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EIGERSUND KOMMUNE
Formannskapet

MØTEINNKALLING

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 12:00 

ORIENTERINGER
 kl  08:50 Avreise Rådhuset
 kl  09:00 Bedriftsbesøk på Uninor  
kl 11:00 Kirkevergen orienterer om livsnøytral gravlund og kirken i 

Eigersund.
Kl 11:30 Orientering om organisasjonsgjennomgangsprosjektet 

v/rådmannen.
Kl 12:00 Møtestart

Saksliste:
Sak nr. Sakstittel L

Avgjøres av kommunestyret:

018/12 Justering av eierforhold i Dalane energi IKS.

019/12 Felles eierstrategi og endring av eieravtale i Dalane Energi IKS

020/12 Årsregnskap og årsmelding 2011 for  Eigersund kommune

021/12 Ombygging - Lagård bo og servicesenter, 2 vest

022/12 Tildeling av ressurser til skolene

023/12 Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 2013 - 2016.

024/12
Forslag om økt kommunalt tilskudd til barnehagene Raketten og 
Jernhagen

025/12 Delegasjon ny folkehelselov - kommunehelsetjenesten.

Avgjøres av utvalget:

026/12 Godkjenning av protokoll  fra formannskapets møte 14.3.2012.

027/12 Dalane videregående skole - ny idrettshall

028/12
Nye lokaler Voksenopplæringssenteret og kontorlokaliteter i 
Spinnerigaten 15 - Godkjenning av revidert avtale.

029/12 Skolehuset i Mong - eiendomsforhold - gnr. 26 bnr. 28 og 29

030/12
Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere 
for perioden 2013 - 2016.
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031/12 Referatsaker til  formannskapets møte 18.04.2012

032/12 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 18.04.2012

Egersund, 29. mars 2012

Leif Erik Egaas
Ordfører

Leif Broch
Utvalgsekretær

Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 
eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv 
kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til 
møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger 
av saken(e).
Forfall meldes til Målfrid Espeland 489 98 717  maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no –

event. til kommunens sentralbord 51 46 80 00

Kommunestyremøte 23. april Frist for endring: Fredag 23.mars

Parti Sted Dag Dato Tid kl.
AP Arbeidernes Hus. Torsdag 12.april 19:30
FRP Formannskapssalen, rådhuset Mandag 9.april

NB! 2.påskedag
18:00

H Formannskapssalen, rådhuset Tirsdag 10.april 18:00
KRF Formannskapssal, rådhuset Onsdag 11.april 19:00
SP Kontor/grupperom, rådhuset (4.etg.) Onsdag 11.april 19:30
SV Formannskapssalen, rådhuset Torsdag 12.april 18:00
V Kulturkontoret, Strandgaten Torsdag 12.april 20:00

Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. 
Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av 
lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge 
en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten 
varsel.

Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene 
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje.
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Saker fra formannskapet som 
skal videre til kommunestyrets 
møte 23.04.12 
 
 
Saksnr.  

Formannskapet 

Saksnr. 

Kommunestyret 
Sak 

018/12 020/12 Justering av eierforhold i Dalane energi IKS 

019/12 021/12 
Felles eierstrategi og endring av eieravtale i Dalane 
Energi IKS 

020/12 022/12 
Årsregnskap og årsmelding 2011 for  Eigersund 
kommune 

021/12 023/12 Ombygging - Lagård bo og servicesenter, 2 vest 

022/12 024/12 Tildeling av ressurser til skolene 

023/12 025/12 
Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 2013 - 
2016. 

024/12 026/12 
Forslag om økt kommunalt tilskudd til barnehagene 
Raketten og Jernhagen 

025/12 027/12 
Delegasjon ny folkehelselov - 
kommunehelsetjenesten. 

 
 
Vær oppmerksom på at den/de vedlagte saken) skal videre til kommunestyret og de sendes ikke ut til 
kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer dersom de også får saksdokumenter til utvalget, mao de får kun 
det enkelte sett en gang. 
 
Kommunestyret saksdokumenter vil nå bestå av flere ”bunker” som alle sendes ut samtidig. 

- Innkalling og saker som går direkte til kommunestyret, som godkjenning av protokoll, referatsaker, 
vedtak i f etter § 13 samt interpellasjoner. 

- Saker der formannskapet innstiller til kommunestyret. 
- Saker der planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret. 
- Saker der havnestyret innstiller til kommunestyret. 
- Saker der kontrollutvalget innstiller til kommunestyret. 
- Saker der felles brukerutvalg gir uttale til kommunestyret. 
- Ettersendte vedtak fra hovedutvalgene. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 28.03.2012
Arkiv: :FE-074
Arkivsaksnr.:
07/4262
Journalpostløpenr.:
12/10465

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Leif E. Broch
Informasjonssjef
51 46 80 23
leif.broch@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
018/12 Formannskapet 18.04.2012
020/12 Kommunestyret 23.04.2012

Justering av eierforhold i Dalane energi IKS.
  
Sammendrag:
Saken gjelder justering av eierforholdet mellom deltakerkommunene i Dalene Energi IKS 
etter folketallsutviklingen, jf. vedtatte vedtekter for selskapet. Justeringen må vedtas av alle 
eierkommunene.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 28.03.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

Eigersund kommune godkjenner endringen av fordelingen av eierskapet i Dalane Energi IKS
basert på folketallet i medlemskommunene per 1. juli 2011.

Eigersund kommunes andel i Dalane Energi IKS vil etter endringen være 61,15 % i 
selskapet.

Eventuell tidligere politisk behandling:
---

Andre opplysninger / fakta i saken:
Dalane Elverk ble etablert 1. januar 1978 av kommunene Eigersund, Bjerkreim, Sokndal og
Lund. Selskapet ble omdannet til Dalane Energi IKS i 1999 i tråd med Lov om
interkommunale selskap av 29. januar 1999 nr. 6. 

Både vedtektene for det tidligere Dalane Elverk og vedtektene for Dalene Energi IKS 
hadde/har bestemmelser om at eierskapet i selskapet kan endres som følge av endringer i 
folketallet i medlemskommunene.

Eierskapet i Dalane Energi har ikke vært justert siden 1999 etter endringen i folketallet.

Eigersund kommune eier per i dag 59,32 % (1998). Denne foreslås nå justert opp til 61,15 %
eierandel av Dalane Energi IKS.

Representantskapet i Dalane Energi IKS behandlet endringen i eierandelene i selskapet i 
tråd med selskapets vedtekter den 1. desember 2011 sak 12/11 R.
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Dalane energis representantskap besluttet i møte 1.12.2011 (med 15 mot Sokndal 
kommunes 4 stemmer) å endre eierforholdene i Dalane energi IKS etter folketallet
pr.1.7.2011 og at § 2 i vedtektene får slik ordlyd:

Selskapet eies av nedenfor nevnte kommuner etter følgende forhold:
• Eigersund 61,15 %
• Sokndal 13,87 %
• Lund 13,56 %
• Bjerkreim 11,42 %

Eierforholdet er beregnet etter folketallet pr. 1.07.2011, og kan tas opp til justering når det 
innbyrdes forhold mellom folketallene endrer seg.

Eierne hefter proratarisk for selskapets forpliktelser i henhold til andelene overfor.

Bjerkreim kommune har godkjent endringen av fordelingen av eierskapet i Dalane Energi IKS 
basert på folketallet i medlemskommunene per 1. juli 2011 slik at deres eierandel vil øke til 
11,42 % i selskapet. Videre at Dalane Energi IKS i framtida bør justeres med 2-3 års 
mellomrom etter endringene i folketallet i medlemskommunene.

Lund kommune har godkjent endringene av eierskapet slik som foreslått av 
representantskapet, men har også vedtatt at ”Eierforholdet skal være fast”.

Saksbehandlers vurderinger:
Vedtektene for Dalane Energi IKS og endringene i folketallet tilsier at eierskapet i Dalane
Energi IKS både kan og bør endres etter såpass lang tid siden forrige justering. 

Rent juridisk vil rådmannen hevde at kommunene er bundet av vedtektene (selskapsavtalen) 
til å gjennomføre justeringene i eierskapet. Det vises for øvrig til betenkning fra 
Advokatfirmaet Deloitte om dette.

Rådmannen kan ikke anbefale å følge forslaget fra Lund kommune om at eierforholdet for 
fremtiden skal være fast. Det er rådmannens prinsipielle standpunkt at det er naturlig å følge 
en inngått avtale og kan se få argumenter for å endre på avtalen.

Rådmannen mener at eierskapet i Dalane Energi IKS i framtiden bør justeres med 2-3 års 
mellomrom etter endringene i folketallet i eierkommunene.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Eigersund kommunes eierdel av Dalane Energi IKS øker.
Dette gir en større verdi for kommunen og muligheter for større utbytte. På den andre side
øker også kommunens ansvar for lån m.v. som er tatt opp av Dalane Energi IKS. 

Rådmannen vurderer risikoen for eventuelt ansvar og garantier for Eigersund kommunes 
eierskap som liten ettersom Dalane Energi IKS har en sunn økonomi og eier virksomheter 
med betydelig verdi.

Å gå for Lund kommunes forslag vil kunne medføre betydelige inntektsvikt på sikt. Noe som 
også er Lund kommunes begrunnelse for å fryse eierandelen for fremtiden.

~ o ~
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Alternative løsninger:
Eigersund kommune godkjenner endringen av fordelingen av eierskapet i Dalane Energi IKS 
basert på folketallet i medlemskommunene per 1. juli 2011.

Eierandelene skal for fremtiden være fast med utgangspunkt i fordeling av eierskapet i 
Dalane Energi IKS pr. 1.7.2011.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
208541 Justering av eierforholdet i Dalane Energi IKS

Parter i saken:
            

Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ
Dalane Energi Postboks 400 4379 EGERSUND
Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI
Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I 

DALANE

Side 6 av 497



Side 7 av 497



Side 8 av 497



Side 9 av 497



Side 10 av 497



Side 11 av 497



Side 12 av 497



Side 13 av 497



Side 14 av 497



Side 15 av 497



Side 16 av 497



Side 17 av 497



Side 18 av 497



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 28.03.2012
Arkiv: :FE-074
Arkivsaksnr.:
07/4262
Journalpostløpenr.:
12/10462

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Leif E. Broch
Informasjonssjef
51 46 80 23
leif.broch@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
019/12 Formannskapet 18.04.2012
021/12 Kommunestyret 23.04.2012

Felles eierstrategi og endring av eieravtale i Dalane Energi 
IKS
  
Sammendrag:
Kommunen er bedt om å ta stiling til justering av eieravtale og felles eierstrategi for Dalane 
Energi IKS. Rådmannen anbefaler at kommunen slutter seg til både forslaget til felles 
eierstrategi og selskapsavtale med unntak pkt. 8.2 der det foreslås å endre utbytte fra 50% til 
å være på linje med Lyse Energi AS (60%).

Justering av eierforholdene behandles i egen sak.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret som avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 28.03.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Eigersund kommune slutter seg til utarbeidet forslag til felles eierstrategi for Dalane 
energi IKS.

2. Eigersund kommune godkjenner forslag til eieravtale for Dalane energi IKS med 
unntak av utbyttesatsen i pkt 8.2 som endres fra 50 % til 60 %.

3. Det forutsettes at de andre eierkommunene gjør tilsvarende vedtak.

Eventuell tidligere politisk behandling:
---

Andre opplysninger / fakta i saken:
I brev av 5.1.2012 fra Dalane Energi har kommunen fått oversendt forslag til eierstrategi og
eieravtale for Dalane energi IKS til behandling.

Foreliggende forslag til eierstrategi og eieravtale er anbefalt av et nedsatt arbeidsutvalg.
Selskapets representantskap vedtok 01.12.2011 med 17 mot 2 stemmer at forslag til felles 
eierstrategi og eieravtale oversendes kommunene til videre behandling.

Lund kommune har vedtatt at de ønsker at eierforholdet skal være fast slik at det ikke gjøres 
endringer i eierstrukturen, samt at utbyttesatsen jf. pkt. 8.2 endres fra 50% til 60%. De har 
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også vedtatt å slutte seg til forslaget til felles eierstrategi. De anbefaler også de andre 
eierkommunene å gå inn for AS-modellen

Saksbehandlers vurderinger:

Eigersund kommunes eierstrategi overfor Dalane energi IKS
Som i ethvert selskap vil årlig utbytte nødvendigvis svinge i takt med hvor godt selskapet gjør 
det.  Størrelsen på selskapets overskudd er det sentrale i dette. I strategien legges det til 
grunn at det skal gis et høyt og noenlunde forutsigbart utbytte. Dette er tanker som 
rådmannen deler fullt ut. 

Det legges opp til langsiktighet i utbyttepolititikken – og i eieravtalen er dette angitt til 50 % av 
gjennomsnittlig overskudd siste 5 år. Til sammenlikning så deler Lyse Energi ut 60 % av 
overskuddet.

Ut over dette anbefaler rådmannen at kommunen slutter seg til forslaget til felles eierstrategi.

Eieravtale
Rådmannen anbefaler å slutte seg til forslaget til eieravtale med unntak av at punkt 8.2 
endres. Det legges opp til et utbytte på 50 % utbytte til eierkommunene av gjennomsnittlig
overskudd i konsernet siste 5 år. Rådmannen anbefaler at denne satsen 
økes til 60 %. Dette vil i å så fall være likt som for Lyse Energi.

I dag eier Eigersund kommune 59,32 %. Det vises til egen sak om vedtektsendring som 
forutsettes behandlet før denne sak. Her foreslås det at eierandelen justeres iht 
kommunens folketall pr 01.07.11. Når dette legges til grunn blir eierandelene i selskapet slik;

Selskapet eies av nedenfor nevnte kommuner etter følgende forhold:
Eigersund 61,15 %
Sokndal 13,87 %
Lund 13,56 %
Bjerkreim 11,42 %

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Eierskapet gir Eigersund kommune et utbytte og avhenger at selskapets overskudd og 
utbyttepolitikk. Hvorvidt den økonomiske gevinsten kunne vært bedre ved å forvalte verdiene 
på en annen måte tas ikke opp i denne saken. 

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Eigersund kommune slutter seg til utarbeidet forslag til felles eierstrategi for Dalane 

energi IKS med følgende endringer:

2. Det forutsettes at de andre eierkommunene gjør tilsvarende vedtak.

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
220672 Uttalelse fra årsmøtet i Dalane energis klubb 26.01.12
209466 Eigersund kommunes eierstrategi overfor Dalane energi IKS
209465 Eierstrategi for Dalane energi IKS, notat 14.11.11
209464 Eierstrategi for Dalane energi IKS - utskrift fra møtebok 02/2011
209463 Forslag til Felles eierstrategi og Eieravtale for Dalane energi IKS
222966 Forslag eieravtale DE IKS.pdf

Parter i saken:
            

Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ
Dalane Energi Postboks 400 4379 EGERSUND
Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI
Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I 

DALANE
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Egersund 20.02.12

Uttalelse fra årsmøtet i Dalane energis klubb 26. jan 2012.

Årsmøtet støtter ikke representantskapets vedtak om å fjerne punktet i 
sammenslutningsavtalen av 1977 som innebærer at alle Dalane kommunene skal ha 
en avdeling.

Det presiseres i vedtaket at hensynet til de ansatte skal tillegges stor vekt og at det 
forutsettes at tjenestetilbudet i Dalane kommunene skal ivaretas. Om avdelinger 
legges ned vil det ikke være mulig å betjene innbyggerne som i dag. Blant annet vil 
feilrettingstid øke betydelig, og kostnader for kundene og selskapet vil øke. Følgene 
er negative konsekvenser både for kundene og de ansatte.

Vi må bruke hele Dalane til å rekruttere medarbeidere. Det er kjent at det er lettere å 
rekruttere og beholde personale når de ansatte har kort arbeidsvei. Dette er en styrke 
med dagens modell!

En utredning på slutten av 90-åra konkluderte med at det ikke var formålstjenlig eller 
lønnsomt å legge ned avdelinger og sentralisere. Det er liten grunn til å tro at dette 
har endret seg.

Egersund 26. januar 2012 

Uttalelsen sendes alle organer i Dalane energi, media og eierkommunene

Side 22 av 497



Side 23 av 497



Side 24 av 497



Side 25 av 497



Side 26 av 497



Side 27 av 497



Side 28 av 497



Side 29 av 497



Side 30 av 497



Side 31 av 497



Side 32 av 497



Side 33 av 497



Side 34 av 497



Side 35 av 497



Side 36 av 497



Side 37 av 497



Side 38 av 497



Side 39 av 497



Side 40 av 497



Side 41 av 497



Side 42 av 497



Side 43 av 497



Side 44 av 497



Side 45 av 497



E I E RAVTALE

Den . . ... . . . . ble folgende avtale. 1-"Avtalen") inngitt rnellom

( I ) Bjerkleim kcimmutte

(2) Eigersund kotnnrunc

(3) Lund klmntune

og

(4) Sokndal kotntrrune,

(hcretler enkcltvis beuevnt som "Part" og i felleskap solt'l "Pafiene") ire-drorencle clercs

gjcnsidige rettigheter og fotpliktelscr som eiue av f)alane energi lKS. org. Nr. . (heretter

kalt "Selskapet"):

1. BAKGRLINN FOR A\,'TALEN

Partens etablerte samulen Dalane Elverk I .l .1978 ved en stunrncnslutning av de kommunale

elverkcne i de fire kommunerre. Dc ble da irrngiitt en egen avtale mellonr konrrnunene som

regulerle kommunenes rettigheter og forpliktcl.scr og la tbringer for den fi'amtidige

organi s erin gert av sel skapet ( Sarnnrensluttri n gsavtalerr).

Dalane Elverli ble li 'a t.1.2000 organiserl som et interkommunalt selskap [KS), nred navnet

Dalanc, ener-gi ll iS. Selskapets vcdtekter b1e tilpasset derule selskapsformen. For ovrig ble

det ikke gjort noen cndtinger i avtalen mellom ersr:ne.

Hosterr 20f)8 sattc Dalane cncrgis rcpresentantskap rrccl et ar:beiclsutvalg n'red representanter

fia eierkomnruncne som skr:[le utarbeide ibLslag til fclles eierstrategi. cler nran lrl.a, skulle

vurdere l'olgcndc terna:

-v,ertlier' ,tg lirtrere.{ler'. lteruntler st-t,re - og eictt'ollen

-fdrmilt:t

-ko t n r LLpt iktt.s i (.) n.\ n i i n(, 1' ei u - s e l s ka\t

-rrtbyt/e

- o l',!L fi t i \ e r i t tg, h e r u tt tl er I e l s li ctyt tz I.s e it n tl t-t nt tt t t t'

- t t r t r r t l :; L 1 r, i r'".pre.s.' l r I rt n lsAit7-re I

-1'11!qft i int i  ia

-rt' ls' l':it t.t s.s ii'i t l;l t tt'
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I lcd lr.rl!:runn i tt l  r. lr l luti ;rnht'tulirr{ r.r uir 'nrrr crriu' r rrrr ; i i  Sllnrnctls luttt itt gsilr l l lclr tt ' ;t I t i : \

h l i t ' " - r s t ; t t c l i i l ' c l l L i l -T tnc : r r ,  l t l c i t r r r n t r cq i l l c t ' c r i i r r l t r r h i c tn ie l t r l n l c i cn rcUg lcgge t -

i lrr.rTllssrrtlr l irr nrguil 'rcri l i i l i t t Jt \rrlsh,i l l let.

, \ r ' tu l r l ts  l i  r1111; ,1 cr , i  rc l ru lu lc  l 'ur turrc '  g lcr rs id igc ret t iq l rc tcr  r r . l  l i i r ' l t l ik tc lsct  . , r t l l  c t r l rs  i t \

l) l 'r lnrre encr,ti lK S

P:rr tcncs i t r tcn. - i r rn r j r ' . : l lc r ln lur  \u lLr  r r .prc\cntr .ut ic t  rScl . . l i . l l tc ts  s t \ rc  ug p i t  c t t l t rcr  i tnncu

nlittr ' . i i  hit lra ti l  .rt Serlskapct ogsa i l icnrtid,--n rkt;rer' l;rnusikrige rr't l icr l irr cierlrr. ' . Luttdrtre
(r r  s l t l r t i t t ' lnct  i  cd i l  \  lu l 'c  Dt l iurc-r 'c l i ( ln fns ludctx lc  kru l tpr t rdus(n l  r r r  k t i l l l lcver : r t t r ln t

i t l .L ; lpr t  skal  t l l i r  c  rat i r rnc l l .  r ihker  , r !  k t rnkur  rarr rur l t  l ' t rg  Jul t luks iur- ; .  n l l l r { t t l l t ] , *  |  r !

r l ts t r t l ' tur l i ' t ' i  l i r  t r r i l ; . r r  c t t r t l iq  cr tc i ' ' i i  .

Sel rk : ip l ' t  rka l  i i r l t l  i  n : r r i r rgs i  i rksrr r r r i tc l  r r : * r . l  rc l i ' runr  i r l  ln . lcrncr  i rLs, r ; t i l t t lcnr : .  r :11t i ' t l  ; l lu l i

cl let r t iurtailrcirl nl(rl i lr l( lrc. \t- l:1.;rlrct . i...r i utr i l , lc , ' ..: t i l lr-,., : 'r ' : l tnttt lrrslicrlu i l ' !r:r ' ! l t lrr i l l l l lr l \ ' l '

i i r l  r1111;  kut l i lc '

3. RET'n(;t t!:'t-!:R ()G FOR pl t K.r[.t.s t]R:

Selskapet eicr ;n. ll iulcne cttcr lirlFcurJu lirrholr"l:

l r  i q t : l  su r r r l

SuLrt t i l l

I . u r t t l

l l l u  k r c rn t

h l . l - {  " , '

I  i - : r l  ' , ,

I  i - i f t  
" ,

i ; . - f t  , , ,

Jr icr l i , rhrr l i ld t  L ' r  hr : rcg l lu l  {ncr  i i r lkr - ' t . t l lc l  t l '  ;  1 .1{) I  L

-t. \ ' t D ru-h t 'F.R
\ r : lsLrr l ruts  r  c t l le  I ' lu i  cr  r  t . r l l t t . { ,1  - \ r  t l r le  t t  sn111 [ ] i1 .1, '  1

5.  t . ( )h . \ l . l s t : t i l \ ( ;

l ' l t t ' l r ' t t e  r - r  t ' t : i ! , c  r r i l t  : r t  h r t i i l t 1 1 r : , r t t '  i . k t  ]  i l : - ,  t  ' , . ' t l t ( r t ' L ' t ] r l l  l . ' k , r l l . . ' r  ' t t " :  !

