universell utforming: 
Ikke aktuelt i denne sak. 
 
Folkehelse: 
Ikke aktuelt i denne sak. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

Samlet sum driftstiltak 7.108.000 465.000 465.000 
Sum 7.108.000 465.000 465.000 

 
Konsekvensene knyttet opp mot nye brukere innenfor HO vil en komme tilbake til i budsjettforslaget 
for 2018. 
 

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

Midler på VA-prosjekt 1910 «Utbedringer dam 
Helleland vannverk» flyttes til VA-
investeringsprosjektet P1912 «Sanering 
Kjærlighetsstien 

1.800.000   

Sum (flytting mellom prosjekt) 1.800.000   
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. 
 
 
 
Alternativt forslag til vedtak:  
Fremme forslag i forhold til rådmannens forslag. 
 
 
Dokumenter vedlagt utsendelsen: 
Notat om tankbil. 
 
Dokumenter unntatt offentlighet vedlagt utsendelsen (Sendes kun til møtende medlemmer): 
Ingen. 
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Tankbil Eigersund brann og redning 
 
Bakgrunn 
Seksjon brann og redning har i budsjett og økonomiplan for 2017-2020,  prosjekt 1987 avsatte midler 
til utskifting av brannbil/redningsbiler/tank (tankbil) i 2018.  
 
Drøfting 
Tankbilen er årsmodell 1986, grunnet sin høye alder finnes det et svært begrenset delelager til denne 
bilen. Tankbilen har over en lengre periode vært reparert for betydelige beløp for å bli EU-godkjent. 
Bilen har over lengre tid vært lengre perioder på verksted. Det er nylig i september 2017 foretatt en 
nød-reparasjon for at bilen skal bli satt tilbake i beredskap (EU-godkjent). Det er i juni 2017 
undersøkt alternativer om å leie tankbil ved havari av vår tankbil, månedlig leie av tankbil er ca. 
20.000,- m/mva. Tankbilen er også Eigersund kommunes beredskap for levering av drikkevann. 
 
Det er ca. 1 års leveringstid på tankbil, i tillegg er det prosesser i forkant iht. LOA og FOA.  
 
Konklusjon 
Da sannsynligheten er meget stor for at tankbilen vil få relativt høye reparasjonsutgifter for å holdes i 
drift eventuelt havarere og måtte erstattes av leie-tankbil, er det nødvendig å få en rask avklaring om 
å få satt ny tankbil i bestilling, dette for å avkorte tiden med høye reparasjonsutgifter evt. høye 
leieutgifter i påvente av levering av ny tankbil.  
 
Da tankbilen er i beredskap 24/7 for Eigersund kommune ber seksjon brann og redning om å, i 
samarbeid med økonomiavdelingen starte prosess med anskaffelse av en ny tankbil i oktober 2017. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Roger Tengsareid 
Brannsjef 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
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