' , r l t l p : r t t \ i l r ! p l : i ! . r ; t ' r  ' ; t l t t t  : t t c l l , r l l l  l ' , t t ' l { . ' l t J  , 1 ; t : c , t - {  [  
] '  l ' ) l '  t , " , , e  i c r t + r . '  . L : r l  4  . l r i L  l ' . t l ' 1 , - ' t : , :  i t

; r l r t ' r u ' i  c l l l g c  { ! t l }  . t l  i t c l t r i  t t c i  : t l  r l r - '  ; r i : r , r l l i '  . i L ; r l  r t l l u : : * u '  \ l r 1 t  '  , - ' } . i  - ' u r l  t ' t ' J : t l : i r { f l l ' l t L I l  : t ' '

t . l s l ; . r 1 . ; 1 .  l r . i l ' i r ' l i u  i i r t  r t t . r ' t : \ . ' t  i i r l  . r \  i l ' :  i i  l i r , " t r i , : 1 r : t l l l r t i r l - l  i , l u  t ' r t k t l i , - ' l , r r l l l t l l i l : l { ' l l -  l ' , : l l L " ' L i r ,
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6.

6 .7

REPRESENTANTSKAP. STYRE OG I-EDE LSE.

Representantskapet

Eierne utover sin rnyndighet i selskapet gjeunont representantskapet.

Representantskapet bestir av 17 rnedlcmrrLt valgl av 1:artene nred folgcndc fordeling:

- I..igcrsund kornmune

- Blcrkrcinr kornmutte

- Lund kornmune

- Scrknclal korrrrnune

I nrcdlemrner

-l mecllcmmer

3 medlenrrnet

3 medleurmer

Representantskapet velges fbr lire dr. Valget firretas etter kommunevalget og innen
norrember mAnecls utgang.

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

Representantskapet skal ogsd velge en \ralgkornite srrm skal vrte ansvarlig for at

styret fAr cn salrmensetning som sarnlet sett gir slyret den nndvendige kompetanse og
kontiriuitet.

Codfgjarelse til representantskapet.s mcdlemrner fastsettes og dekkes av kornmunene
som de reptesenterer.

Dett skal legges til rette tbr skolering av representarltskapets medlenrm.er knyttet til
selskapets aktivitetel og clril 't.

Represcntantskapet gior vedtak i de saker som selskapets vedtektel'. denne avtale og
iclven trestcnlner.

Stvrets tnecllctrrtterog daglig lxler ]rar t'crtt ti l ri vcre til stede i representarrtskapets moter r)g
til ff uttale scg. St1,ret.s leclel og daglig ledei'hal plikt ti l i r'rcre til stede i representantskapets
ll1otcr, med tnindre det for:eliggcr g5'ldig frrrijrll.

Itcple.scntantskapet skal vcre bcrslutningsclvktig nil rninst li3 irv clets rnedlenuncr er til stcde.

6.2 Styret

Sclskapret ledcs al ct stvre lra 7 nrecllenrmcr,

tr/algkonrjtcen er i.lnsvarlig tiir at styrel fdl'en sarnrtrensetnin-{ sont sarnlet sr'tt gir styret drrn
nutlvetrcligc kr'rnptTlrrse'1-rg koritinuitet. sirnit r)pptyller clu krav soru trerngitr ar. Lov ottt
r nter-kcrnur Lrrra I e sc lskaper.

Det r-kal t' icre rnirrst g1l 1'Lrl)tescntant Il ' l hr.er .rv irrrrlelrc 1 st\rct.
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l ' r . rn  : i . , rcnr$ i lcntntsr  r r rcd l ikr '

rcilrt\crrtt ntsk it irct l l .cPrcicttrutrlshilpst

lo '1rrg1nL'ri lctt imcr rttsrl l ikc iulrir:c
I r t s l r l l c .

\ rtlqrt't"r,xlcri rr I .rr \ .l ltet iirret;n

\clsk;pul '  .uhtt i t r r . l r t : rcrr t lu i l i lcktr tr
!l cillf 'tlr't 'cit

nl ln l lc  pcrvrn l i r :c  r  l r l t t t tc l l lc t r : t t lc t '  i  c lgcs

t'clgcr uglJ )1.\ 't"sl! Iuilcr ,t 'J t l{:stlcdur.

pti(rtrrl ir.r: r lntlttcdltmll ' lr ' l" I clg,;. ;tr rrq hllnt

r r l l l  \  i l l ' t l i  { r ' {  l l l l l i l l  l l l l l l  t l l . t l lc t ls  l l ! r : i t : l [ .

, l e l t a l  i  : t \ r g t s  l l l r t t c t ' l t l c r l  l i i l c i ; t : . - ' r u  t e l c l c t i -  r r c l l  L l l L ' l i

LJu

rlRt!*f'

7.1 l )r i l lspr insiplrr

Scl- i . " . rpr: t  . l i r l  i i r r lc i  ct lcr  alnrrnncl igc iorrctni l rgirr)rsr jsg l : ! r i l l \ lppr": .  \ l lc l re ' lut t l in.ut ' r  "otr t
l i r t tec iSeisk; rpct  rL; l  i lUre bcglUrrr ;c t  I  \ r lsh i t r t l . . ' r j t l l " t i - l r r r : l t l l l l : . : \ l i l r ' \ \ i . ' . t ' ! l , lc lurst ' t -  iLku

I t t l t lc t t ( r  r .L : r l t l l ( : tc \ \ ( : t " .  S l r r r . ' t  s l , ; t t ,  * ler .nt t t  l ' l t r t r . ' t tc  i  l r : l l tssL;r1. ; . t l t t t t l t lc f  ! i l ) l  t lc l t r : .  u ta l -h i : i t lc

cr t  t i r r tc t t t i r t : . :sp l ; r t t  l i  r r  t l r i l l  1g r i l \  ik l i r rg l r r  Sr : ls l , r r1- .e1.  l ' r , r rc t t t i t t ! r l r l . r t rc t r  l i , t ' r t l rc l l r 's  i  r : i  t : r l l

l r ipr :nt lc  u i t  rh le l  l r  Selsk; rFr . r ts  lcr lc lsc { ) {  } l \ r 'c .

7.2 ;\rtnlt 'r med l):rrtenc

l r r t l i rer - , tv t t lc  t . t tc l lp t t t  Sc lskapd ( )s  (1 1!  I 'ur terrc  1g c l lcr  sClskap i r l t l l  e l  t r lkr r r t tc t  p l r r t  skal

inllei.t-. pI r Jrl lrgr l irffr ' tnulgrlnrisr{rt l ' i l lrar l irnnlcrrgilrs u\ : it lrtd-trf in:ippct} ir l l  tr l

krrrt l1tt," 'ttt .r lr 'ktt3e nfistr '{u.l hctirrgclrrr l{rt rr\ ! ' t,-t

\ {c . l  " t i lkn3l l t t  par l "  n lenu\  Lrn l " ! ' r i lk  c l lcr  iur r t l i , ik  p, ; rsrur  rorr r .  t l i r t 'k l t 'c l l t ' r  r r r r l i rcLtu.  ( r l

hr t r  c t t  tL i , . r . :  u ' . r \ r ' r l t l ig  rnnl lv te ls . " { r \L ' r  rn I t tn .  l i i l  * t "ur t . l . ' t iugt  c t t  l ' . t t l r  i rcs lc l l l l l r ( ' t l ( lc

Innl l \ t r ' l \ t '  r l lc r  l i r r l , : r  unr lcr l i tg t  l rcstcrr r r r r . : l t t lc  i r rn l ' l r , tc lsc t i . r  . '11 l \ r t ik  c l iur  l t : l id i ' ik  fc l '1 ,11
i ( ! l l l  l l i t l  l l 1 J i t L : t l l t . l l L : l l r l c  l r r t t l l r l e l ' f  r r !  L t '  \ ' c ( i L r i l I l l l l r i l t r l c  I ) ; r l l .

7.3 Sigilaturrctt

St-r t.ct rcFt'rJ\ct' i lLircr SclskaPst Lttr(l r l{ t( 'Jn{I t lctr t irrun.

t i l  Jv r l l rcl l rcdlr- ' t l l t l l r ' t tr . '  iol t l  . ' i  
"  

r t lSl

r t r r : t l  t l l r r : l I r  le r le . t .

r \Sulskrp*t  l i r r l r l iktes ;r i  r t \ r ' r ls lc. lc ' r '  c l lur-
ril lcr.r I l i 'r 'ritnr I rngcn, i lrcu!.lt t r I tr:1 | cr' \; r nullcll

\ t r lct  .k* l  tuurrc trrcr i r lc lc pr i 'kr i r ; r .

8.1 (-icncrelt priniiiplr

Scl " [ . ; tnc l  ' r ; . l l  i l " t ' t l l : r l1  {L i l \  i i } ' t l t i t . t c t - r '  : l t t  \  i r } " "n l j l l ]u l  r r {

! : - je r ) | r r r l t t  . i c r r  ^4 i .11111 \c ls i , l t rc l  l r l  c l t l r r  r . ' r  ! r , l  r - , i l '  ( ' !  u r  ( l l r - l '

L " r t r r  l : l ;  I l  ;1 r i  l , r . ' ( l ! ' i

r l i l t '  l l l \  e . l t ' r l l l l l . ' i -  i l " : l  ! : l ) r c l t

' , ; r i  l .  l : r ' r ' I P 1 . 1 L  l  \ l L : i  t r l t l t t t . ' - ' t ;

8 . ?

I l u l
: t l ;

r  ; r :  |  ) : t j l r r ; r ' r  i l f ! ' L l r  ; l " l r l  . i t t . ' -

, i , i l ;  L t : 1 t . .  L t  1  .  j " -  i r !  ; i l ; t , .  " t  l ;

r t ,  rr  I ' r  ; t tLl i  p L*(- l l l t : l11lt : l  I

I  : i c l  l . " , i t l , . '  ! r ' i r ! . l r ' l l c l
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( )r r"'r'rkurltl ul (r\st' rlrltr tlclcr ut Itl cifl lL'.

Sorl) crl vuls"lendu riol 'nl \k't l  \clskl;trt Plr (ir.uinrJ hll igru::n. ntcil minrlrc I ' ; irtertr; l irr hri:n

crrkc l t  r r* r r . lk l l : i i r  h l t r  c l i ry* . r rn l l { r t '  u . } t i r j ! -  i ; r r ( t l  *1 : r : ' l r f  : t t . ic l i r t : :  i t r  : { l  nrn\ut t l  i t ' ,

_tl lL' l i t i( 'ru.tt:tt l ig (r\ (t\ i iLrl lJ i krit 'rsr.l ' trct . lc rlrt,- iL': l l  Jrcllc

e Li lrsl l l l ' l  sPl. lK'I '

Irrnlrrrlt lui i \r, i;; lu'r ' :. rxrnl rth\rrl lrrrl: l lr- l .*ttr l ' . tr ir": lt;,,r t lr:r(s rcplcsr't l i l t ' l tcr iur L_jcnnsL"rir

Irl r crlrrrrcndc \clsk::irclr rrs rlcn Jrtrlcrl Pil l-t; f irt"t ' f l t i i t tu.l irrhr' lr l. ur utt, lct ' lrgit luusltct.pli l ' . t-

lh t inr :  t tus l tc t ryr l ik t  'k ; t l  ik Ie r i r t t l i r l tc  l i  , rhrr ] i i  \ r r r I ]  r i r  c l lc l 'h l i r , ' l ' lc r t t l i !  k i r ; l t t  t r t r . 'n  u i  ( l r i l ( "

sLr l tJcr  vcr lkr )n l l rL ' r l r ic  l l ; l r r ,  e l lu ' rK 'cn. i , r rn l t ; i r  t l i l t  i l r t r r ln t " ls i r r l lL ' l t  ' i : r  ic r lkr r r t rn | | ' l l i ic  l ) l l r1 .

l ; rushctr -p l tL I i :n  .k l l  hc lh: r  lkk{r  v i t rc  i i l  i t rnr lcr  i r r r  l r1  l l i t r rhc l rhc l ; tu , i  t r t t r r r l r ta ' lor r  k lur  g is  t i l

c\cnlr.rcllqr:$cnilsri Fr,t:rrqiclh: lr lrrl lrr l ' :  ur etrftrltr iurlcl ' t \clsk;r;rct rrgcllel fatlgl\ 'L,rc ("' l l .gasJcrl

: r r  ern I t l r r l .  ur r t lcr  l i r ru l :e ! r i l l r : : : | \  ; i l  , l is rc  i tL- \c l l l r ' rL : t ' r : t i  l i lsv i t lc t l tL ' l l rur l t r - r t r1r l l l i1-

l )cr r r tc  hustct t l r t r l ru  " " : , ic l rL ' r  
o*s i i  L ' t l i . : r  \ l  t r l l i ' r is  Lrvct l l t rc l l (  r ip l r I r r1.

10 \ l lst" l( ' ; t t(}I- l)

t lc r . \ r rnr  t :n  l l i r f l  i r - "sc l t t l ig  r t r i r l ig l r , r l r lcr  r i l :c  l i , iJ r l i l i i { l t ( : f  r  l rurr l t . t i r l  1 i i  ' \ r l ; t l *n.  kr t$,1. :  o \ l '1 l : .c

I l r r r !s t rL 'gr  dcn t i t ts l i rh t 'k lcnt le  l )ar l  u t t  lhr [  i ]J  l+  t l ; . rgut ' t i l  . r  br i : rg,e l i r rhol t l , , ' t  r { ) l - ( lsn
Vr:i lr i trur rtt isl iglt,.r lr lct Jttrrcl t lellrtc i irrl. l .rn rlc rr1-lrSr-' lrrt ldrtr: (ri\ l ttt|tn1!l lrc:lutlu :.rt
rutl lrrlrrrttut'tt lc rirrlt;thr't cl ' ir l  utt. lultkc: i j ' : l  scl. l,;tpr:l t. i t l i .1 'c I I i  I l , '  utrr trltcrkltrtnrttttalc
<* lsh i tpu.

l)urrru hc{lLTnfitcl}t, rnr:clt lurcr }rrgcn hegrcrrsnrn!ir:r r ,r, lglrrgcri tr l ; i  *lrrrr, '  l l tnttutullg"'
r t r r* l ig l t , rk lshul i t rc l *u l  { te l r l t r t ' , lc : l t i r ,  ( t l  l t t i r l lu l t t rh lc t t r lu  P.r r l .

1r  vARl( ; l l [ . ] '  -  t . rDRl \ ( ; ] :R

.\ ' ,t l lurt I ' ;ur ikl-c en.rdtg i ics rrplr ;tt I ' ;tt ' tcne. rnslt lr, i ,f i l ir l lr;r i lcrrr,nt . 'n I ' lr ' t tkku lcli{er ct
' l i tr i  Sr' l;kupcl t rrlct 'crl i\ lcnltnclsr rttctl \r lulctrs lrtstcultl l*,: l"sct-,

12 t)tUt_Rsti l i [s'rIrf u[-l.s]:R

12.1  l . r rd r i l tg r : r i . \ t tu lcn

l ' i rhr cr unr lrrn.- i  i  \ r ' l ; r lcrr  .1 'rr l  rkrkrutrr : t l lc l 'c i  skr i  f i l iu i  l i ' r tn ,r l  ct  t r l lcg.. l .  l i i  \ r i i r lcr t .

tZ.Z \1r: eierc

ScIs!. ; rpr i rrrr lc l  k:rrr  h; l r t i  r r . ,crr l r l rs: i l  n1 ' lc l td ' r ' r 'n lei l  s i l l t t t lkk, i  l i ' l t  u lc t t i r icc l ] i r11er. .  i l i .  1, . , r '
,  r t t t  i rr tc ' t  l t i l l i l t : rutr l Ie ;r: l r  j i ; t |cr i  I i , ,

r . r l ' l t r :  l l l u n n  i l t  r t : t e l , l e  . . r n t l r l r i " c  L i r r i ' . : . * r t '  l l l  ( l " r l \ d r r : r t  r l ' [ ' *  t i l t r g r  \ ' , t . t l t ' t t ,  t ' i i r . ' t  i r f

, r ' , . r 1 .  1 1 , * ' r  i l , L u  i J ' ( ; l l u : t  i  r : t c r : u r t t i .  \ r r N , l t r l . l l .  [ - ' : u i i l  r l ! c t  l J i e r L t t i r : r  ! ' . , r : I t t t ; r - : t : r - .

, r , t t :  i , . l : : c  r r r . , - ' 1 1 1 1  r : t r l ' r
, i l t r . l '  ! ; . .  I , r , t , ' l , t , 1 . ' - : r r l t

: l l " t ' -  .L : t l  1 .  r  l ; t l c t t .

: \ ' r ' l \ L l l  . 1 \  i ) i l l l r l  
\ ' l i
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t2,3 .\ftrtrtrid ,lrtalc - vctltt 'kter

I  t r l i c l lu  n l l t \ l i ' l ( l  r J : ! ' i L r ' r l  S t - i . k l rp i : l s . .c r l reL t r t  r , r r . !  tL l l rc  - . \ r ' tg l t ' i  l r c r t ( t I : t t ' : c lqer .  sk : l i  , le t i t tL '

. \ r t " l l r -  t  i i ' r i t , r l r l , " t  r ru - ' l i , r t l  I ' r i r l c t rd .  , : ; i  l . t r i t r t  \ i t  l i ( ' l I l  t le t l r :  i [ . ] ' L ' r - r - : r l t - i r l  ! ] tL :d  i { \ i ( r l i l l l ( l . c i - l

I  r t \  i l l l l  l n lc f l r ' l l j r ' !1 : t i l l lC  iu l 'L l r l . c f

tZ.4 5lt 'rrrntc8irning

l 'a t ' l rnc t i t rT l r l i ter  sctJ t r l  : r  t . t  i l t  t r l r l rcnt l rge i l t i t tu t r r .  r i l l l t  i r rnrc l tc  snr  \ l t ' t t ln lL 'g l \ l } l l l r :  I

Sdlskit l lcfs l 'cl)rrictl l i inlrk.rp. ri ik rrl -\ ' , ' l ; . l l*ns irsstclltnrcl:{ 'r t]rt ( l( j ir itci l: lrtt lcr ri, l tt i iuF,rr tt l
,-!r 'u r r rl, f ir r r lenrr c. ht ir . l j*ntr,,rnrl irn.

I ' l t t lu t tu  sL: i  ' , i t luru q j ( ) rL '  . \ \ ' f r lcn k iunt  l i  r r  dc |ur ' \ l r iur  r lc  utpulcr  1 i l  u  r l l l rcsct t tc tc , " l t . t l l  t

\u is l ta t rc l r  - \ i \ rc  r r "  h( \ r r t td  u l .  r l i rss. : - : rL ' t l l ' ' { lp t  i ' lp  r [ r t : l1 l l td . . : t \111, j  r ' t l  t lc  i t t i ; t l t t ] r t ' t  r i - ' t l t : -  t

s l ! .1 'u1.  hr i l t ; i t ' : i i  ; r t  , \ - .  t , r i l r l '  hust f ln t ) ] i ; ier  , 'g  r t i lu i l r . i t ! l l . ' r  h l i t  { , i ;n t :$r t t t i r t ' t

l ) r : r ;6r ; r  r : t  t ic r ' - : t i * . t  r t t r i i lcnr  c l lcr  ' , ; r r tg lc i l lc '15 ; r r  Sr ' l : l ; tp i . : l r  \ : \1 t '  r i l tp l r ( : r  - l lL  . r l  r . lu t t t ' t r
, \ r  l l t !sr  hur tcr t r t t t t ls t : r  ikke h l i r  g ic t r r rnrr i l i  r r i .  sk: r l  r lc t  i t l {cs runt  tn t \ l l i lh i r ld  r t r ,  , \ r  L ; t lcr t  ; .1 \  ( lc l ' l

l);trt *irt lt f i lL'(l lcl l l |r:dt r$I'r\Cnt(rrt. t ' t lctl tnrnclfc',Bdkt'Drnlentlc l ' :rrl l i lncn l j()nfn,.l. lgr:r r: l lr:t '
r r l  i i r r l r r r l i lc l  s l ' r i t i l r , :  r l ' I l i l Ia l i  l in  i lun; l r . l t1cn [ rar t .  ! 'n tcr t  ( i f  hc-<r l rgrr  ; r t  r t i r lkr r t l l t l tc t t r lc  pcr ' r t l ]

i t i t t lc l lc t '  s i t ' r  r lc t l i t t r t :L l t ' .  !u l {  r r ,J  l r , r '  { ! \n{  r lF l )U' t r  nvcrcr l . \ r icntn:crr r lc  l t tcr l  \ \ . ' l i r lcn.  L: l ler  t l i l
h i t l r ; r r  l r i  . r i  r lc t  : r rn l t i r l is :  t i i  ukr t r l rnrr l i r r iu l l  reprs{c! l l i r r t lskapsrr t r r lc  ! r r t  u tskt l l tn i '  ; l \
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 28.03.2012
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Arkivsaksnr.:
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12/9909

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
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E-post:

Sentraladministrasjonen
Seksjon økonomi
Tore L. Oliversen
Kommunalsjef økonomi
51 46 80 41
tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
Kontrollutvalget 11.04.2012

020/12 Formannskapet 18.04.2012
022/12 Kommunestyret 23.04.2012

Årsregnskap og årsmelding 2011 for  Eigersund kommune
  

Sammendrag:
Denne sak omhandler årsregnskapet og årsmeldingen (årsberetningen) for Eigersund 
kommune for driftsåret 2011. Regnskapet og årsmeldingen er to dokument som er lagt ved 
saken og som tar for seg den økonomiske siden i saken. En viser her til regnskapet og 
årsmeldingen for 2011.

Foruten praktiske årsaker er det også hjemlet i Kommuneloven at kommunene skal 
utarbeide årsregnskap og de frister som ligger knyttet opp mot ferdigstillelse og politisk 
behandling.

Samlet investering i 2011 var på totalt 83.684.515 kroner – av et budsjett på 154.607.638 
kroner. Differansen er knyttet opp mot investeringsprosjekt som går over flere år – og hvor 
finansieringen er foretatt. Ubrukte finansieringsmidler, knyttet opp mot investeringsprosjekt 
som ikke er sluttført, blir overført til 2012. Totalt udekket beløp i 2011 
(investeringsregnskapet) er 165.952,88 kroner. En viser her til Note 13 i 
regnskapsdokumentet. Kommunestyret må ta stilling til hvordan disse midlene skal 
disponeres. 

Årsregnskapet 2011 viser at Eigersund kommune hadde en samlet inntekt på 1,06 milliarder 
kroner (regnskapsmessig og inkludert bruk av fond) og et netto driftsresultat på 20,3 millioner 
kroner. Netto driftsresultat fremkommer før bruk av fond (oppsparte penger), avsetninger til 
fond og overføring til investeringer. Årsregnskapet viser videre et regnskapsmessig 
mindreforbruk på 876.983 kroner. Sistnevnte beløp må kommunestyret ta stilling til – knyttet 
opp mot disponering.

For en nærmere beskrivelse av inntekter og utgifter viser vi til Årsregnskap 2011. Når det 
gjelder en beskrivelse av økonomisk status, resultat og situasjon viser en til årsmeldingen for 
2011 (som også inneholder informasjon om tjenestedata ved den enkelte avdeling).

Rådmann ønsker å påpeke at regnskapet for 2011 viser de utviklingstrekk som vi har 
beskrevet i rådmannens budsjettforslag for 2012. Vi har en økonomisk situasjon som er 
presset og hvor vi har betydelige utfordringer. Presset på tjenesteproduksjonen øker –
samtidig som en ikke kan unnlate å peke på at driftsutgiftene mot enkelt brukere øker 
(utgiftene til en enkelt bruker utgjør over 8,5 millioner kroner i 2011). Selv om det er en god 
refusjonsordning knyttet opp mot ressurskrevende tjenester innenfor helse- og omsorg, har vi 
en egenandel (av HO-utgifter) på 27,9 millioner kroner. Dette på en samlet utgift på 54,5 
millioner kroner for 21 personer. I tillegg ser vi utfordringer knyttet opp mot barn/elever med 
behov for oppfølgning – som ikke dekkes av ulike refusjonsordninger. En må også i denne 
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bolk viser til de kommentarer som er knyttet opp mot premieavviket. Vi har her en akkumulert 
utgift på over 78 millioner kroner som skal kostnadsføres i løpet av de neste 14 år.

Saksgang:
Årsregnskapet og årsmeldingen blir behandlet i Kontrollutvalget 11.04.2012. 
Kontrollutvalgets vedtak følger saken videre. 

Formannskapet innstiller til Kommunestyret (som fatter endelig vedtak).

Rådmannens forslag til vedtak 28.03.2012:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:

1. Årsmelding 2011 godkjennes.
2. Udisponert mindreforbruk på 876.983 kroner settes av på Driftsfond.
3. Årsregnskapet for 2011 godkjennes.
4. Udekket beløp i investeringsregnskapet på 165.952,88 kroner dekkes ved bruk av 

Investeringsfondet.
5. Ubrukte investeringsmidler overføres til 2012. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Årsregnskapet 2011 er ikke tidligere behandlet politisk.

Samtidig viser en til at følgende økonomirapporter er politisk behandlet - for periodene: 
a. Januar – mars 2011 
b. Januar – mai 2011 
c. Januar – juli 2011 
d. Januar – november 2011

Andre opplysninger / fakta i saken:
En viser til årsregnskap og årsmelding/årsberetning knyttet opp mot denne sak.

En viser videre til at det er ulik oppfattelse mellom administrasjon og revisor knyttet opp mot 
belastning av finansutgifter knyttet opp mot ikke-igangsatte investeringsprosjekter innenfor 
vann- og avløpssektoren (drift). Dette er et forhold som kommunestyret må ta endelig stilling 
til – herunder konsekvenser av eventuelle driftsmessige endringer. Forholdet er belyst i epost 
som er lagt med som vedlegg i denne sak.

En viser spesielt til at det er avsatt 915.000 kroner knyttet opp mot 22.07.11 på eget fond 
(Fond 22.07-2011). Midlene kan disponeres til utgifter som kan komme - knyttet opp mot 
denne tragiske hendelse. Midlene gir oss en mulighet til å bistå de personer som ble rammet 
– i årene som kommer – uten at dette må settes opp mot andre tiltak. 

Saksbehandlers vurderinger:
Årsregnskapet 2011 viser at Eigersund kommune hadde en samlet inntekt på 1,06 milliarder 
kroner (regnskapsmessig og inkludert bruk av fond) og et netto driftsresultat på 20,3 millioner 
kroner. Netto driftsresultat fremkommer før bruk av fond (oppsparte penger), avsetninger til 
fond og overføring til investeringer. Årsregnskapet viser videre et regnskapsmessig 
mindreforbruk på 876.983 kroner. 

En ønsker å kommentere at beskrivelsen av den økonomiske situasjonen / status for 
kommunene kan virke forvirrende for både den enkelte innbygger og personer som jobber 
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med budsjett/regnskap. Dette henger sammen med at avsetninger og bruk av fondsmidler 
fremkommer etter netto driftsresultat. Slik sett har en tidligere hatt fokus på hva en hatt i 
merinntekt/mindreinntekt etter disponeringer (avsetninger og bruk av fond). For 2011 er dette 
et viktig forhold for Eigersund kommune. 

KS anbefaler at en kommune bør ha et netto driftsoverskudd på 3% av samlede 
driftsinntekter. I 2011 ville 3% vært 30 millioner kroner. Eigersund kommune sitt 
driftsoverskudd (netto driftsresultat) var på 2,2% av samlede driftsinntekter, mens det i 2010 
var på 0,3%,  2009 var på 1,2%  i 2008 var på 3,3%, i 2007 på 3,75% og i 2006 var på 4%.

Vi mener at netto driftsbudsjett blir blåst opp av inntektsføring av selvkostområder, 
premieavvik og moms-refusjon knyttet opp mot investeringer. Dette er både iht. 
regnskapsforskriftene og på lik linje med samtlige kommuner. Problemet med disse 
føringene er:

 Inntekter knyttet opp mot selvkostområdet går til konkrete forhold og er ikke med på å 
styrke kommuneøkonomien.

 Premieavviket er en regnskapsmessig føring som ikke påvirker likviditeten. Det er en 
beregnet størrelse som regnskapsmessig reduserer pensjonsutgiftene. 

 Mottatt momsredusjon på investeringer blir (fornuftig nok) for Eigersund kommune 
overført som egenkapital i investeringsregnskapet.

I det kommunale regnskapet har vi brutto driftsresultat (før finansposter), netto driftsresultat 
(etter finansposter, men før interne avsetninger til fond og bruk av fond) samt 
regnskapsmessig mer/mindreforbruk. Sistnevnte forhold er etter at samtlige avsetninger eller 
bruk av fond er foretatt. Regnskapsmessig mer/mindreforbruk er ”sluttlinjen” – hvor et 
eventuelt underskudd kommer frem – eller et udisponert overskudd.

For å kunne sammenlikne de siste år best har vi i tabellen valgt å benytte:
 Netto driftsresultat (markert med blå stolpe)
 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk, dvs. etter budsjettert avsetning til driftsfond eller 

budsjettert bruk av driftsfond (markert med grønn stolpe).
 Tabellen/oversikten viser store svingninger.
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Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. Perioden 2012 – 2015 er iht. vedtatt budsjett.

Universell utforming:
Ingen knyttet til denne sak.
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Økonomiske konsekvenser:
Driftmessige forhold
Økonomisk oversikt for avdelingene (drift):

Regnskap Budsjett Avvik Regnskap

Drift ved avdelingene (netto rammer) 2011 2011 R11-B11 2010
1 SENTRALADMINISTRASJONEN 50 699 51 442 -743 55 534
2 SKOLE- OG OPPVEKST 293 091 293 188 -97 211 572

3 HELSE & OMSORG 296 480 296 664 -184 277 722

5 KULTUR 11 303 11 317 -14 14 893
6 MILJØAVDELING 64 627 64 754 -127 67 976

7 DIV. FELLESUTGIFTER -23 -660 637 -12 923
8 SKATT OG STATLIGE TILSKUDD -735 909 -737 620 1 711 -631 477

9 FINANSPOSTER 19 732 20 915 -1 183 16 702

T O T A L T 0 0 0 0

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Finansiering og samlet oversikt av investeringene for 2011
Samlet investering i 2011 var på totalt 83.684.515 kroner – av et budsjett på 154.607.638 
kroner. Differansen er knyttet opp mot investeringsprosjekt som går over flere år – og hvor 
finansieringen er foretatt. Ubrukte finansieringsmidler, knyttet opp mot investeringsprosjekt 
som ikke er sluttført, blir overført til 2012. En viser samtidig til at gitte stillinger har stått 
vakante ved bla. Miljøavdelingen. Dette har fått konsekvenser for investeringsprosjekt – og 
kan/vil få konsekvenser avhengig av hvilken løsning en får i løpet av 2012. 

For en nærmere beskrivelse av inntekter og utgifter viser vi til Årsregnskap 2011.

Tabellen nedenfor viser årlige investeringer fra 1995 og frem til 2011:

Årlige investeringer
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Diagrammet viser de årlige utgifter knyttet til ”reelle” investeringene til Eigersund kommune i 
nevnte periode. I denne tabellen har vi trukket ut nedbetalingen av lån, Start-lån, avsetninger 
til fond og salg av eiendommer.

Basert på vedtatt budsjett og regnskapet for 2011 er det i 2015 nå budsjettert at Eigersund 
kommune har en samlet lånegjeld på 882,7 millioner kroner (avdrag på Hestnes-utbyggingen 
er ikke lagt inn i denne beregningen).

~ o ~
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Alternative løsninger:
Foreslå endringer i rådmannens forslag til vedtak.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
223166 Hele regnskapet 2011.pdf

222142
Selvkost - finansutgifter VA-prosjekt - Rentebelastninger på ikke igangsatte VA-
prosjekt

222143 Selvkostberegninger vann og avløp - forbehold i revisjonsberetningen 2011
222141 Selvkostberegninger Vann og avløp
222971 Investeringer - overføring fra 2011 til 2012.xls
222965 Årsberetning 2011 Eigersund kommune.pdf
222933 Revisjonsberetning 2011
222932 Årsoppgjørsnotat  2011

Revisjonsberetning
Oversikt over investeringsmidler som overføres til 2012. 

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 15.12.2011 Helse Stavanger
Amortiseringstilskudd 2011 - Eigersund 
kommune

3 X 17.01.2012
Diverse e-mailer vedr. ansvarlig lån til Uninor pr. 
17.11.09

4 I 30.01.2012 Rogaland Revisjon IKS Oppsummering av revisjonen gjennom året
7 U 28.02.2012 Rogaland Revisjon IKS Selvkostberegninger Vann og avløp

8 U 05.03.2012 Rogaland Revisjon IKS
Selvkost - finansutgifter VA-prosjekt -
Rentebelastninger på ikke igangsatte VA-prosjekt

9 U 14.03.2012 Rogaland Revisjon IKS
Selvkostberegninger vann og avløp - forbehold i 
revisjonsberetningen 2011

5 U 19.03.2012 Rogaland Revisjon IKS
Signert uttalelse fra ledelsen - Eigersund 
kommunes regskap for 2011

10 I 26.03.2012 Rogaland Revisjon IKS Årsoppgjørsnotat  2011
11 I 26.03.2012 Rogaland Revisjon IKS Revisjonsberetning 2011

12 X 27.03.2012
Oversikt over overføringer i 
investeringsregnskapet 2011 til 2012

Parter i saken:
Årsregnskapet er først og fremst en intern sak, men blir rapportert videre til bla. stat og andre 
aktører.
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Eigersund kommune - Samlet oversikt Årsregnskap 2011 - Drift

Årsregnskap 2011 - Drift - Netto regnskap Regnskap Budsjett Avvik Regnskap
Oversikt over det enkelte ansvar 2011 2011 R11 - B11 2010
KAP. 7 - FELLES POSTER

7300 ANNONSEUTGIFTER - TIL FORDELING 15 834 0 15 834 -500
7400 PC-LÅN ANSATTE 1 516 0 1 516 53 132
7410 PERSONALFORSIKRINGER 1 337 987 1 382 000 -44 013 2 151 596
7430 PENSJONSORDNINGER -5 659 702 -4 837 000 -822 702 -9 739 357
7431 PREMIEAVVIK PENSJON 2 334 794 1 998 000 336 794 -5 488 298
7490 LØNNSPOTT 0 797 000 -797 000 0
7500 FORSIKRINGER - TIL FORDELING 14 479 0 14 479 100 108

Sum Kap. 7 -1 955 092 -660 000 -1 295 092 -12 923 319

KAP. 8 - SKATT OG RAMMETILSKUDD
8000 SKATT OG INNTEKT OG FORMUE -317 387 843 -317 100 000 -287 843 -342 730 343
8010 EIENDOMSSKATT -16 149 810 -16 000 000 -149 810 -15 978 608
8040 STATLIGE RAMMEOVERFØRINGER -269 738 831 -270 200 000 461 169 -146 653 361
8041 MVA-REFUSJON -16 892 129 -18 820 000 1 927 871 -15 398 744
8042 INV.TILSKUDD GR97 -628 342 -600 000 -28 342 -611 000
8043 KOMPENSAJONSTILSKUDD -3 969 603 -3 990 000 20 397 -3 899 414
8044 TILSKUDD RENTEFRIE SKOLELÅN -1 988 403 -2 020 000 31 597 -1 828 205
8045 ØVRIGE STATSTILSKUDD -78 392 500 -78 390 000 -2 500 -74 084 700
8050 STATSTILSKUDD FLYKTNINGER -14 506 380 -13 900 000 -606 380 -14 202 210
8099 KALKULATORISKE UTGIFTER (INTERN REGN) -16 255 000 -16 600 000 345 000 -16 090 000

-735 908 841 -737 620 000 1 711 159 -631 476 585

KAP. 9 - FINANSPOSTER
9000 RENTER 13 109 451 13 495 000 -385 549 14 336 085
9005 AMORTISERINGSTILSKUDD -1 220 000 -1 220 000 0 -1 220 000
9008 KONSESJONSKRAFT -726 150 -1 150 000 423 850 -1 150 531
9009 AKSJEUTBYTTE -13 114 481 -13 100 000 -14 481 -15 067 466
9010 AVDRAG PÅ LÅN 26 802 358 26 900 000 -97 641 25 101 366
9011 FIN.DEKNING MASKINPARK -515 025 -800 000 284 976 -524 875
9020 MOTTATT AVDRAG PÅ UTLÅN 399 459 400 000 -546 155 594
9040 DISPOSISJONSFOND -2 830 000 -2 830 000 0 -3 250 000
9080 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET -1 118 225 -780 000 -338 225 -1 678 180
9099 ÅRETS TAP/OVERSKUDD 876 984 0 876 984 0

Sum Kap. 9 21 664 371 20 915 000 749 368 16 701 993

Drift ved avdelingene (netto rammer)
Sentraladministrasjon 50 699 205 51 442 000 -742 795 55 534 421
Levekårsavdelingen - Skole og oppvekst 293 090 551 293 188 000 -97 449 211 571 533
Levekårsavdelingen - Helse og omsorg (HO) 296 480 155 296 664 000 -183 845 277 722 418
Levekårsavdelingen - Kultur 11 303 139 11 317 000 -13 861 14 893 057
Miljøavdelingen 64 626 512 64 754 000 -127 485 67 976 482
Sum avdelingene - drift 716 199 562 717 365 000 -1 165 435 627 697 911

Udisponert mer-/mindreforbruk 0 0 0 0

N:\Regnskap-Årsmeldinger\Årsoppgjør kommunen\2011-regnskap\Samlet oversikt drift 150211
Dato: 15.02.2011

Side 58 av 497



Sentraladministrasjonen Årsregnskap 2011 - Drift

Årsregnskap 2011 - Drift - Netto regnskap Regnskap Budsjett Avvik Regnskap
Oversikt over det enkelte ansvar 2011 2011 R11 - B11 2010

1000 ORDFØRER 1 904 881 1 883 000 21 881 1 695 417
1010 KOMMUNESTYRET 974 399 1 167 000 -192 601 1 576 963
1011 FORMANNSKAPET 581 808 618 000 -36 192 1 592 794
1014 MILJØUTVALGET 490 306 457 000 33 306 445 354
1016 KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET 294 401 311 000 -16 599 280 484
1017 HELSE- OG OMSORGSUTVALGET 172 853 199 000 -26 147 197 441
1023 FELLES BRUKERUTVALG 111 054 170 000 -58 946 159 025
1025 ADMINISTRASJONSUTVALGET 38 917 44 000 -5 083 36 465
1030 POLITISKE PARTI 234 999 220 000 14 999 228 028
1031 VALG 903 726 750 000 153 726 20 420
1041 KONTROLLUTVALG/REVISJONEN 772 605 763 000 9 605 1 051 526
1070 GJELDSRÅDGIVNING 260 773 251 000 9 773 242 672
1071 OVERFORMYNDERIET 295 354 307 000 -11 646 293 974
1076 ”JULEBYEN” 150 000 150 000 0 150 000
1079 NÆRINGSUTVIKLING 0 0 0 6 576
1081 ØVRIGE RÅD OG UTVALG 8 875 8 000 875 13 460
1082 TILSKUDD NÆRINGSSJEFEN 1 089 297 865 000 224 297 0
1083 TILSKUDD MAGMA GEOPARK 210 000 210 000 0 0
1084 TILSKUDD VISIT DALANE 408 075 410 000 -1 925 0
1085 KONTIGENT KOMMUNENES SENTRALFORBUND 516 235 510 000 6 235 0
1089 ANSETTELSE NY RÅDMANN 85 871 0 85 871 534 525
1090 DIVERSE BEVILGNINGER 521 908 530 000 -8 093 2 331 315
1091 TILSKUDD IPARK DALANE 300 000 300 000 0 300 000
1092 TAKSERING EIENDOMMER -58 000 0 -58 000 99 238
1094 KRONPRINSPARTES BESØK 2009 0 0 0 7 500
1096 ORGANISASJONSGJENNOMGANG 0 0 0 500 000
1098 TILSKUDD BRUSSEL-KONTORET 63 765 0 63 765 63 765
1099 TILLEGGSBEVILGNINGER 25 630 0 25 630 2 000
1100 RÅDMANNSKONTORET 1 482 510 1 512 000 -29 490 1 088 048
1101 INFORMASJONSPROSJEKT 379 453 343 000 36 453 486 708
1110 0 0 0 669 385
1111 PLANKONTORET 2 141 493 2 141 000 493 1 369 073
1112 REV.KOMMUNEPLAN 102 302 100 000 2 302 531 729
1114 REG.PLAN EGERSUND SENTRUM 0 0 0 6 333
1115 REG.PLAN SLETTEBØ 0 0 0 54 854
1120 EIENDOMSFORVALTNING 1 548 5 000 -3 452 0
1130 SIVILFORSVARET 52 344 65 000 -12 656 140 253
1132 OLJEVERN 92 980 98 000 -5 020 91 477
1133 BEREDSKAP 245 875 200 000 45 875 239 328
1134 22. JULI 4 927 0 4 927 0
1140 POSTOMBRINGING 1 222 897 1 243 000 -20 103 1 459 290
1150 KIRKELIG FELLESRÅD 5 915 000 5 951 000 -36 000 6 038 000
1151 RELIGIØSE TROSSAMFUNN 768 240 750 000 18 240 706 853
1200 PERSONALSEKSJONEN 3 607 403 3 345 000 262 403 3 419 695
1205 BEDRIFTSHELSETJENESTE 431 153 461 000 -29 847 448 404
1206 SYKEFRAVÆRSARBEIDE 200 471 200 000 471 70 965
1210 TRIVSELSFREMMENDE TILTAK 17 865 20 000 -2 135 20 845
1211 ERKJENNELIGHETSGAVER 350 598 380 000 -29 403 387 613
1230 OPPLÆRING 743 380 810 000 -66 620 852 140
1231 LÆRLINGER 2 126 161 2 164 000 -37 839 2 345 586
1250 HOVEDTILLITSVALGT (HTV) 1 056 107 891 000 165 107 1 004 113
1251 HOVEDVERNEOMBUD (HVO) 275 109 189 000 86 109 201 402
1290 FELLESTJENESTER FRA PERSONAL 150 618 138 000 12 618 190 000
1295 OU FOND PERSONAL 566 263 565 000 1 263 566 825
1300 ØKONOMISJEFEN - FELLES FUNKSJONER -999 216 -226 000 -773 216 190 327
1310 IKT-KONTORET 5 301 684 4 750 000 551 684 4 849 203
1311 EDB ON-LINE 2 054 607 2 451 000 -396 393 1 793 160
1320 SKATTEKONTORET 1 358 214 1 387 000 -28 786 1 435 395
1321 REGNSKAPSKONTORET 2 035 375 2 036 000 -625 1 901 761
1322 LØNNINGSKONTORET 1 287 999 1 336 000 -48 001 1 489 019
1331 SENTRALARKIV 1 854 428 1 882 000 -27 572 1 661 321
1340 POLITISKE SEKRETARIAT 2 400 441 2 421 000 -20 559 1 982 811
1341 INNFØRING NYTT SAK/ARKIV -322 0 -322 19 559
1342 SENTRALBORD/EKSPEDISJON 592 266 484 000 108 266 607 704
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Oversikt over det enkelte ansvar 2011 2011 R11 - B11 2010

1343 WEB/PORTAL 79 471 0 79 471 13 475
1400 TOMTELEIE/FESTEAVGIFTER -79 322 -70 000 -9 322 -119 327
1410 NYDYRKNING/DYREVERNNEMD 1 620 10 000 -8 380 88 121
1440 LANDBRUKSKONTORET 1 731 253 1 734 000 -2 747 1 670 391
1450 BAKKEBØ GÅRD -2 150 268 -1 685 000 -465 265 770 254
1451 AMO TILTAK BAKKEBØ GÅRD -257 588 6 000 -263 588 -64
1460 SKOGEIENDOMMER -22 925 0 -22 926 13 364
1900 FELLESKOSTNADER SENTRALADM. 3 219 059 3 232 000 -12 941 2 950 086

Sum nettoramme avdelingen 50 699 205 51 442 000 -742 795 55 534 421
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Levekårsavdelingen - Skole og oppvekst Årsregnskap 2011 - Drift

Årsregnskap 2011 - Drift - Netto regnskap Regnskap Budsjett Avvik Regnskap
Oversikt over det enkelte ansvar 2011 2011 R11 - B11 2010

2000 LEVEKÅRSUTVALGET 253 600 380 000 -126 400 328 000
2100 SKOLE- OG OPPVEKSTADM. 3 441 877 3 965 500 -523 623 2 858 358
2101 PP-TJENESTEN 4 996 274 5 353 000 -356 726 4 676 728
2200 UNDERVISNING GENERELT 10 861 698 10 087 000 774 698 13 334 852
2201 SFO FELLES 539 426 200 000 339 426 379 107
2202 JULIÅPEN SFO 85 861 70 000 15 861 66 878
2203 KULTURSKOLETILBUD FUNKSJONSHEMMEDE 24 000 64 000 -40 000 53 896
2206 FRITIDSTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE 0 0 0 1 494
2210 EIGERØY SKOLE 14 089 744 14 690 000 -600 256 13 489 599
2211 EIGERØY SFO -32 050 17 000 -49 050 237 309
2220 GRØNE BRÅDEN SKOLE 19 880 151 19 425 500 454 651 17 515 283
2221 GRØNE BRÅDEN SFO 432 937 74 000 358 937 271 145
2222 FORSTERKET AVD.GRØNE BRÅDEN SKOLE 6 134 973 5 730 000 404 973 5 179 723
2230 HUSABØ SKOLE 21 340 166 21 378 000 -37 834 20 304 757
2231 HUSABØ SFO -276 343 47 100 -323 443 -37 554
2232 HUSABØ SKOLE- JUBILEUMSBOK 0 -60 000 60 000 5 766
2233 SKOLEBIBLIOTEKUTVIKLING -170 0 -170 25
2240 RUNDEVOLL SKOLE 15 179 554 15 304 500 -124 946 14 231 265
2241 RUNDEVOLL SFO 91 351 28 000 63 351 -107 579
2242 FORSTERKET AVD. RUNDEVOLL 6 118 991 5 885 000 233 991 5 322 810
2250 HELLELAND SKOLE 8 037 083 8 507 500 -470 417 9 282 125
2251 HELLELAND SFO -33 279 10 000 -43 279 48 516
2260 HELLVIK SKOLE 11 201 813 11 250 600 -48 787 11 113 198
2261 HELLVIK SFO 21 100 12 000 9 100 17 915
2270 HUSABØ UNGDOMSSKOLE 18 030 432 16 552 800 1 477 632 15 806 049
2280 LAGÅRD UNGDOMSSKOLE 20 299 869 20 453 500 -153 631 17 405 645
2291 LEIRSKOLE 392 0 392 0
2292 KUNNSKAPSLØFTE 209 145 125 000 84 145 181 486
2293 UTDANNINGSVALG 217 702 220 000 -2 298 223 744
2294 FRISK I FRILUFT -93 0 -93 2
2295 ARBEIDSLIVSFAG -1 859 0 -1 859 219
2296 VURERING FOR LÆRING 98 281 -15 000 113 281 1
2310 EIGERSUND KULTURSKOLE 3 977 683 4 735 000 -757 317 3 921 491
2311 HAPPY PLAYERS 20 381 21 000 -619 19 699
2312 FYRFESTIVALEN 151 000 151 000 0 257 999
2313 KAMMERMUSIKKFESTIVAL 33 000 1 000 32 000 -396
2410 VOKSENOPPLÆRINGEN 1 975 110 2 210 000 -234 890 2 565 397
2411 FLYKTNINGEKONSULENT 5 554 220 6 479 000 -924 780 5 567 825
2500 BARNEHAGER GENERELT 9 584 513 8 443 000 1 141 513 8 291 277
2501 TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER 57 943 291 57 790 000 153 291 -397 000
2502 STATSTILSKUDD PRIV.BARNEHAGER 0 0 0 -499 070
2510 DUEHUSET KORTIDSBARNEHAGE 0 0 0 425 896
2520 GRØNE BRÅDEN BARNEHAGE 4 355 807 4 125 000 230 807 1 146 516
2530 HUSABØ BARNEHAGE 1 519 424 1 439 000 80 424 493 725
2531 SPRÅKLIG OG KULTURELT MANGFOLD 4 034 0 4 034 36
2540 RUNDEVOLL BARNEHAGE 2 941 470 3 220 000 -278 530 1 318 132
2550 SLETTEBØ BARNEHAGE 4 444 121 3 934 000 510 121 995 935
2560 HELLVIK BARNEHAGE 4 963 995 4 997 000 -33 005 2 116 718
2570 TUSENBEINET ÅPEN BARNEHAGE 645 644 704 000 -58 356 278 660
2571 FAMILIEAVDELING ÅPEN BARNEHAGE -77 356 46 000 -123 356 27 163
2580 HELLELAND BARNEHAGE 47 638 0 47 638 -16 789
2610 JORDMØDRE 734 809 966 000 -231 191 784 265
2611 HELSESØSTRE 4 177 657 5 081 000 -903 343 4 371 615
2720 BARNEVERNET 7 209 891 6 669 000 540 891 6 283 308
2721 BARNEVERNET-TILTAK I FAM. 3 295 142 2 624 000 671 142 3 915 284
2722 BARNEVERNET-TILTAK UTENFOR FAM. 15 071 150 15 562 000 -490 850 13 379 133
2723 BARNEVERNET-ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER543 505 1 088 000 -544 495 891 137
2724 BARNEVERNSAMARBEID I DALANE -188 450 0 -188 450 0
2830 UNGDOMSKONTAKTEN 319 006 593 000 -273 994 928 571
2831 SLT 224 000 20 000 204 000 -19 999
2911 BOKAS DAG 22 886 39 000 -16 114 23 249
2913 ELEVER MED TILPASNINGSPROBLEMER 1 581 145 1 565 000 16 145 1 474 134
2914 ALLE MED -29 024 0 -29 024 -45
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Årsregnskap 2011 - Drift - Netto regnskap Regnskap Budsjett Avvik Regnskap
Oversikt over det enkelte ansvar 2011 2011 R11 - B11 2010

2916 LEVENDE LÆRING 717 662 788 000 -70 338 715 983
2917 KULTURELL SKOLESEKK 187 245 143 000 44 245 120 952
2918 RAMMEPLAN BARNEHAGER -102 674 0 -102 674 -30

Sum nettoramme avdelingen 293 090 551 293 188 000 -97 449 211 571 533
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Levekårsavdelingen - Helse og omsorg Årsregnskap 2011 - Drift

Årsregnskap 2011 - Drift - Netto regnskap Regnskap Budsjett Avvik Regnskap
Oversikt over det enkelte ansvar 2011 2011 R11 - B11 2010

3000 HELSE- OG OMSORGSSTYRET 0 20 000 -20 000 0
3100 HELSE- OG OMSORG ADM. 4 268 606 2 539 000 1 729 606 3 665 741
3200 ADM/SENTR. HELSETJENESTER 1 520 15 000 -13 480 1 572
3201 FOLKEHELSE 479 0 479 0
3210 MILJØRETTET HELSEVERN 466 651 448 000 18 651 467 980
3212 LOKALT KRISETEAM 110 378 92 000 18 378 51 133
3220 FYSIO- OG ERGOTERAPITJ. (HÅNDVERKHUSET) 3 556 408 3 444 000 112 408 3 349 439
3221 TEKNISKE HJELPEMIDLER 450 232 411 000 39 232 433 484
3230 LEGETJENESTER 2 140 995 1 731 000 409 995 1 929 359
3231 LEGEVAKTSENTRAL 363 508 389 000 -25 492 360 385
3233 LEGEKONTOR SENTRUMSGÅRDEN 44 050 75 000 -30 950 195 516
3234 KOMMUNALT HELSESENTER 1 919 530 1 430 000 489 530 989 496
3240 DRIFTSTILSKUDD LEGER 5 038 746 4 982 000 56 746 4 882 642
3241 DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPAUTER 1 756 550 2 291 000 -534 450 1 608 102
3300 ADM. SOSIALE TJENESTER 0 0 0 -2 018
3301 SOSIALE TJENESTER GENERELT 8 299 243 8 280 000 19 243 7 976 097
3302 SOSIALE TJENESTER FLYKTNINGER 2 352 870 2 224 000 128 870 2 132 471
3303 SOSIALE TJENESTER UTLENDINGER 41 869 0 41 869 2 698 840
3304 FYRLYSSENTER-FRELSESARMEEN 1 312 134 1 223 000 89 134 1 517 396
3305 KVALIFISERINGPROGRAM 4 219 936 5 139 000 -919 064 2 072 581
3306 EIGERØYVEIEN 33 89 917 100 000 -10 083 158 183
3307 VTA-PLASSER/KOMM.SYSSELSETTINGSTILTAK(anv.3303 før 2011)2 753 864 2 965 000 -211 136 0
3308 FELLESUTGIFTER NAV 442 628 283 000 159 628 404 478
3309 KAFETERIA LUNDEÅNE (KVAL.PRGR) -53 523 0 -53 523 -85 586
3310 EDRUSKAPSVERN 79 912 10 000 69 912 747 897
3321 MATOMBRINGING ELDRE 82 679 75 000 7 679 74 321
3326 FRIVILLIGHETSSENTRALEN 235 176 235 000 176 199 861
3410 FELLESTJENESTER OR 864 082 748 000 116 082 3 445 833
3412 OMSORGSLØNN 459 446 670 000 -210 554 686 714
3414 PRIVAT AVLASTNING 700 071 919 000 -218 929 -46 523
3415 STØTTEKONTAKTER 2 196 435 2 451 000 -254 565 1 120 778
3504 SONE SLETTEBØ I 27 788 881 27 433 000 355 881 26 511 395
3505 REGNBUEN SANSEHUSET -139 731 -183 000 43 269 -124 363
3506 OKKA KLUBB 1 371 0 1 371 15 942
3530 SONE SLETTEBØ II 16 628 183 16 719 000 -90 817 15 871 607
3531 SLETTEBØ II MIDTSTUA/SKOGSTJ. 9 160 649 9 574 000 -413 351 8 288 322
3540 SONE SENTRUM/HELLVIK - ÅPEN OMSORG 12 770 010 12 737 000 33 010 11 797 457
3550 SONE HAVSØY/HELLELAND - ÅPEN OMSORG 11 900 052 12 528 000 -627 948 11 304 856
3560 SONE EIGERØY/LAGÅRD - ÅPEN OMSORG 14 567 529 14 834 000 -266 471 16 762 697
3570 SONE RUNDEVOLL - ÅPEN OMSORG 13 973 941 14 326 000 -352 059 13 484 368
3571 AVLASTNINGSBOLIG - ÅPEN OMSORG 4 273 366 4 706 000 -432 634 2 901 549
3572 KOORDINATOR-BARN OG UNGE 581 501 576 000 5 501 554 255
3580 IBO INTERKOMMUNALT BOFELLESKAP 4 595 915 5 026 000 -430 085 10 841 709
3581 IBO EIGERSUNDS ANDEL 7 807 501 8 782 000 -974 499 26 376
3590 PSYKISK HELSETJENESTE 8 071 828 8 353 000 -281 172 7 828 935
3591 PSYKISK HELSETJENESTE BOFELLESKAP 5 047 235 5 230 000 -182 765 2 260 241
3592 OBD 129 990 0 129 990 0
3593 RUSOMSORG 2 365 048 2 114 000 251 048 2 643 239
3594 MILJØTERAPI I BOLIG 3 633 672 4 000 000 -366 328 4 000 000
3600 ADM. - KJERJANESET B/S-SENTER 1 008 075 1 025 000 -16 925 946 667
3601 KAFETERIA - KJERJANESET B/S-SENTER 1 457 050 1 488 000 -30 950 1 366 189
3602 DAGSENTER - KJERJANESET B/S-SENTER 2 305 151 2 408 000 -102 849 1 909 729
3603 BOFELLESSKAP - KJERJANESET B/S-SENTER 13 058 830 12 119 000 939 830 12 533 567
3604 SERVICELEIL. - KJERJANESET B/S-SENTER 2 695 869 2 626 000 69 869 3 010 359
3610 ADM. - LUNDEÅNE B/S-SENTER 831 792 1 134 000 -302 208 1 112 640
3611 KAFETERIA - LUNDEÅNE B/S-SENTER 64 045 0 64 045 2 350
3613 BOKOLLEKTIV - LUNDEÅNE B/S-SENTER 17 145 978 16 050 000 1 095 978 16 481 517
3615 NATTPATRULJE 2 735 119 2 930 000 -194 881 2 750 826
3616 LINDRENDE BEHANDLING 29 751 30 000 -249 0
3650 ÅRSTADTUNET 799 3 000 -2 201 0
3700 LAGÅRD-ADMINISTRASJON -4 664 459 -3 251 000 -1 413 459 -4 587 982
3711 2.ETG.LAGÅRD SJUKEHEIM 14 201 401 13 296 000 905 401 12 271 699
3712 3.ETG.LAGÅRD SJUKEHEIM 16 353 206 15 836 000 517 206 14 580 770
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3721 LAGÅRD-AUST-AGDER 0 0 0 44 149
3723 1.OG 2 ETG. LAGÅRD B/S-SENTER 20 975 661 20 529 000 446 661 20 078 327
3724 3.ETG. LAGÅRD B/S-SENTER 10 764 818 11 138 841 -374 023 5 265 803
3725 3.ETG. SYKEHJEM LAGÅRD B/S-SENTER 1 291 009 1 227 159 63 850 6 067 443
3730 LAGÅRD SJUKEHEIM(utgår 2008) 250 0 250 9
3731 LAGÅRD-HUSØKONOM 2 276 242 2 144 000 132 242 2 178 424
3732 LAGÅRD-ADM.SIR 764 378 135 000 629 378 162 374
3733 LAGÅRD-TEKNISK 640 355 554 000 86 355 536 941
3734 LAGÅRD-KJØKKEN 5 193 502 5 298 000 -104 498 5 005 860

Sum nettoramme avdelingen 296 480 155 296 664 000 -183 845 277 722 418
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Levekårsavdelingen Kultur Årsregnskap 2011 - Drift

Årsregnskap 2011 - Drift - Netto regnskap Regnskap Budsjett Avvik Regnskap
Oversikt over det enkelte ansvar 2011 2011 R11 - B11 2010

5100 KULTURADMINISTRASJON 1 234 869 1 406 000 -171 131 1 565 324
5110 REGIONSANTIKVAR 301 600 312 000 -10 400 291 241
5120 DALANE FOLKEMUSEUM 1 007 000 1 007 000 0 2 657 000
5210 BIBLIOTEKET I EGERSUND 2 982 409 3 097 000 -114 591 3 159 939
5220 BIBLIOTEKET PÅ HELLELAND 84 573 82 000 2 573 203 546
5230 BIBLIOTEKET PÅ HELLVIK 83 773 83 000 773 186 577
5320 PINGVINEN FRITIDSKLUBB 805 868 831 000 -25 132 743 028
5390 HELLVIK FRITIDSKLUBB 24 000 70 000 -46 000 76 984
5391 HELLELAND FRITIDSKLUBB 30 000 30 000 0 0
5410 KINO 331 896 -36 000 367 896 1 052 551
5411 KIOSK - KINO -72 528 -47 000 -25 528 -47 281
5500 KULTURHUSET -9 877 7 000 -16 877 139 238
5510 UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING 26 338 6 000 20 338 43 182
5610 UTLEIE BYTELTET -93 802 -150 000 56 198 0
5700 DRIFTSTILSKUDD LAG OG FORENINGER 1 276 862 1 280 000 -3 139 1 285 174
5701 IDRETTSRÅDET 30 906 30 000 906 30 000
5703 MUSIKKRÅDET 30 000 30 000 0 30 000
5710 TILSKUDD REHABILITERING/NYBYGG 0 0 0 -30 000
5720 DRIFTSTILSKUDD PRIVATE ANLEGG 1 225 750 1 170 000 55 750 2 489 953
5730 DRIFTSTILSKUDD KOMMUNALE AVGIFTER 1 300 626 1 308 000 -7 374 0
5740 KULTURPRIS/KULTURSTIPEND 21 580 22 000 -420 11 345
5770 TILSKUDD BARN OG UNGE 65 000 65 000 0 17 000
5800 TURISTINFORMASJON 0 0 0 102 227
5903 AKT.FUNKSJ.HEMMEDE 142 058 160 000 -17 942 243 334
5904 ”SOMMER EGERSUND” 96 668 150 000 -53 333 151 056
5905 EGERSUND BYHISTORIE -750 0 -750 -800
5909 NYTTÅRSFEIRING TORGET 139 500 145 000 -5 500 168 314
5910 KULTURELLE SPASERSTOKK 34 349 47 000 -12 651 0
5911 FAMILIENS DAG 13 828 20 000 -6 172 13 735
5913 OKKA FESTIVAL 158 871 150 000 8 871 149 130
5914 KULTURFESTIVAL I DALANE 598 0 598 100 000
5917 KAMMERMUSIKKFESTIVAL KULTUR 0 0 0 31 970
5918 VERDENS BOKDAG 2 731 7 000 -4 269 2 159
5920 FISKERIETS DAG 0 0 0 0
5921 TV-AKSJONEN 25 443 32 000 -6 555 27 131
5923 KULTURELLE SPASERSTOKK 3 000 3 000 0 0

Sum nettoramme avdelingen 11 303 139 11 317 000 -13 861 14 893 057
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Miljøavdelingen Årsregnskap 2011 - Drift

Årsregnskap 2011 - Drift - Netto regnskap Regnskap Budsjett Avvik Regnskap
Oversikt over det enkelte ansvar 2011 2011 R11 - B11 2010

6001 PARKERINGSPLASSER VED VESHOVDA 0 0 0 24 180
6004 VEDLIKEHOLDSTILTAK 2009 0 0 0 -8 050
6005 RUNDKJØRING EIGERØY BRO 53 905 50 000 3 905 0
6100 ADMINISTRASJON - MILJØ 438 596 201 000 237 596 1 153 862
6110 DRIFT AV BASER/BILER 0 334 000 -334 000 0
6120 FELLES ADM PLAN/BYGGESAK/OPPM 4 480 7 000 -2 520 -180 000
6210 BYGGESAKER 0 58 000 -58 000 984 268
6310 EIENDOMSFORVALTNING 18 635 324 17 556 000 1 079 324 35 022 651
6311 ENERGI - EIENDOMMER 15 429 916 15 499 000 -69 084 0
6399 BAKKEBØ BORETTSLAG 546 154 200 000 346 154 613 461
6411 EIENDOMSTAKSERING 74 958 71 000 3 958 74 279
6413 OPPMÅLING-DELINGSLOV 0 21 000 -21 000 -231 617
6414 OPPMÅLING-HUSSTIKKING -9 652 128 000 -137 652 115 682
6415 OPPMÅLING-GEODATA 801 285 922 000 -120 715 649 042
6510 BRANN - BEREDSKAP 10 335 619 10 627 000 -291 381 10 323 367
6511 BRANN - FOREBYGGENDE 746 850 867 000 -120 150 1 217 735
6512 BJERKREIM BRANNVESEN -28 017 0 -28 017 -51 043
6520 FEIERVESENET 0 46 000 -46 000 0
6610 TRANSPORTTJENESTE 2 065 604 1 914 000 151 604 1 883 953
6710 NATURFORVALTNING 1 374 248 1 801 000 -426 752 1 728 080
6711 VILTSTELL 14 092 142 000 -127 908 81 411
6712 FISKESTELL 48 102 79 000 -30 898 44 595
6715 EIGERØY FYRSTASJON -17 989 0 -17 989 70 464
6716 MAURHOLEN STASJON 0 0 0 4 155
6720 PARKER 3 264 838 3 300 000 -35 162 2 986 892
6730 IDRETTSANLEGG 1 244 432 1 033 000 211 432 957 182
6740 SMÅBÅTHAVNER -391 096 -359 000 -32 096 -314 682
6741 GJESTEHAVNEN -94 085 0 -94 085 0
6750 GRAVLUNDER 140 762 258 000 -117 238 303 288
6751 DRIFT HELLELAND KIRKEGÅRD -23 729 2 000 -25 729 -15 662
6770 KOMMUNALE VEIER/GATER 6 998 281 7 508 000 -509 719 7 900 575
6771 VEI- OG GATELYS 2 314 498 2 315 000 -502 2 341 692
6772 MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 59 704 164 000 -104 296 116 554
6776 MASKINFØRERE NY MASKIN 18 608 10 000 8 608 15 885
6777 VINTERVEDLIKEHOLD 476 333 0 476 333 0
6790 FLOMTILTAK - EGENAKTIVITET 104 491 0 104 494 137 853
6910 VEDLIKEHOLDS- OG ANLEGGSUTGIFTER 0 0 0 26 430

Sum nettoramme avdelingen 64 626 512 64 754 000 -127 485 67 976 482

Kommentar:
Vann- og avløpssektoren er 100% selvfinansieringene enhet - og fremkommer ikke i denne oversikten.
Dvs. at inntekter og utgifter balanserer - og enhetene "går i null".
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Eigersund kommune
PB 580, 4379 Egersund
Tel.: 51 46 80 00 - Faks.: 51 46 80 39
post@eigersund.kommune.no
www.eigersund.kommune.no
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Oversikt over overføringer i investeringsregnskapet 2011 til 2012

Eigersund kommune - Årsregnskapet 2011 Regnskap Budsjett Avvik Overføres Sum Kommentarer knyttet til

Oversikt over overføringer i investeringsregnskapet 2011 til 2012 2011 2011 Disp. 2012 Lån Invest.fond Tomteutvikl. Annet fond Annet Tilskudd Momsref. finansiering det enkelte prosjekt

1100 TILFLUKTSROM 18 775 0 18 775 0 0 Eget opplegg.

1101 MIDLER TIL FLOMSIKRING 536 086 1 000 000 -463 914 460 000 210 000 250 000 460 000

1102 FORMIDLINGSLÅN 2 747 282 2 700 000 47 282 0 0 Eget opplegg.

111002 ELEKTRONISKE SKJEMA (INFO) 0 115 000 -115 000 115 000 95 000 20 000 115 000

111005 NYE PC'ER /SERVERE 177 247 150 000 27 247 0

111007 KONVERTERING TIL KOMTEK 13 318 0 13 318 0

111009 FELLES NETT 148 349 150 000 -1 651 0

111010 OPPGRADERING PERSONAL/ØKONOMISYSTEM 64 300 85 000 -20 700 0

111017 WEB-PORTAL 9 540 165 000 -155 460 150 000 120 000 30 000 150 000

111018 OPPGRADERING SOFTWARE 198 487 200 000 -1 513 200 000 170 000 30 000 200 000 Gjedler Websak - vår andel

111020 IKT SKOLENE 502 984 1 200 000 -697 016 700 000 600 000 100 000 700 000

111021 INTEGRASJON MELLOM ULIKE SYSTEM 111 920 115 000 -3 080 0

111022 IKT UTSTYR BARNEHAGENE 96 370 200 000 -103 630 100 000 80 000 20 000 100 000

111023 FEIDE 0 350 000 -350 000 350 000 300 000 50 000 350 000

111030 OPPGRAD. IT-UTSTYR-HO 80 248 100 000 -19 752 0

111036 ELEKTR. MOTTAK INNG. FAKTURA 208 704 200 000 8 704 0

111038 IKT-SIKKERHET 155 000 155 000 0 0

111040 ELEV PC'ER - SPESIELLE BEHOV 149 122 150 000 -878 0

111041 OPPGR. FELLES UTSTYR/SERVERE 289 272 300 000 -10 728 0

111042 HJEMMEKONTORLØSNING 52 063 50 000 2 063 0

111045 DATA TIL FORLKEVALGTE 146 075 500 000 -353 925 350 000 290 000 60 000 350 000

111048 OPPGRADERING SERVERROM 7 960 375 000 -367 040 370 000 300 000 70 000 370 000

111049 INTEGRERING NOTUS/IST M/LØNN 269 931 400 000 -130 069 250 000 200 000 50 000 250 000

111051 DVPRO-DRIFS- OG TIMESYSTEM MILJØ 0 250 000 -250 000 250 000 200 000 50 000 250 000

1115 LÅN PRIVATE BARNEHAGER 300 000 1 200 000 -900 000 900 000 900 000 900 000 Vi har gitt info om ordningen til Raketten (på ny).

1116 AVDRAG ANVARLIGE LÅN ELVERK 2 951 000 2 950 000 1 000 0 Midler avsettes fond. Årlig utbetaling.

1117 IP-TELEFONI 179 396 330 000 -150 604 150 000 120 000 30 000 150 000

1120 EGENKAP. INNSKUDD KLP 1 246 412 200 000 1 046 412 0 0 I forbindelse med pensjonanbud fikk vi tilbake e.kap. Fond.

1121 KJØP AV AKSJER MOTORSPORTSENTER SOKNDAL 0 270 000 -270 000 270 000 270 000 270 000 Kjøp av aksjer har ikke funnet sted. Ligger på selskapet.

1130 DEKNING REGNSKAPSM.MERFORBRUK 1 321 198 1 321 198 0 0

1140 PLAN RUNDEVOLL/HESTNES 400 948 0 400 948 0 Pågående prosjekt. Utgifter vil påløpe.

1150 DIGITALE REGULERINGSPLANER 0 175 000 -175 000 175 000 175 000 175 000

1180 SALG KOMMUNALE EIENDOMMER 524 797 0 524 797 0 Salgsinntekt som settes av på fond iht. vedtak.

1181 SALG HAMMERGÅRDEN 0 1 000 -1 000 0 Pågående prosess. Salgsbeløp usikkert. Viktig å vise.

1182 NYTT BYTELT 0 350 000 -350 000 0 Prosjektet sluttført. Midler avsatt i balansen. Slutt.

1183 KJØP AV BOLIG LANGEVANNSVN. 9 1 993 965 2 500 000 -506 035 0 Kjøp foretatt. Kjøp rimeligere enn rammen.

1195 EIENDOMSFORVALTNING 12 500 0 12 500 0

1196 LÅN TIL VIDERE UTLÅN 8 026 597 6 000 000 2 026 597 0 0 Eget opplegg. 

1202 EIGERØY SKOLE-OPPGRAD.BRANNTEKN. 152 331 120 000 32 331 0

1203 EIGERØY SKOLE-BYGN.TEKN. OPPGRADERING 583 676 600 000 -16 325 0

1204 HELLVIK SKOLE - BRANNTEKN.OPPGRADERING 556 0 556 0

1206 GRØNE BRÅDEN SKOLE- BRANNSIKRING NY DEL 345 446 350 000 -4 555 0

1209 GRØNE BRÅDEN SKOLE - NYE DUSJER, 2 BEREDERE 117 600 120 000 -2 400 0

1211 HUSABØ - KARTLEGGING EVT. BRAKKER 1 180 155 1 250 000 -69 845 70 000 70 000 70 000

12141 RUNDEVOLL SKOLE - OMBYGGING 2 972 424 3 915 000 -942 576 940 000 840 000 100 000 940 000

1227 C-SAK BUK:UTSTYR,KLATRESTATIV GB-SKOLE 0 60 000 -60 000 60 000 60 000 60 000

1230 UTBYGGING FORSTERKET AVD. GRØNE BR. 9 288 538 12 320 000 -3 031 462 3 030 000 2 480 000 550 000 3 030 000

1254 LAGÅRD U.SKOLE - BRANNALARMANLEGG 67 384 400 000 -332 616 330 000 275 000 55 000 330 000

1255 LAGÅRD U.SKOLE - NYTT SKOLEKJØKKEN 104 525 1 700 000 -1 595 475 1 600 000 1 300 000 300 000 1 600 000

1256 HELLVIK BARNEHAGE - TILBYGG 853 929 3 000 000 -2 146 071 2 150 000 1 775 000 375 000 2 150 000

1301 2 VEST - 3-DELT ELEKT. SENGER 200 758 200 000 758 0

1302 3 ABC - TAKHEISER 200 000 200 000 0 0

1303 TRYGGHETSALARMER OG NØKKELBOKSER 59 806 50 000 9 806 0

1304 STEINGÅRDEN SØR LUFTBEH.ANLEGG 0 1 420 000 -1 420 000 1 420 000 1 145 000 275 000 1 420 000

1305 MEDISINDOSETTER 0 40 000 -40 000 0

1322 BUSS KJERJANESET 516 700 0 516 700 0 Egen finansiering - derfor fremkommer dette slik. Fullført.

1333 INVENTAR H&S 119 455 100 000 19 455 0

1350 KOMMUNALT HELSESENTER ( KJØP LEGEPRAKSIS) 55 000 55 000 0 0

1401 NYANLEGG LEKEPLASSER 802 288 1 785 000 -982 712 980 000 350 000 530 000 100 000 980 000 Fondsmidlene er bunde - eget fond (avtale med private)

1403 ÆSAND-SKJØTSEL 60 000 0 60 000 60 000 60 000 60 000 Penger mottatt. Satt av på fond. Miljø styrer prosjektet.

Finansiering
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1413 SLUTTFØRING VEI LANGEVANN 32 500 90 000 -57 500 60 000 60 000 60 000 Prosjektet pågår. Midler til planlegging.

1414 NÆRMILJØANLEGG 148 821 485 000 -336 180 340 000 340 000 340 000

1421 LEKEPLASS LITLA LANGEVATN 50 050 60 000 -9 950 0 Ubrukte midler flyttes til P1421 til P1401

1425 NYANLEGG OMBYGGING FRILUFTSFORMÅL 44 503 425 000 -380 497 380 000 330 000 50 000 380 000

1426 TOALETT EIEBUKTA 6 737 115 000 -108 264 110 000 110 000 110 000

1429 TOALETT EIEBUKTA 23 910 75 000 -51 090 50 000 50 000 50 000

1432 TOALETT HELLVIK, DEN GAMLE JÆRBANEN 30 617 20 000 10 617 0

1433 GRUNNINNLØSNING 0 550 000 -550 000 550 000 550 000 550 000 Kjøp av boligtomter på gang - Helleland. Delfinansiering.

1434 OPPRUSTNING BÅTUTFARTSOMRÅDER I EGERSUND 267 896 310 000 -42 104 40 000 40 000 40 000

1435 FEYERPARKEN 12 730 37 000 -24 271 0

1436 MAURHOLEN STASJON 762 806 805 000 -42 194 45 000 45 000 45 000

1437 MAURHOLEN STASJON - UTHUS 763 100 985 000 -221 900 220 000 220 000 220 000

1505 KULTURHUS STORE SAL NYE STOLER 249 609 1 500 000 -1 250 391 1 250 000 1 000 000 250 000 1 250 000

1510 KULTURHUS BRANNTEKNINSK OPPGRADERING 3 235 385 10 450 000 -7 214 615 7 215 000 5 865 000 1 350 000 7 215 000

1530 TAK IDRETTSPARKEN 1 552 619 1 000 000 552 619 0 Sluttført. Egen finansiering. Derfor fremkommer dette slik.

1531 INNBYTTERBENKER IDRETTSPARKEN 111 088 110 000 1 088 0

1536 KUNSTGRESSBANE HUSABØ SKOLE 1 216 440 1 216 440 0 0

1575 STEINMUR EGERSUND KIRKEGÅRD 0 100 000 -100 000 100 000 100 000 100 000 Samlet prosjket vil komme på betydelig mer. Budsak.

1576 MINNELUND/URNELUND 0 200 000 -200 000 200 000 200 000 200 000

1577 BRANNSIKR. EIGERØY ARB.KIRKE 120 000 120 000 0 0

1583 DIV.UTBERDINGER BAKKEBØ KIRKE 150 000 150 000 0 0

1584 NY KLEDNING TÅRNET HELLELAND KIRKE 150 000 150 000 0 0

1585 PLANLEGGING NY KIRKEGÅRD 0 1 550 000 -1 550 000 1 550 000 1 250 000 300 000 1 550 000 Egen sak skal fremmes. Planleggingsstadie. 2019.

1597 UTVIDLESE P-PLASS HELLELAND KIRKE 150 000 150 000 0 0 For EK - prosjekt OK / ansluttet.

1598 NY GARASJE HELLELAND KIRKE 150 000 150 000 0 0 For EK - prosjekt OK / ansluttet.

1601 VANN NORDRE EIGERØY 1 324 488 2 300 000 -975 512 975 000 975 000 975 000

1603 VANN - NYE MASKINER 1 000 000 1 000 000 0 0

1604 UTBYGGING NY VANNKILDE 227 290 6 300 000 -6 072 710 6 100 000 6 100 000 6 100 000

1605 SANERING VANNLEDN.SENTRUM 720 000 2 700 000 -1 980 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

1618 VAREBILER VANN 275 000 275 000 0 0

1626 VANN LÆDRE 2 809 540 4 500 000 -1 690 460 2 000 000 2 000 000 2 000 000

1647 TILTAK PÅ VANNL.NETTET 286 169 100 000 186 169 0 Tatt hensyn til i sluttfinansiering.

1650 KLOAKKPUMPESTASJON 787 731 1 180 000 -392 269 400 000 400 000 400 000

1651 OPPGR. SKJERPE RENSEANLEGG 62 573 7 700 000 -7 637 427 7 650 000 7 650 000 7 650 000

1653 AVLØP - NYE MASKINER 1 500 000 1 500 000 0 0

1657 SANERING AVLØPSLEDN.SENTRUM 1 412 665 6 350 000 -4 937 335 4 900 000 4 900 000 4 900 000

1659 SANERING STRANDGT.-LERVIKA 61 198 2 800 000 -2 738 802 2 750 000 2 750 000 2 750 000

1660 VAREBIL-AVLØP 1 022 600 1 000 000 22 600 0

16610809 PUMPESTASJON V/KIRKEN 10 725 2 000 000 -1 989 275 1 950 000 1 950 000 1 950 000

1663 AVLØP NORDRA ØYNE 1 568 839 5 300 000 -3 731 161 3 700 000 3 700 000 3 700 000

1669 AVLØPSLEDN./RENSEANL. YSTEBRØD 8 009 773 8 200 000 -190 227 200 000 200 000 200 000

1697 TILTAK PÅ AVLØPSNETTET 20 588 200 000 -179 412 200 000 200 000 200 000

1700 RENOVERING STRANDGATEN 56 942 80 000 -23 058 0

1701 HESTAVAD BRO/OMBYGGING 339 670 340 000 -330 0

1704 UTVIDELSE PARKERINGSPLASS GRUSET 0 715 000 -715 000 715 000 615 000 100 000 715 000

1711 TILTAK VEGANLEGG 196 962 400 000 -203 039 200 000 200 000 200 000

1712 LEDELINJE EGERSUND SENTRUM 0 480 000 -480 000 480 000 480 000 480 000 Midlerne avsatt på fond (tilskudd)

1713 NYE MASKINER MILJØAVDELINGEN 2 582 378 2 340 000 242 378 0 Må se prosjektet under ett herunder finansiering.

1714 STØRRE RENOVERINGSPROSJEKT VEISEKTOR 966 044 1 000 000 -33 956 0

1720 SLETTEVEIEN HELLVIK 470 768 500 000 -29 232 0 Midler avsattt i B2012.

1774 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK 21 950 500 000 -478 050 475 000 475 000 475 000

1791 FERDIGSTILLELSE YTRE TORVHUSVEI 0 140 000 -140 000 0 Prosjektet avsluttet.

1800 ISTANDSETTING AV EIGERØY FYRSTASJON 0 37 000 -37 000 37 000 37 000 37 000

1815 VENTILASJON HELLELAND SKOLE 229 325 1 740 000 -1 510 675 1 500 000 1 250 000 250 000 1 500 000

1817 EGERSUNDHALLEN- RENOVERING 143 346 310 000 -166 654 170 000 150 000 20 000 170 000

1819 KJØLEROM/TEKNISK UTSTYR LAGÅRD SJUKEHEIM 0 500 000 -500 000 500 000 500 000 500 000 Venter på faktura.

1820 NY HEIS FJELLHEIM 525 527 600 000 -74 473 75 000 75 000 75 000

1822 RÅDHUSET - BRANNTEKNINSK OPPGRADERING 187 962 400 000 -212 038 200 000 175 000 25 000 200 000

1823 LAGÅRD SVØMMEHALL - NYTT KLORANLEGG 373 200 350 000 23 200 0 SUS - heis

1830 RENOVERING 810 542 840 000 -29 458 150 000 120 000 30 000 150 000 Midler avsatt i B2012.

1835 GEOVEKSTPROSJEKT ORTOFOTO 142 000 200 000 -58 000 60 000 60 000 60 000

1836 MINIBUSS TRANSPORTTJ. 0 100 000 -100 000 350 000 350 000 350 000 Avsatt til den som røyk - omprioritering.

1888 TUÅ BOLIGFELT 3 196 514 1 500 000 1 696 514 0 Midler avsatt i B2012.

1889 STRØMSTAD BOLIGFELT 7 898 0 7 898 0

1890 SALG AV TOMTER I HESTNES 20 624 0 20 624 0
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1892 SJARKVEIEN BOLIGFELT 1 025 411 0 1 025 411 0 Gjelder avsetning til fond - salg.

1901 VANN/AVLØP SEGLEM 0 1 500 000 -1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

1902 MJØLHUS V/A 0 2 500 000 -2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

1957 VANN/AVLØP STIE-SKJELBRED 0 550 000 -550 000 550 000 550 000 550 000

1961 KVIDINGSVATNET-HELLVIK SKOLE VANN/AVLØP 562 547 1 800 000 -1 237 453 1 200 000 1 200 000 1 200 000

1962 GAMLE EIGERØYV. M/PUMPEST. VANN/AVLØP 707 750 3 200 000 -2 492 250 2 500 000 2 500 000 2 500 000

1964 SKJERPE-EIGESTAD VANN/AVLØP 0 5 000 000 -5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

1981 FORNYELSE MASKINPARK 593 286 885 000 -291 714 300 000 240 000 60 000 300 000

0

0

T O T A L T 84 109 053 154 607 638 -70 498 591 78 827 000 71 160 000 462 000 0 2 180 000 0 325 000 4 700 000 78 827 000

Bruk av finansiering i 2011

Konto Fond R2011 B2011 Rest

39100 Lån 46 752 968 121 785 000 -75 032 032

39480 Investering 6 491 936 7 362 316 -870 380

39480 Korr L9 1 597 727 2 000 000 -402 273

39486 Tomteutvikling 3 265 891 3 089 322 176 569

39488 Skattreg 0 270 000 -270 000

39501 Bundne fond 170 000 1 050 000 -880 000
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Forord – rådmannens vurderinger og kommentarer 
Årsregnskapet 2011 viser at Eigersund kommune hadde en samlet inntekt på 1,06 milliarder 
kroner (regnskapsmessig og inkludert bruk av fond) og et netto driftsresultat på 20,3 millioner 
kroner. Netto driftsresultat fremkommer før bruk av fond (oppsparte penger), avsetninger til 
fond og overføring til investeringer. Årsregnskapet viser videre et regnskapsmessig 
mindreforbruk på 876.983 kroner.  
 
En ønsker å kommentere at beskrivelsen av den økonomiske situasjonen / status for 
kommunene kan virke forvirrende for både den enkelte innbygger og personer som jobber 
med budsjett/regnskap. Dette henger sammen med at avsetninger og bruk av fondsmidler 
fremkommer etter netto driftsresultat. Slik sett har en tidligere hatt fokus på hva en hatt i 
merinntekt/mindreinntekt etter disponeringer (avsetninger og bruk av fond). For 2011 er dette 
et viktig forhold for Eigersund kommune.  
 
KS anbefaler at en kommune bør ha et netto driftsoverskudd på 3% av samlede 
driftsinntekter. I 2011 ville 3% vært 30 millioner kroner. Eigersund kommune sitt 
driftsoverskudd (netto driftsresultat) var på 2,2% av samlede driftsinntekter, mens det i 2010 
var på 0,3%,  2009 var på 1,2%  i 2008 var på 3,3%, i 2007 på 3,75% og i 2006 var på 4%. 
 
Nok en gang peker vi på at netto driftsbudsjett blir blåst opp av inntektsføring av 
selvkostområder, premieavvik og moms-refusjon knyttet opp mot investeringer. Dette er både 
iht. regnskapsforskriftene og på lik linje med samtlige kommuner. Problemet med disse 
føringene er: 
 Inntekter knyttet opp mot selvkostområdet går til konkrete forhold og er ikke med på å 

styrke kommuneøkonomien. 
 Premieavviket er en regnskapsmessig føring som ikke påvirker likviditeten. Det er en 

beregnet størrelse som regnskapsmessig reduserer pensjonsutgiftene.  
 Mottatt momsredusjon på investeringer blir (fornuftig nok) for Eigersund kommune 

overført som egenkapital i investeringsregnskapet. 
 
På denne måten blir både Eigersund kommune sitt regnskap – og regnskapene til samtlige av 
landets kommuner – betydelig bedre enn de reelt sett er. Videre må en ta hensyn til 
avsetninger og bruk av tidligere avsatte midler. Basert på dette er det grunn til å påpeke at 
netto driftsresultat gir et ”for godt bilde” av den økonomiske situasjonen for Eigersund 
kommune! Dette også med bakgrunn i at store deler av udisponert overskudd er knyttet opp 
mot avviklingen av Bakkebø gård.  Samtidig er dette (sagt med andre ord) det samme som vi 
har pekt på i flere år. Kommunene sine regnskap blir ”forbedret” som følge av 
regnskapsreglene som vi skal følge.  
 
En viser videre til at det er ulik oppfattelse mellom administrasjon og revisor knyttet opp mot 
belastning av finansutgifter knyttet opp mot ikke-igangsatte investeringsprosjekter innenfor 
vann- og avløpssektoren (drift). Dette er et forhold som kommunestyret må ta endelig stilling 
til – herunder konsekvenser av eventuelle driftsmessige endringer. 
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Del 1 - Økonomiske hovedtall for 2011 – i driften 
1.1  Økonomiske hovedtall 
 

Samlet driftsmessig oversikt for 2011 

Eigersund kommune hadde et netto driftsresultat på 20.311.602,44 kroner.  
 
Udisponert overskudd for 2011 er på 876.983,74 kroner. Kommunestyret må ta stilling til 
hvordan disse midlene skal disponeres. Rådmann foreslår at midlene settes av på 
Driftsfondet.. 
 
1.2 Økonomiske mål og resultater 

Økonomisk mål 

For å videreutvikle vår innsats i forhold til målsettinger i eksisterende kommuneplan, må 
Eigersund kommune ha økonomisk handlefrihet. Dette for å kunne møte uforutsette 
svingninger i inntekter og utgifter, slik at en kan opprettholde en jevn drift.  
 
Iht. kommuneloven har vi ikke lov til å legge frem et kommunebudsjett (eller økonomiplan) 
som ikke er i balanse. Hvis et år ikke er i balanse må dette dekkes inn i økonomiplanperioden. 
Dvs. at det må være balanse i hele økonomiplanperioden.  
 
I forbindelse med utarbeidelsen av budsjettet for 2002 vedtok kommunestyret følgende 
punkter: 

 Fra 2004 skal det settes av 2% av brutto driftsutgifter til fond. Fondene skal danne 
buffer for uforutsette forhold samt egenkapital på investeringer (punkt 21).  

 Basert på de vedtatte og foreslåtte avsetninger er ikke dette mål nådd i 2011. 
 Fra 2005 er det en målsetting at det skal være minst 50% egenfinansiering i 

investeringsprosjektene (punkt 22 – vedtatt av kommunestyret). 
o Dette er ikke nådd i 2011. 
o I økonomiplanen for 2012 – 2015 har det ikke vært mulig å realisere dette mål. 

 
Økonomisk overskudd sett i forhold til KS sine anbefalinger: 

 KS opererer med 3% overskudd i sine anbefalinger.  
 KS mener at 3% tilsvarer et nullresultat i privat sektor fordi avskrivninger, i 

motsetning til private bedrifter ikke ligger inne i kommunale regnskap. 
 Basert på netto driftsresultat har ikke Eigersund kommune nådd denne målsetting 

og beregning i 2011. 
 
 

1.3 Eventuelle konsekvenser av forhold i årsregnskapet for 2011 

Forhold fra årsregnskapet 2011 som kan gi negative konsekvenser for 2012 

I forbindelse med årsregnskapet for 2011 ser vi at det er gitte forhold som kan bli dyrere/slå 
negativt ut i 2012 – dvs. mer enn det som det er avsatt i budsjettet for 2012. Dette er spesielt 
rettet mot følgende forhold: 
 

 Lønnskostnadene øker. I 2012 blir det hovedoppgjør noe som ofte resulterer i at 
lønnsøkningen blir større enn de forutsetninger staten har lagt til grunn i budsjettet og 
overføringene til kommunene. Vi ser at mellomoppgjøret i 2011 ble dyrere enn antatt. 
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 En økning i antall ressurskrevende tjenester og økte kostnader pr bruker innenfor både: 
o Helse- og omsorgssektoren 
o Grunnskolene  
o Barnehagene. 
o Barnevernet . 
o Vi ser nå klarere trender for at flere instanser må inn på gitte brukere. 

 Generelt en økning i antall brukere ved Helse- og omsorg – bla. som følge av raskere 
utskrivning fra sykehusene. Dette kan gi økt overbelegg samt økt press på åpen omsorg. 

 Miljøavdelingen som helhet har hatt økonomisk merforbruk en periode. Dette omfatter forhold 
som avdelingen ikke styrer (for eksempel strømprisene og snømengde) og tjenester som 
avdelingen styrer (for eksempel vedlikehold vei), men hvor vedlikeholdspostene for bygg og 
vei innenfor Miljøavdelingen fikk et merforbruk i 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 og 
2010.  

 Beregninger av premieavviket (en teknisk beregning som svinger). Vi har lagt opp til ”høy 
inntekt” samt bruk av fond. Regnskapet for 2011 viser en betydelig endring. Slik sett vil 
pensjon og premieavviket være den største enkeltposten som en må foreta endringer opp mot 
budsjett. Vi snakker her om betydelige beløp – som en alt den første økonomirapporten må 
komme tilbake til – hvor utgiftene kan øke og inntektene blir betydelig redusert. 

 Mindreforbruket ved Levekårsavdelingen HO er bla. knyttet opp mot at vi ikke hadde full 
årsdrift ved gitte enheter (dvs. engangsforhold). 

 Skatteinngangen for 2012 kan være budsjettert for høyt. En vil komme tilbake til dette i egen 
økonomirapport. En viser her til kommentarer i forbindelse med budsjettprosessen 2012. 

Forhold fra årsregnskapet 2011 som kan gi positive konsekvenser for 2012 

 Avdelingene har hatt god kostnadskontroll i 2011. 
 Tilskudd knyttet opp mot ressurskrevende brukere. 
 Det er satt av midler knyttet opp mot gitte forhold. 
 Det er vedtatt at Eigersund kommune skal foreta driftsmessige reduksjoner – som skal ha 

effekt alt fra 2013. 
 

1.4 Regnskapsmessig driftsresultat de siste årene 
I forbindelse med utarbeidelse av et årsregnskap må det foretas strategiske valg – som kan og 
vil få konsekvenser for både regnskapsåret, men også påfølgende år. Dette har en også gjort i 
forbindelse med årsregnskapet for 2011. 
 
I det kommunale regnskapet har vi brutto driftsresultat (før finansposter), netto driftsresultat 
(etter finansposter, men før interne avsetninger til fond og bruk av fond) samt 
regnskapsmessig mer/mindreforbruk. Sistnevnte forhold er etter at samtlige avsetninger eller 
bruk av fond er foretatt. Regnskapsmessig mer/mindreforbruk er ”sluttlinjen” – hvor et 
eventuelt underskudd kommer frem – eller et udisponert overskudd. 
 
For å kunne sammenlikne de siste år best har vi i tabellen valgt å benytte: 

 Netto driftsresultat (markert med blå stolpe) 
 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk, dvs. etter budsjettert avsetning til driftsfond eller budsjettert 

bruk av driftsfond (markert med grønn stolpe). 
 Tabellen/oversikten viser store svingninger. 
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Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. Perioden 2012 – 2015 er iht. vedtatt budsjett. 

Netto driftsresultat for det enkelte år 
o Netto driftsresultat for 1995: 14.235.000 kr 
o Netto driftsresultat for 1996: 15.849.000 kr 
o Netto driftsresultat for 1997: 21.900.000 kr 
o Netto driftsresultat for 1998: 15.148.000 kr 
o Netto driftsresultat for 1999: 14.973.000 kr  
o Netto driftsresultat for 2000:  -2.022.000 kr (underskudd) 
o Netto driftsresultat for 2001:      907.000 kr 
o Netto driftsresultat for 2002: -18.009.000 kr (underskudd) 
o Netto driftsresultat for 2003:   -6.464.000 kr (underskudd) 
o Netto driftsresultat for 2004: 20.056.000 kr 
o Netto driftsresultat for 2005: 36.383.000 kr 
o Netto driftsresultat for 2006: 35.003.000 kr 
o Netto driftsresultat for 2007: 28.531.000 kr 
o Netto driftsresultat for 2008: 26.088.000 kr 
o Netto driftsresultat for 2009: 15.961.357 kr  
o Netto driftsresultat for 2010: 2.889.772 kr 
o Netto driftsresultat for 2011: 20.311.602 kr 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk, for det enkelte år 
o Regnskapsmessig mindreforbruk i 1995: 6.981.000 kr 
o Regnskapsmessig mindreforbruk i 1996: 5.312.000 kr 
o Regnskapsmessig mindreforbruk i 1997: 1.861.000 kr 
o Regnskapsmessig mindreforbruk i 1998: 2.615.000 kr 
o Regnskapsmessig mindreforbruk i 1999: 47.000 kr 
o Regnskapsmessig mindreforbruk i 2000: 0 kr (Vi hadde mindre avsetning til driftsfond enn 

budsjettert. Merforbruket ble dekket ved bruk av driftsfond) 
o Regnskapsmessig merforbruk i 2001: -4.225.000 kr (Underskudd. Merforbruket ble dekket ved 

bruk av driftsfond.) 
o Regnskapsmessig merforbruk i 2002: -19.605.000 kr (underskudd)  
o Regnskapsmessig merforbruk i 2003: -6.901.000 kr (underskudd) 
o Regnskapsmessig mindreforbruk i 2004: 11.706.000 kr 
o Regnskapsmessig mindreforbruk i 2005: 4.144.000 kr 
o Regnskapsmessig mindreforbruk  i 2006: 11.673.000 kr 
o Regnskapsmessig mindreforbruk  i 2007: 7.950.000 kr 
o Regnskapsmessig mindreforbruk  i 2008: 52.835 kr 
o Regnskapsmessig merforbruk i 2009: -22.395 kr (underskudd) 
o Regnskapsmessig mindre-/merforbruk 2010: 0 kr 
o Regnskapsmessig mindre-/merforbruk 2011: 876.983 kr 
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1.5 Oversikt over avsetninger, bruk av fond og fondsoversikt 
En viser til regnskap 2011. 
 

Del 2 – Avdelingene sin økonomiske virksomhet i  2010 
2.1 Økonomisk gjennomgang og vurdering av driftsåret for avdelingene 
 

    Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 
Drift ved avdelingene (netto rammer) 2011 2011 R11-B11 2010 

1 SENTRALADMINISTRASJONEN 50 699 51 442 -743 55 534
2 SKOLE- OG OPPVEKST 293 091 293 188 -97 211 572
3 HELSE & OMSORG 296 480 296 664 -184 277 722
5 KULTUR 11 303 11 317 -14 14 893
6 MILJØAVDELING 64 627 64 754 -127 67 976
7 DIV. FELLESUTGIFTER -23 -660 637 -12 923
8 SKATT OG STATLIGE TILSKUDD -735 909 -737 620 1 711 -631 477
9 FINANSPOSTER 19 732 20 915 -1 183 16 702

  T O T A L T 0 0 0 0
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 

Kommentarer knyttet til den enkelte avdeling 

Totalt sett har avdelingene ett merforbruk på 1.165.000 kroner (av et samlet netto budsjett på 
717 millioner kroner). Rådmannen peker på at det er gjort mye godt arbeid for å hold de 
økonomiske rammene. Dette er et arbeide som pågår hele tiden – og som er utfordrende 
knyttet opp mot behov, ønsker og økonomiske muligheter. 

Sentraladministrasjon 

 Avdelingen har et mindreforbruk på 743.000 kroner. Dette er knyttet opp mot flere 
forhold/enheter. En trekker her spesielt frem: 

o Avviklingen av Bakkebø gård 
 Omfatter også avviklingen av ”AMO tiltak ved Bakkebø gård”. 
 Avvikling av tiltakene skjedde etter skissert plan. 
 I forbindelse med avviklingen har vi klart å øke inntektene og redusere 

utgiftene – i forhold til budsjetterte poster. 
 Samlet ”mindreforbruk” ved avviklingen ble 729.000 kroner. Dette 

fordelt med 465.000 kroner på Bakkebø gård og 264.000 kroner ved 
”AMO tiltak ved Bakkebø gård”. 

 Årsaken til at avdelingen ikke har ett større merforbruk (innenfor andre enheter) 
henger sammen med at en kunne økte inntektene knyttet til tjenester overfor vann- og 
avløpssektoren. Avdelingens rammer er stramme. 

 Vi har økte utgifter ved gitte enheter – som en har tatt hensyn til i forbindelse med 
budsjettet for 2012, samtidig som det er gitte forhold som en vil ha en ny 
gjennomgang knyttet opp mot økonomirapporter i 2012. 

Levekårsavdelingen – Skole og oppvekst 

 Avdelingen har et samlet mindreforbruk på 97.447 kroner.  
 Det er videre satt av midler på ulike fond ved enkelt enheter. En viser her til Note 11. 

Rådmannen kommer tilbake, i sak om årsregnskapet, på hvordan styringen av midlene 
skal skje (forslag). 
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 Det er ulike økonomiske resultater ved enhetene i avdelingen. Enkelt enheter har et 
større mindreforbruk, mens andre enheter har et større merforbruk (begge forhold sett 
opp mot budsjett). Årsakene til dette henger sammen med: 

o Vakante stillinger ved enkelte enheter.  
o Deler av sykelønnsrefusjonen ble (av ulike grunner) budsjettert samlet og ikke 

på den enkelte enheter.  
o Tjenester og innsats av ekstra ressurser knyttet opp mot barn og elever med 

behov for ekstra ressurser/hjelp varierer mellom de ulike enhetene. 
o Statlige tilskuddsmidler (øremerkede midler) – hvor gitte forhold (tilskudd) 

ikke er budsjettert. 
o Gitte engangsforhold som spiller inn. 
o En viser til at barnevernet samlet gikk i balanse (videre at det er satt av midler 

til diposisjonsfond for 2012). 
 Skole- og barnehageåret splitter budsjettåret 2011, da august er oppstart for nytt skole 

og barnehageår. Det vil derfor alltid bli en del forandringer med hensyn til lønn og 
ansettelser. I forbindelse med 2012 vil vi derfor ta en ny gjennomgang mht. 
stillingshjemler – og hvor en kan ha ansatte som jobber ved en skole og eie stillingen 
ved en helt annen skole. Videre har vi budsjettert gitte assistenter og ansatte i SFO 
under felles stillingshjemler. Dette er et forhold en endrer i løpet av 2012.  

 Vi vil også forsøke å få flest mulig av de som går på avvik våren 2012 inn ordinær 
drift fra høsten 2012. 

 Samtid er det grunn til å peke på at en må forvente press på ”ressurskrevende 
tjenester” innenfor skole og barnehage. Dette er en situasjon for landet som helhet. Vi 
vil få situasjoner hvor enkelt elever/barn kommer til å tjenester rundt seg for mer enn 
en million kroner innenfor skole/barnehage. Tjenestene innenfor dette området har økt 
betydelig de siste år. 

 En forventer økt antall saker innenfor barnevernet for Eigersund kommune i årene 
som kommer (dvs. fra 2012 og utover). En viser til tjenesteproduksjon for å gi en 
oversikt over antall barn innenfor de ulike ordningene i 2011. 

 

Levekårsavdelingen – Helse og omsorg (HO) 

 Totalt sett er avdelingens resultat på kr. 184.000 i 2011 (mindreforbruk). Avsetning av 
frie midler er på 2,9 mill kroner. 

 Noe av det som gjør at resultatet viser et mindreforbruk er 2 hele stillinger 
(Samhandlingskonsulent og fysioterapi) ble budsjettert i 2011, men ikke besatt før i 
2012. Samtidig har stillingen som senterleder ved Lundeåne bo- og servicesenter har 
stått ledig siden september måned. Denne er fortsatt ubesatt, og vil kunne gi et 
mindreforbruk også i 2012.  

 Andre årsaker som har en positiv innvirkning på resultatet er spesielt ved to enheter, 
sone Havsøy/Helleland og IBO. Begge disse enhetene hadde mindreforbruk på 
nærmere 1,5 mill kroner (før avsetninger). I sone Havsøy Helleland skyldes dette godt 
kvalifiserte lærlinger som har erstattet personer som er i svangerskapspermisjoner, 
samtidig som en har fått sykelønnsrefusjon på disse, og videre dyktige fast ansatte. 

 På IBO har en også klart seg med mindre innleie av vikarer samtidig som en på denne 
enheten budsjetterer med store budsjettposter på tilleggsbemanning som i 2011 ikke 
ble benyttet.  Budsjett for tilleggsbemanning skal ligge høyt ved denne enheten da en 
har perioder med stor grad av utagering. 

 Innenfor omsorgslønn, støttekontakter og avlastning er også mindreforbruket på over 
1 mill kroner. Litt høyere enn vanlig, men dette skyldes mange vedtak som ikke er 
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aktive da en mangler rekruttering til disse jobbene. Budsjettene blir lagt opp etter 
innvilgede vedtak ikke hvorvidt disse er aktive eller ei. 

 Også lønn til deltakere på NAV sitt Kvalifiseringsprogram har et mindreforbruk på 
nesten 1 mill kroner. Dette skyldes at ikke alle deltakerne i programmet er i jobb hele 
året, men går litt inn og ut av arbeidslivet. I 2012 er det trukket inn 1 mill kroner 
knyttet til avlønning på dette området. 

 Det som en ser ut av resultater i negativ retning er at avdelingen ikke har klart å trekke 
inn kr. 1.415.000 i vertskommunetilskudd. Videre har vi enheter som både har pluss 
og minus, men det som en ser går igjen er at alle våre 3 bo- og servicesentre samt 
Lagård sjukeheim har negative resultater. Alle tre sentrene har negative resultater på 
7-800.000 kroner, og en kan se at årsakene alle steder peker mot høyt sykefravær med 
innleie av vikarer samt overtid/forskjøvet arbeidstid.  

 Innenfor lønnsområdet totalt sett er det sykefravær og overtid som påvirker i negativ 
retning. 

 Slik tallene i dag ser ut vil de store utfordringene fra 2012 og fremover være reduksjon 
av Vertskommunetilskuddet, kostnader knyttet til sykefravær og eventuelle kostnader 
knyttet til Samhandlingsreformen. Reformen starter som kjent opp fra 2012, og det er 
derfor for tidlig å gi noen konkrete kommentarer til fremtiden på dette punktet. 

 Forhåpentligvis vil avdelingen også fremover i tid ha enheter som av ulike årsaker får 
positive resultater. Det vil eventuelt være disse som kan være med å dekke opp om 
kostnader knyttet til sykefravær som er hovedårsaken til at enkelte enheter har 
merforbruk 

 

Levekårsavdelingen – Kultur 

 Samlet sett er avdelingen i balanse (med et mindreforbruk på 13.861 kr). 
 På Kinoen (ansvar 5410) fikk vi et merforbruk på 367.000 kroner. Dette henger 

sammen med vedtatte reduksjoner innenfor stillinger – som ikke kunne reduseres fra 
begynnelsen av året. Merforbruket er kompensert med reduserte utgifter andre steder 
(bla. ved Kulturadministrasjon på 170.000 kr). 

 For 2012 er budsjettet for kinoen er justert opp mot det som er reelt, både lønnsmessig 
og utgifter til filmleie. 

 Samtidig er det grunn til å peke på at det vil være en utfordring å holde budsjettene 
ved kinodriften. Dette basert på priser og konkurrerende tilbud (til lavere priser). 

 

Miljøavdelingen 

 Avdelingen har et mindreforbruk på 127.485 kroner.  Resultat tidligere har vært slik: 
o For 2010 hadde Miljøavdelingen  et merforbruk på 4.600.000 kroner. 
o For 2009 hadde Miljøavdelingen  et merforbruk på 2.419.000 kroner. 
o For 2008 hadde Miljøavdelingen  et merforbruk på 2.549.000 kroner. 
o For 2007 hadde Miljøavdelingen  et merforbruk på 2.849.000 kroner. 
o For 2006 hadde Miljøavdelingen  et merforbruk på 436.000 kroner. 
o For 2005 hadde Miljøavdelingen  et mindreforbruk på 59.000 kroner. 
o For 2004 hadde Miljøavdelingen  et merforbruk på 324.000 kroner. 

 Mindreforbruket ved avdelingen er knyttet opp mot hovedsakelig vakante stillinger.  
 Det foreligger også et mindreforbruk innenfor kjøp av energi (strøm). Dette 

mindreforbruket er satt av på egne strømfond på totalt 2.170.000 kroner. 
Strømfondene kan disponeres av kommunestyret på et senere tidspunkt. 
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 Hvis en korrigerer for vakante stillinger ville avdelingen hatt et merforbruk. Dette 
viser de utfordringer avdelingen har knyttet opp mot stramme økonomiske rammer. 
Videre er det en bemanningsmessig utfordring ved avdelingen knyttet opp mot 
oppgaver og bemanning. Dette er et forhold som rådmannen vil komme tilbake til i 
2012. 

 Avdelingen har igangsatt fokus på flere forhold, men avdelingen står overfor store 
utfordringer knyttet opp mot budsjettmessige rammer i 2012.  

 

Kap. 7 - Diverse fellsutgifter 

 Området har et samlet merforbruk på 637.000 kroner. 
 I dette område ligger felles utgifter knyttet opp mot for eksempel lønnspott og 

premieavvik. 
 I løpet av 2011 ble det innført en ny ordning knyttet opp mot beregning av 

premieavviket. Denne slår ut for oss hvor differansen blir på totalt 236.000 kroner. 
Dette er tekniske beregninger som viser differanse mellom betalt premie og beregnet 
premie.  

 I 2012 fikk vi tre ulike pensjonsregninger som var relatert til 2011. Disse er 
regnskapsmessig ført inn i 2011. Dette gjelder bla. ”gullenkemenn”. 

 Videre hadde vi mindre bruk av premiefondene i livselskapene enn budsjettert. 
 Det er gjort regnskapstaktiske disposisjoner ved Kap. 7 med tanke på økte utgifter i 

2012 og årene som kommer. Dette også knyttet opp mot regnskapsmessige føringer av 
premieavviket. 

 Årsregnskapet for 2011 viser økte pensjonsutgifter fremover og hvor det blir større 
regnskapsmessige endringer vedrørende føring av premieavvik. Slik en vurderer det i 
skrivende stund vil dette gi negative konsekvenser for økonomiplanperioden som 
gjelder for perioden 2012 – 2015. Dette er forhold som rådmannen vil komme tilbake 
til i forbindelse med økonomirapporteringen for 2012. 

 

Kap. 8 - Skatt og statlige tilskudd 

 Området har en mindreinntekt (dvs. merforbruk) på 1.711.159 kroner. Årsaken til 
dette henger sammen med momsrefusjon knyttet opp mot investeringer.  

o Det er ett etterslep på investeringene. Dette får konsekvenser for momsrefusjon 
– som føres som en inntekt. Videre får dette konsekvenser knyttet opp mot 
beregning av finansinntekter overfor foretatte investeringer innenfor vann- og 
avløpssektoren (mindre grunnlag til å beregne dekning av finansutgifter på. 

o En overførte ”all” mottatt momsrefusjon knyttet opp mot investeringer som 
egenkapital i investeringsregnskapet. Dette iht. tidligere vedtak i 
kommunestyret. 

o Renten knyttet opp mot beregning av finansdekning av foretatte investeringer 
innenfor vann- og avløpssektoren ble lavere enn budsjettert. Dvs. at inntekten 
ble lavere enn budsjettert (kalkulatoriske inntekter).  

 

Kap. 9 - Finansposter 

 Området har en merinntekt på 1.182.660 kroner. 
 Årsaken til dette henger sammen med reduserte finansutgifter – herunder at 

låneopptak for 2011 ble skjøvet utbetalingsmessig fra sommeren 2011 til januar 2012.  
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 Ellers er det større overføringer til investering knyttet opp mot Startlån enn budsjettert. 
I forbindelse med årsregnskapet for 2011 legges det opp til å nedbetale på saldo for 
Startlån slik at behovet for overføringer reduseres. 

 
 

2.2 Økonomisk oversikt – for den enkelte avdeling  
 

For en nærmere beskrivelse av regnskapsmessig resultat for den enkelte avdeling viser vi også 
til Regnskap 2011 og arkfanen ”Resultat (dr)”. En vil her finne detaljert informasjon om 
resultatet for den enkelte avdeling og for den enkelte resultatenhet.  
 

I den videre oversikt vil en se på den enkelte avdeling totalt sett og ikke de enkelte ansvar / 
resultateenhetene ved den enkelte avdeling. For en nærmere beskrivelse av regnskapsmessig 
resultat for den enkelte avdeling viser vi også til Regnskap 2011 og skillearket ”Drift pr 
avdeling”. En vil her finne detaljert informasjon om resultatet for den enkelte avdeling og for 
den enkelte resultatenhet. 
 
 

2.3 Forhold relatert til Eigersund Havnevesen KF 
Eigersund Havnevesen er et kommunalt foretak (eid av Eigersund kommune) og avlegger eget 
årsregnskap og egen årsberetning. Denne vil bli behandlet i kommunestyret. Kommunestyre er 
havnevesenets øverste organ.  
 

Del 3 – Regnskapsmessig endringer i utgifter og inntekter  
3.1 Fordeling av inntektene til Eigersund kommune det enkelt år 

Prosentvis fordeling av inntekter pr år
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Tabellen viser tydelig at de største inntektene våre (på lik linje med andre kommuner) er statlige 
rammeoverføringer (rammetilskudd, vertskommunetilskudd osv) samt skatt. En viser til at tabellen 
viser den prosentvise fordelingen av inntektene det enkelte år. En ser av tabellen utviklingstrekkene 
knyttet opp mot finansieringen vår – og kommunesektoren. Skatteandelen reduseres i perioden. Dette 
henger sammen med at rammetilskuddet har økt. Dette har skjedd som følge av vedtatte politiske 
reformer. Når det gjelder 2011 ble barnehagetilskuddet overført til kommunene (gikk fra øremerkede 
midler til en del av rammetilskuddet). For å treffe best mulig i fordeling av en slik endring valgte en å 
overføre midlene via rammetilskuddet. Et alternativ var å overføre midlene via økt skatteandel, men en 
kunne da lett fått en situasjon hvor den økonomiske inntekten var helt forskjellig fra de økonomiske 
utgiftene.  
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Videre valgte Stortinget å redusere skattøre for kommunene i 2011 – og la veksten komme via 
rammetilskuddet (noe en ser i oversiktene). Tabellen nedenfor (neste side) viser utviklingen i 
skatteinngangen for Eigersund kommune (i kroner). 
 

Årlig skatteinngang EK

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

H
el

e 
tu

se
n 

kr
on

er

 
 
Selv om skatteinngangen totalt sett har steget betydelig over hele perioden viser tabellen 
nedenfor at det er store svingninger i skatteinngangen.  

 

Prosentvis endring i skatteinngangen EK
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Oversikten viser en prosentvis ”nedgang” fra 2010. Dette er tilfelle for Kommune-Norge 
henger sammen med en reduksjon i skattøre. Skatteandelen til kommunene ble justert ned ved 
kommuneopplegget - fra en skatteprosent (andel) på 12,8 i 2010 til 11,3 i 2011. En påpeker at 
dette ikke betyr at inntektene til kommunene ble redusert. Inntektene ble samlet økt, men hvor 
da staten ønsket at en større andel av inntektene til kommunene skulle komme via 
rammetilskuddet.  
 
Kommunene i Norge hadde en samlet skatteinngang i 2010 på 115,7 milliarder kroner. I 2011 
var den samlede skatteinngang på 112,0 milliarder kroner. Prosentvis nedgang (fra 2010 til 
2011) ble for kommunene totalt 3,2%. Nedgangen for Eigersund kommune (fra 2010 til 2011) 
var på 5,2%. Dvs. at reduksjonen hos oss var større enn for landet.  
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For å forklare dette viser en til tabellen nedenfor – som viser utviklingen i skatteinngangen i 
forhold til året i forkant (for kommunene): 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Kommunene 1,6% 5,9% 5,9% 6,7% -3,2% 
Eigersund kommune 6,8% 6,3% 8,4% 4,6% -5,2% 

 
Dette vil si at skatteveksten i Eigersund kommune for 2010 var lavere enn for kommunene 
samlet. For 2011 var nedgangen større hos oss enn hos kommunene samlet. Endringene har 
må sees i sammenheng med den aktivitet en har hatt tidligere år knyttet bla. opp mot Aker 
Solutions (en viser her til årene 2007 – 2009). Oversikten viser at Eigersund kommune vil ha 
større svingninger enn andre kommuner knyttet opp mot aktivitet på Aker Solutions – og 
burde ha satt av den økte skatteinngangen på Skattereguleringsfondet for så å disponere av 
fondsmidlene i perioder hvor skatteinngangen ble redusert. Dette ville gitt et mer forutsigbart 
tjenestetilbud. Nå kan vi få en situasjon hvor tjenestetilbudet øker i ”gode” perioder – og må 
reduseres i ”dårligere” perioder. En konstaterer at dette er forhold vi ikke har klart å 
innarbeide – ei heller i vedtatt økonomiplan for perioden 2012 – 2015. 
 
3.2 Prosentvis fordeling av kostnadene for det enkelte år 
 

Prosentvis fordeling av kostnadene pr år
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Tabellen viser at lønn og sosiale utgifter er den desidert største kostnadsposten vår. Dette er 
en naturlig sak da vi er en tjenesteproduserende virksomhet. En ser videre at lønn (inkludert 
sosiale utgifter) øker. I 2007 utgjorde ”lønn” 53,52% av samlede driftsutgifter. I 2011 har 
andelen steget til 59,59%. Årsaken henger sammen med flere forhold – hvor bla. følgende 
forhold kan trekkes frem: 

 Vi er en tjenesteproduserte virksomhet. 
 Lønnsoppgjør. 
 Renten har gått ned i perioden – samtidig som vi har refinansiert gjeld (og skjøvet 

avdragene maksimalt). 
 Det har blitt foretatt driftsmessige reduksjoner innenfor områder som ikke omfatter 

lønnspostene. 
 Pensjon har økt i perioden. 
 Det er igangsatt nye tiltak innenfor Levekårsavdelingen. 
 Vi er en vertskommune (hvorav vi har et eget tilskudd – som hovedsakelig går til lønn) 
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3.3 Utviklingen innenfor lønn og sosiale kostnader  
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Det tabellen over viser er at lønnskostnadene har økt over perioden. Dette henger sammen 
med følgende forhold: 

 Lønnsøkninger 
 Økt antall ansatte (som følge av realisering av reformer, økt tjenestetilbud og 

ressurskrevende brukere) 
 Økte pensjonskostnader 
 Økt tjenesteproduksjon. 
 Nye beregningningsmåter knyttet opp mot pensjonspremie (med vekt på premieavvik) 

 
På mange vis vil stigningen i samlede lønnskostnader være lik den vi vil finne i andre 
kommuner. For Eigersund kommune er det spesielt følgende forhold som markerer seg: 

 I perioden 2002 til 2005 stopper økningen i lønnskostnadene. 
 For 2004 har vi en reell lønnsreduksjon i forhold til 2003. 
 Begge disse forholdene kan tilskrives hovedsakelig Sparepakke 1 og Sparepakke 2 hvor vi 

foretok stillingsreduksjoner tilsvarende 58 årsverk. 

Utvikling av pensjonskostnadene 

Tabellen nedenfor (neste side) viser utviklingen i pensjonskostnadene for Eigersund 
kommune i perioden 1994 til 2011. Merk spesielt de grønne stolpene for 2010 og 2011. De 
grønne stolpene viser netto pensjonsutgifter etter bruk av premiefondene i livselskapene. 
Dette er ikke innarbeidet for årene i forkant. 
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Kommentar knyttet til utvikling av pensjonskostnadene 

Tabellen viser en stigning fra 1996 opp mot 2002. Videre at vi har en økning fra 2005 til 
2009. For å forklare disse forholdene må vi se på ulike tidsperioder og forhold: 
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 Felles faktor for økningene generelt: 
 I løpet av perioden har vi fått økt antall ansatte. 
 Kommunen er tilført nye oppgaver – som igjen har ført til flere ansatte. 
 Tjenestetilbudet har økt (noe som gir økte lønnskostnader). 
 Lønnsøkning gir høyere pensjonskostnad (pensjonen utgjør en prosentvis andel). 
 For perioden 1994 til 2000: 

o Livselskapene (for vår del var dette knyttet til KLP) hadde store overskudd.  
o Tidligere års overskudd ble benyttet til å redusere pensjonspremiene. 
o Livselskapene hadde lave premiesatser. 

 Perioden 2000 til 2002: 
o Livselskapene tapte betydelige summer. Dette knyttet opp mot både pengeplasseringer 

på ulike børser og at premiesatsene hadde vært for lave. 
o Konsekvensene var at premiesatsene økte samtidig som vi fikk betydelige 

ekstraordinære faktura/tilleggsfaktura (knyttet opp mot at selskapene ikke tjente 
penger). 

 Perioden 2003 til 2005 
o Livselskapene begynte å tjene penger igjen. Kommunene fikk tilbakeført en andel av 

selskapene sine overskudd (som ble brukt til å redusere pensjonspremiene). 
o Eigersund kommune gjennomførte Sparepakke 1 og 2 (som førte til 

stillingsreduksjoner tilsvarende 58 årsverk – fra 2003) 
o Det var i 2002 og 2003 vært nye regnskapsregler knyttet til beregning av 

pensjonskostnader i løpet av et år. 
o I fra 2004 gikk vi over til Vital med ordførerordningen, kommunal pensjonsordning 

og AFP. Sykepleierne ble igjen i KLP, mens lærerne ble igjen i SPK (begge iht. 
tariffavtale). Vital hadde lavere pensjonspremie enn KLP. 

 Perioden 2005 til 2011: 
o Frem til 2006 (dvs. tom 2005) førte vi pensjonsfakturane etter nettometoden 

(foretok redusering av faktura med mottatt andel av selskapets overskudd), mens vi fra og 
med 2006 gikk over til bruttoføring. Summen for kommunen blir den samme, 
men innenfor pensjonskostnadene betyr dette endringer. 

o Nedgang i 2010 – som følge av reduksjoner og endringer i 
pensjonsinnkrevingen. Dette får endringer innenfor både utgifter og inntekter i 
årene som kommer.  

 
Dette er et forhold som en må komme tilbake til i budsjettet for 2012. Forhold i forbindelse 
med årsregnskapet tilsier at vi må foreta budsjettmessige endringer i 2012 – som får 
økonomiske konsekvenser.  

Kommentar knyttet til balansepostene pensjonsmidler/-forpliktelser 

For 2010 var balansepostene pensjonsmidler ført opp med 823.940.018 kroner, mens 
pensjonsforpliktelsene våre var ført opp med 889.360.723 kroner. For 2011 er balansepostene 
pensjonsmidler ført opp med 787.868.530 kroner, mens pensjonsforpliktelsene våre er ført 
opp med 1.050.685.334 kroner.  
 
Pensjonsmidler er summen av innbetalinger til den enkeltes sparekonto for fremtidige 
pensjonsutbetalinger ut ifra dagens lønnsnivå.  Pensjonsforpliktelser er regnskapsmessige 
avsetninger/gjeld for fremtidige pensjonsutbetalinger ut i fra estimering av fremtidig 
lønnsvekst, rentenivå osv (økonomiske parametere). Forpliktelsene øker for hvert år med årets 
pensjonsopptjening og diskonteringsrente. Pensjonsforpliktelsene økes i teorien med 
tilnærmet like andeler/kostnader hvert år dersom forutsetningene forholder seg stabile. 
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Midlene økes mer og mer for hvert år med stadig høyere premie etter som den enkelte nærmer 
se pensjonsalder.  
 
Summen av de totale kostnadsførte pensjonskostnader og summen av de totale innbetalte 
pensjonspremier inklusive renter og avkastning for den enkelte ved livets slutt vil teorietisk 
utgjøre det de samme beløp. Forskjellen underveis er en annen periodisering. Iht.  
tilbakemeldinger fra livselskapene betyr ikke differansen på postene at vi har en 
”pensjonsbombe, men at det pga. periodisering og ulik føring vil være differanse. Samtidig er 
det grunn til å påpeke at vi her snakker om en betydelig endring fra 2010. Note 2 tar opp dette 
forholdet. Årsakene henger sammen med føringer i alle tre livselskap, men samtidig er 
utviklingen forskjellig.  Endringene ligger på amortisert estimatavvik. Dette er et forhold som 
vi kommer til å ha dialog med selskapene med i forbindelse med mottak av kontoføringene. 
 

Del 4 – Gjeld, finansreglement og likviditetsmessige forhold 
4.1 Vurdering av likviditeten 
Iht. kommunestyrets vedtak kunne vi ta opp økte trekkrettigheter på 40 millioner kroner i 
2011. Denne ble ikke brukt i 2011. Det er dog grunn til å påpeke – selv om likviditeten har 
bedret seg i løpet av de siste årene – at for fremtiden vil likviditeten bli presset. Dette henger 
sammen med følgende forhold: 
 

 Ekstra pensjonsregninger– og generelt øktende pensjonskostnader. 
 Fondsmidlene har blitt redusert. Dette knyttet til tidligere års underskudd og bruk 

av fondsmidler som egenkapital i investeringsprosjekt. 
 Driftskostnadene har økt.  
 Dette er også forhold som staten har sett for flere kommuner. Basert på dette har 

staten endret gitte utbetalingstidspunkt for statlige tilskudd.  
 I løpet av året ser vi at likviditeten blir kraftig presset. 
 Bruk av premieaaviksfond i ordinær drift. 

 
Det som vi – og mange andre kommuner – sikrer tilfredsstillende likviditet med er ubrukte 
lånemidler og stram styring. Når det gjelder utbetaling av for eksempel finansutgifter arbeider 
vi for å spredning på betalingstidspunkt og hvor vi ser dette opp mot andre utbetalinger. 
Videre har vi hatt etterslep på investeringer – noe som gjør at vi har ubrukte lånemidler. Dette 
må dog balanseres opp mot avdragsberegninger. Dette er forhold som det arbeides 
kontinuerlig på. 

 
 

4.2 Kommentarer knyttet finansreglementet 
I K-sak 135/03, den 15.12.03, ble finansreglementet vedtatt. Dette skulle ha vært revidert 
innen 01.07.2010 – noe det ikke har blitt av arbeidsmessige forhold. I løpet av 2012 vil det bli 
lagt frem forslag til revidert finansreglement for Eigersund kommune. Dette er en sak som 
skulle ha vært fremmet for lenge siden, men som har måtte vike for andre mer ”presserende” 
saker.  

Eventuelle fondsplasseringer for Eigersund kommune 
Eigersund kommune har ingen andre direkte finansplasseringen enn rene bankinnskudd i Sparebank 1 
SR-Bank (vår bankforbindelse).  
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Samlet gjeld (lånegjeld) for Eigersund kommune 
Eigersund kommune har en samlet lånegjeld på 623.033.224 kroner pr. 31.12.2011. 
I dette ligger ikke låneopptak for 2011 – som ble utbetalt 10.01.2012 med totalt 61,3 millioner kroner. 
 

Samlet gjenværende nedbetalingstid på eksisterende lån 
Gjenværende nedbetalingstid på eksisterende lån er 22,4 år pr 31.12.2011. En peker da på at lån for 
2011 ikke er med i denne oversikten (blir utbetalt i januar 2012). 

Gjeldens fordeling mellom lånegivere 

Fordelingen mellom långiverne pr. 31.12.2011 er følgende: 
 
Oversikt långivere Lånebeløp Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. 
  2011 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Kommunalbanken 421 494 145 67,65 % 59,21 % 51,54 % 51,20 % 44,28 % 32,97 %
KLP Kommunekreditt 161 249 090 25,88 % 34,50 % 41,33 % 41,47 % 47,09 % 57,46 %
Husbanken 13 728 969 2,20 % 2,36 % 2,97 % 3,12 % 3,67 % 4,60 %
Husbanken - videre utlån 26 561 020 4,26 % 3,93 % 4,16 % 4,21 % 4,96 % 4,97 %
Andre                        -  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Sum lån 623 033 224 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,0 % 100,00 % 100,00 %

 
Det er flere interessante trekk med tabellen. En trekker her spesielt frem følgende forhold: 

 Kommunalbanken er den største långiver til oss. Dette er en endring fra for eksempel 
2006 hvor KLP Kommunekreditt var størst. 

 Situasjonen innenfor finansmarkedet har endret seg hvor KLP Kommunekreditt har 
hatt finansielle utfordringer og har hatt dårligere betingelser enn andre aktører. 

 Nevnte to punkt fører også til at det er vanskeligere for kommuner å få lån. For vår del 
er vi i løpende kontakt med lånegivere og potensielle långivere. Dette for å sikre 
fremtidig finansiering. 

 Lån knyttet opp mot HVPU-reformen i 1991 reduseres (en ”engangsordning”). 
 

Utvikling av langsiktig gjeld for Eigersund kommune 

 Pr. 31.12.2004 hadde Eigersund kommune en samlet langsiktig gjeld på 443.970.309 kroner. 
 Pr. 31.12.2005 hadde Eigersund kommune en samlet langsiktig gjeld på 430.743.103 kroner. 
 Pr. 31.12.2006 hadde Eigersund kommune en samlet langsiktig gjeld på 452.808.618 kroner. 
 Pr. 31.12.2007 hadde Eigersund kommune en samlet langsiktig gjeld på 531.388.952 kroner. 
 Pr. 31.12.2008 hadde Eigersund kommune en samlet langsiktig gjeld på 582.441.044 kroner. 
 Pr. 31.12.2009 hadde Eigersund kommune en samlet langsiktig gjeld på 562.470.928 kroner. 
 Pr. 31.12.2010 hadde Eigersund kommune en samlet langsiktig gjeld på 646.923.893 kroner. 

 
En påpeker at lånet for 2011 ble avtalt i 2011, men utbetalt i januar 2012. Lånet for 2011 var 
på 61.300.000 kroner. Lånet ble tatt opp i Kommunalbanken.  
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Fordeling av gjelden på antall lån 
 

Aktør Antall lån Eventuelle kommentarer 

Kommunalbanken                   8 
Hovedlånene i 2006 - 2011 er tatt opp i Kommunalbanken (flytende lån). 
Videre er et lån refinansiert i 2011 – og flyttet til KBN (fra KLP). 

KLP Kommunekreditt                   4 Ett lån er flyttet til KBN i 2011. 

Husbanken                 17 Beholdt pga. at dette er enkeltlån med helt spesielle/gunstige betingelser. 

Husbanken - videre utlån                 18 Start-lån.  

Sum antall lån                47   
 
Fordeling av lån mellom flytende rente og fast rente 
 

Aktør Beløp  Fast rente  Flytende rente 

Kommunalbanken 421 494 145 376 369 155,00 45 124 990 
KLP Kommunekreditt 161 249 090 116 055 247,00 45 193 843 
Husbanken 13 728 969 13 691 384,00 37 585 

Husbanken - videre utlån 26 561 020 6 879 310,00 19 681 710 

Sum lån 623 033 224 512 995 096,00 110 038 128 

        

Prosentvis fordeling 2011   82,34 % 17,66 % 
Prosentvis fordeling 2010   55,56 % 44,44 % 
Prosentvis fordeling 2009   54,08 % 44,57 % 
Prosentvis fordeling 2008   55,43 % 44,57 % 
Prosentvis fordeling 2007   63,09 % 36,91 % 
Prosentvis fordeling 2006   77,17 % 22,83 % 
Prosentvis fordeling 2005   55,34 % 44,66 % 

Prosentvis fordeling 2004   76,05 % 23,95 % 
 
 

En viser til at en kort periode i 2011 lå lån for høyt med fast rente (rentebinding). Dette iht. 
gjeldende finansforskrift. Dette var en klar over og ble gjort av to årsaker: 

 Som en følge av refinansiering. 
 Som en følge av at lån for 2011 ble utbetalt i januar 2012.  

 

Gjennomsnittlig lånerente 

For 2011 har gjennomsnittlige lånerente for Eigersund kommune vært på 3,63%. Den renten 
som våre lån best kan sammenlikne oss med er gjennomsnittlig effektiv NIBOR 12 mnd som 
var 3,52% i 2011 
 
Gjennomsnittsrente i andre år: 

 For 2010 var gjennomsnittlige lånerente for Eigersund kommune vært på 3,37%, mens 
gjennomsnittlig NIBOR i 2010 var 3,06%). 

 I 2009 – 4,19%  
 I 2008 – 4,99% 
 I 2007 – 4,35% 
 I 2006 - 3,17% 
 I 2005 – 3,29% 
 I 2004 – 3,55%.  
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Sett i forhold markedsrenten og rentebindinger er vi fornøyd med gjennomsnittlig rente i 
2011. Videre vil det være et prispåslag på markedsrenten 

Lånegjeld pr innbygger 

Lånegjelden pr. innbygger er på 43.060 kroner. 
 

Del 5 - Investeringer 
5.1 Finansiering og samlet oversikt av investeringene for 2011 
Samlet investering i 2011 var på totalt 83.684.515 kroner – av et budsjett på 154.607.638 
kroner. Differansen er knyttet opp mot investeringsprosjekt som går over flere år – og hvor 
finansieringen er foretatt. Ubrukte finansieringsmidler, knyttet opp mot investeringsprosjekt 
som ikke er sluttført, blir overført til 2012. 
 
For en nærmere beskrivelse av inntekter og utgifter viser vi til Årsregnskap 2011. 
 
Basert på at Eigersund kommune har ett etterslep på investeringene innenfor flere prosjekt og 
områder vil dette bli vurdert spesielt i forbindelse med budsjettet for både 2012 og 2013. Det 
vi snakker om er at gitte prosjekt må skyves i tid – da de økonomiske oversikter viser at vi 
ikke klarer å realisere prosjektene etter de midler som er satt av i budsjettet. Dette er et 
forhold som en har tatt hensyn til i forbindelse med budsjettet for 2012 – og som vil bli fulgt 
opp i forbindelse med rådmannens budsjettforslag for 2013. 
 
En viser samtidig til at gitte stillinger har stått vakante ved bla. Miljøavdelingen. Dette har fått 
konsekvenser for investeringsprosjekt – og kan/vil få konsekvenser avhengig av hvilken 
løsning en får i løpet av 2012.  
 
 

5.2 Oversikt over årlige investeringer foretatt av Eigersund kommune 
Utviklingen i lånegjelden henger sammen med investeringskostnadene, som diagrammet 
nedenfor viser. 
 

Årlige investeringer

-

20

40

60

80

100

120

140

160

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

O
pp

gi
tt 

i m
ill

io
ne

r 
kr

on
er

 
 

Diagrammet viser de årlige utgifter knyttet til ”reelle” investeringene til Eigersund kommune 
i nevnte periode. I denne tabellen har vi trukket ut nedbetalingen av lån, Start-lån, avsetninger 
til fond og salg av eiendommer. 
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5.3 Udekket beløp innenfor investeringene i 2011 
Iht. regnskapsforskriften finansieres det enkelte investeringsprosjekt – og avsluttes ved 
slutten av året i forbindelse med årsregnskapet. For investeringsprosjekt som går over flere år 
overfører vi ubrukte midler. For prosjekter som er ferdige gjøres disse opp med et 
merforbruk eller et mindreforbruk. Kommunestyret må ta stilling til hvordan et merforbruk 
skal finansieres eller hvordan et mindreforbruk skal disponeres. For oss er e35 viktig å 
synliggjøre hvor merforbruket er og hvordan nettopp dette merforbruket foreslås dekket.  
 
Totalt udekket beløp i 2011 (investeringsregnskapet) er 165.953 kroner. Det 
investeringsprosjektet som har størst merforbruk at realisering av nytt boligfelt på Hestnes – 
Rundevoll. Dette er et prosjekt som det ikke var avsatt budsjettmidler på i 2011 – og hvor 
samlede utgifter ble på 312.841 kroner i 2011. 
 
En viser her til Note 13 i regnskapsdokumentet. Kommunestyret må ta stilling til hvordan 
disse midlene skal disponeres.  
 
En foreslår at udekket beløp dekkes via bruk av Investeringsfondet. 
 
 

Del 6 – Utvikling langsiktig gjeld / lån 
6.1 Utvikling finanskostnader 
 

Utvikling finansutgifter pr år
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Faktorer som spiller inn i denne tabellen er renten, vedtatt minimumsavdragsbetaling og 
samlet lånegjeld. Uansett faktorer som legges inn så har samlede finanskostnader for 
Eigersund kommune steget i perioden som er vist. Deler av gjelden er realisert til forhold 
knyttet opp mot handlingsplan for eldreomsorg, skolebygg og selvfinansierende tjenester 
(herunder vann- og avløpssektoren) – dog så er det kommunen som har den økonomiske 
forpliktelsen. 
 
For å gi et mer detaljert bilde på gjeldssiden vår viser også rådmannen samlet lånegjeld pr. 
31.12 i perioden 1995 – 2015. 
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6.2 Utvikling samlet lånegjeld 
  

Utvikling sum samlede langsiktige lån
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I løpet av perioden 2012 – 2015 vil den langsiktige gjelden øke betydelig. Økningen i gjelden 
henger sammen med innenfor VA-sektoren, Startlån, skole, renoveringsprosjekt vei og 
utbyggingen av nytt boligfelt på Hestnes (hvor et 100 millioner kroners lån ligger). 
 
En viser til at gjelden har økt betydelig i perioden fra 1996. Dette er knyttet opp mot reformer 
innenfor eldreomsorg, skole og barnehager. Videre utgjør VA-sektoren en stor del av 
investeringene våre. I løpet av desember 2003 betalte vi ekstraordinært ned 71 millioner 
kroner på lån. Dette skjedde ved at vi fikk tilbakebetalt ansvarlige lån fra Dalane energi og 
Lyse energi.  
 
Gjelden for Eigersund kommune er for høy. Iht. til et snitt av kommunesektoren skulle 
gjelden vår vært på ca. 500 millioner kroner, mens den ideelt sett burde vært på ca. 300 
millioner kroner. 
 
Nedgangen i lånesummen fra 2010 til 2011 henger sammen med at lån for 2011 ikke blir 
utbetalt før i januar 2012. Dette av økonomiske årsaker.  
 
I 2015 er det nå budsjettert at Eigersund kommune har en samlet lånegjeld på 882,7 millioner 
kroner (avdrag på Hestnes-utbyggingen er ikke lagt inn i denne beregningen). 
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Del 7 - Organisasjon – adm. og styring, oppfølging av arbeidsgiverpolitikk 
 

7.1 Antall ansatte i Eigersund kommune 

Generell informasjon om antall ansatte 

I Eigersund kommune har 999,85 årsverk pr. 30.09.2011 - fordelt på ca 1.250 ansatte. Det er 
82 % kvinner og 18 % menn tilsatt i kommunen.   
 

Antall årsverk pr 30.09.2011 i Eigersund kommune 

Avd. Enhet Totalt årsverk
Årsverk, 
Prosjekt Lærlinger 

Faste, 
årsverk 

Sentraladm. 56,75 0,00 15,51 41,24 
  skole/barnehage 387,16 41,47   345,69 
  helse/omsorg 426,48 12,35   414,13 
  Kultur 11,29 0,00   11,29 
Levekårsavd. totalt 824,93 53,82   771,11 
Miljøavdelingen   118,17 0,62   117,55 

Totalt   999,85 54,44 15,51 929,90 
 
 

7.2 Aldersfordeling ansatte i Eigersund kommune 
Aldersfordelingen i Eigersund kommune er som følger:  
 

Aldersgruppe Pr. 31.12.11 Fordeling 
kvinner 

Fordeling 
menn 

Under 30 år 11,4 % 84 % 16 % 
30 – 39 år 22,6 % 84 % 16 % 
40 – 49 år 25,0 % 82 % 18 % 
50 – 59 år 27,8 % 84 % 16 % 
Over 60 år 13,2 % 75 % 25 % 

 
Det er vedtatt en overordnet Personalpolitisk plan hvor mål, satsningsområder og tiltak er 
vedtatt.  Satsningsområdene er trivsel, tilhørighet og kompetente medarbeidere.   
 
7.3 Utvikling sykefravær i Eigersund kommune 
Oversiktene viser følgende endringer i sykefraværet i perioden 2004 – 2011 fordelt på 1. og 2 halvår:  
 1. halvår 2. halvår Totalt 
2004 8,0 % 5.4 % 6,7 % 
2005 5.7 % 5.6 % 5,65 % 
2006 7,0 % 6.2 % 6,6 % 
2007 7.0 % 6.4 % 6,7 % 
2008 8.3 % 6.8 % 7,55 % 
2009 7.5 % 6.1 % 6,8 % 
2010 6,05 % 6,2 % 6,1 % 
2011 8,3 % 6,1 % 7,2 % 
* I 2005 ble det innført endringer i lov og rutiner innen trygdeforvaltningen som medførte betydelige 
reduksjoner i sykefraværet både nasjonalt og lokalt. Dette gikk bl.a på innskjerping i bruk av aktiv sykemelding 
og mer fokus på gradert sykemelding.  
 
Målsetningen var at kommunen skulle ha minimum 94 % nærvær hos sine ansatte til enhver 
tid.  
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7.4 Tilsettinger i Eigersund kommune 
Antall utlysninger i 2011:  
 23 stillinger internt  (15 stillinger i 2010) 
 207 stillinger eksternt (206 stillinger i 2010) 
 230 stillinger totalt (221 stillinger i 2010) 
 
Tallene viser en stabilisering av utlyste stillinger både internt og eksternt i forhold til 2010. 
2010 var et spesielt driftsår da det store deler av året var ansettelsesstopp pga vedtatte 
driftstilpasninger.  
  
Stillinger blir lyst ut internt dersom kommunen har grunn til å tro at en har kvalifiserte ansatte 
med rett til utvidelse av stillingsstørrelse. Ut over dette lyses stillinger som hovedregel ut 
eksternt.  
 
7.5 Antall frivillige oppsigelser 
I 2011 var det 133 oppsigelser fra de ansatte av stillinger i kommunen mot 114 i 2010. Det er 
følgende fordeling i forhold til hvor lenge de har arbeidet i kommunen før de sier opp: 
 44 %  sluttet før 5 år (43 % i 2010) 
 15 %   slutter etter 5 år og før 25 år (25 % i 2010) 
 16 %  slutter eter 25 år (18 % i 2010) 
 7 %   slutter i del av sin stilling (3 % i 2010) 
 18 %   slutter for å gå over til annen stilling i kommunen (11 % i 2010) 
 
Ansatte som går av med AFP/ alderspensjon inngår i disse tallene.  
 
 
7.6 Likestilling/ mangfold 
I overordnet personalpolitisk plan er det vedtatt følgende målsetninger for likestilling/ 
mangfold:   

 Eigersund kommune vil arbeide for likeverdige vilkår når det gjelder arbeid, lønn, 
trivsel og utvikling for alle ansatte – uavhengig av kjønn, religion, funksjonshemming, 
seksuell orientering eller etnisk bakgrunn.  

 Eigersund kommune vil arbeide for en jevnere fordeling mellom kvinner og menn i 
alle typer stillinger.  

 Eigersund kommune vil arbeide målrettet for å heve andelen av menn i barnehager til 
minimum 20 %.  

 I administrative/ partsammensatte arbeidsgrupper skal begge kjønn være representert. 
 
Høsten 2010 ble det vedtatt en egen plan for mangfold og likestilling som følger opp disse 
overordnede målene mer detaljert. I planen er det skissert ulike satsningsområder som skal 
være virkemidler for et målrettet arbeid knyttet opp mot likestilling og mangfold blant ansatte 
i Eigersund kommune.  
 
 
Deltidsproblematikk:  
Deltidsproblematikk er et viktig område innen likestillingsarbeidet. Eigersund kommune har 
arbeidet målrettet innen dette området i flere år, og har kartlagt utviklingen innen uønsket 
deltid for 2007, 2008, 2009 og 2010.  
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Kartleggingstall pr. 2011 viser følgende status for uønsket deltid:  
 
    2007 2008 2009 2010 2011 
Antall som ønsker 100 % st 91 76 77** 43 52 
Ønsker 75 – 99 % st.  79 70 45 40 46 
Ønsker 50 – 74 %st  54 32 19 21 20 
Ønsker < 50 % st  5 4 1  8 2 
Antall totalt   231* 182 144** 118* 121*** 
 
Tallene er pr mars i det enkelte år. 
 
*  I 2007 har 2 personer ikke oppgitt st. størrelse de ønsker og inkluderes kun i sumtallet. For 2010 er 

tallet 6.  
**  I 2009 er også renholdsstillinger inkludert. Disse er ikke med i tall for 2007 og 2008. I 2009 har i alt 

14 renholdere meldt at de ønsker større stilling, herav 13 ønsker 100 % og en ønsker 50 %. Tall for 
2010 er ikke inkludert renholdere.  

*** 2011 inkluderer 24 personer som ikke var med i kartleggingen for 2010. Det gjelder 12 personer fra 
nye enheter som ble omfattet tellingen fra 2011 (IBO, rusomsorgen, overgangsboligene) samt 
renholdere (12) som ikke var kartlagt i 2010.  

 
Kartleggingen viser en nedgang i uønsket deltid i kommunen på 48 % i perioden 2007 til 
2011. Denne endringen har skjedd gjennom ulike tiltak innenfor vedtatt budsjettramme.  
 
Selv om mange ønsker større stillinger viser kartlegginger at kommunen har få søkere til store 
stillinger som lyses ut internt i kommunen. Dette kan henge sammen med at ansatte ønsker 
større stilling på det arbeidsstedet de arbeider, og ønsker i liten grad og endre arbeidssted for å 
øke stillingsprosenten.  
 
Det er utarbeidet egne retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid hvor ulike tiltak er 
skissert. I 2011 har en dispensasjon ved to enheter hvor de ansatte kan gå lange vaker (inntil 
13 timer). Det er Arbeidstilsynet som godkjenner ordninger om bruk av slike lange vakter.  
 
 

Del 8 - Forhold knyttet til revisjon av R2011 
En viser til revisjonsberetning og årsregnskapsnotat fra Rogaland Revisjon. 
 

Del 9 - Spesielle driftsmessige forhold for 2011 som kommenteres 

Selvkostberegninger 

Vi har foretatt selvkostberegninger innenfor vann- og avløpssektoren, byggesak, oppmåling 
og feier. Vann- og avløpssektoren er belastet for finanskostnader. Dvs. at sektoren betjener 
lån knyttet til investeringer som Eigersund kommune har fortatt (på samme måte som 
tidligere år). En viser her til kommentarer i revisjonsberetning og årsregnskapsnotat fra 
Rogaland Revisjon og vedlegg (epost). Som det fremgår er vi uenige i føringer knyttet opp 
mot finansutgifter relatert til vedtatte, men ikke foretatte investeringer innenfor VA-sektoren. 
 
For nærmere informasjon viser en til noter i årsregnskapet. 
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Del 10 – Mål for 2011 med kommentarer 
I forbindelse med budsjettet for 2011 ble det satt mål for den enkelte avdeling. I denne 
sammenheng kommenteres det enkelte mål. 
 

Mål for Sentraladministrasjonen 
1. Satsing på IKT (jfr. plan for IKT-strategi) samt etablering av digitale løsninger på 

ulike områder.  
a. Gjennomført. Løpende vurdering. 

2. Ferdigbehandle minst 10 reguleringsplaner.  
a. 13 reguleringsplaner ble vedtatt i løpet av 2011.  
b. En hadde 15 planer til offentlig ettersyn og høring og 14 reguleringsplaner ble 

fremmet til 1. gangsbehandling.  
c. Videre hadde en 7 mindre reguleringsendringer.  
d. Kommuneplanens arealdel revidert i løpet av 2011 og ble vedtatt i kommunestyret. 

Denne planen tok mye av kapasiteten ved kontoret. 
e. Plansjef har i tillegg deltatt i en hel rekke med plan og prosjektgrupper for planer i 

andre sektorer i kommunen. 
f. Det var sykemelding ved plankontoret frem til utgangen av oktober, da var 

plankontoret fullt bemannet. 
3. Universell utforming – oppfølging iht ny lovgivning. 

a. Eigersund kommune har knyttet seg til eksterne aktører/kommuner.  
b. Eigersund kommune er en av åtte pilotkommuner i Rogaland. 
c. Opplæring og kursing av ledere og relevante personer i organisasjonen er 

gjennomført. 
d. Personell øremerket til oppgaven. 
e. En styringsgruppe og plangruppe er etablert. 

4. Ta i bruk nytt kvalitetssikringssystem (Qm+) i hele organisasjonen  
a. Nytt system tatt i bruk i store deler av organisasjonen. 
b. Rådmann ser at det må foretas avklaringer knyttet opp mot gitte forhold og hva 

som rapporteres i hvilket system. 
c. Dette vil være en løpende prosess. 

5. Operativt utbyggingsselskap Hestnes / Rundevoll.  
a. Egen sak fremmet i 2011. 
b. Utbyggingen skjer i regi av Eigersund kommune. 

6. Videreutvikle en tydelig arbeidsgiverpolitikk.  
a. Løpende prosess. 

7. Organisasjonsgjennomgang  
Kommunestyret vedtok ifm budsjettbehandlingen i 2010 at det skulle igangsettes et 
organisasjonsgjennomgangsprosjekt. Dette ble stilt i bero inntil ny rådmann var på plass – og 
ble for alvor igangsatt desember 2011.  
 
Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet – og det er nedsatt 8 arbeidsgrupper som skal 
ta for seg ulike deler av den kommunale driften. I tillegg er det etablert en 
koordineringsgruppe som skal sørge for at alle aktuelle problemstillinger blir besvart – og at 
gruppene samhandler på en god måte.  
 
I prosessen vil alle ansatte, ledere, tillitsvalgte og politikere bli involvert. En bred forankring i 
organisasjonen skal dermed være godt ivaretatt. Tidshorisonten på arbeidet er slik (i 2012): 

a) Arbeidsgruppene leverer sine bidrag primo juni 
b) Intern høring med frist medio august 
c) Rådmannens innstilling ultimo august 
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d) Politisk behandling september og oktober.  
e) Implementeringen vil skje umiddelbart etter vedtak. 

 
 

Mål og prioriteringer for Levekårsavdelingen – HO 
1. Forberedelse til samhandlingsreformen i 2012 

a. Fagkompetansen på korttidsavdelingen 2 Vest er styrket, både med økt antall 
legetimer i avd., ergoterapi- og sykepleier-stillinger. Det er tilsatt 
avdelingsleder i fast stilling.  

b. Fysioergotjenesten er styrket med en stilling som fysioterapeut. Samarbeidet 
med fysio- og ergotjenesten og korttidsavdelingen er forbedret. Det er 
utarbeidet nye rutiner for sikre god og nødvendig helsehjelp til pasienter som i 
2012 ville komme til kommunen første utskrivningsklare dag. Det arbeides 
med revidering av rehabiliteringsplan, folkehelseplan og arbeides med plan for 
kommunens møte med Samhandlingsreformen.  

c. Eigersund kommune deltar i et interkommunalt palliasjonsprosjekt og i et 
prosjekt vedr. mennesker med rusmisbruk og psykisk sykdom. Begge 
prosjektene er i tråd med Samhandlingsreformen. 

d. Det er arbeidet med kompetanseheving, det er for eksempel flere som tar 
vernepleien, noen tar videreutdanning, og andre har deltatt i demensomsorgens 
ABC og eldreomsorgens ABC (opplæringsprogram i regi av aldring og helse). 
Det er arbeidet med rutiner og retningslinjer for å sikre kvaliteten på 
tjenestene, i tillegg til utvikling av journalsystemet. 

e. Samhandlingsreformen har vært tema på møter med enhetsledere, dagssamling 
for ledere, og man har informert innbyggere og ansatte om reformen i 
forskjellige fora. Man har drøftet ulike tiltak for å sikre nødvendig helsehjelp i 
framtiden. Hverdagsrehabilitering jfr Fredriciamodellen synes aktuell. 
Opplæring for alle fast ansatte i omsorgsavdelingen, i nytt lovverk, ble planlagt 
til starten av 2012. 2-årig prosjektstilling som fagkonsulent med fokus på 
Samhandlingsreformen, samt 50 % stilling som Folkehelsekoordinator, ble 
tilsatt i slutten av 2011.  

2. Økt andel høyskoleutdannede i omsorgsavdelingen og stimulering til tverrfaglig  
a. Her har vi ikke klart å fremskaffe eksakte tall, men når stillinger blir ledige 

vurderes kompetansebehovet, og man arbeider for omgjøring av stillinger, til 
stillinger med høyere kompetanse, der det trengs.  

b. Flere stillinger har i løpet av 2011 blitt omgjort fra fagarbeiderstillinger til 
sykepleiestillinger 

3. Kompetanse i og bruk av Qm + , et system for avviksbehandling og –rutiner 
a. Kompetansen er økt, men det er fortsatt forbedringspotensiale. Ingen 

risikoanalyser finnes i Qm+. Man etterspør meldinger i Qm+, og bruken av 
verktøyet øker, men det er stor forskjell på den enkelte enhet sin bruk av Qm+. 

4. Sikre drift av det interkommunale behandlingsteam(OBD) for tunge rusmisbrukere 
som målgruppe. 

a. IBD er et samhandlingsprosjekt mellom Dalanekommunene og Dalane DPS.  
b. Målgruppen er personer med samtidig rus og psykisk lidelse som ikke 

nyttiggjør seg ordinært behandlingstilbud i kommunene og i 
spesialisthelsetjenesten. Eigersund kommune bidrar med nødvendige lokaler til 
teamet, i Maragropa 5 på Steingården, og har deltatt i søknad om offentlige 
midler til prosjektet.  
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c. Det har vært utfordringer mht rekruttering og stabilitet av medarbeiderne i 
prosjektet.  

d. To av dem som ble ansatt i oppstarten av prosjektet jobber der fortsatt.  
e. OBD er en viktig samarbeidspartner for Eigersund kommune i forbindelse med 

tjenestetilbudet til aktuell brukergruppe. 
5. Konsolidering av nytt tilbud for ungdom med psykiske vansker i overgangsboligene 

a. Høsten 2010 ble det startet opp et rehabiliteringstiltak for unge brukere. 
b. Tiltaket var stasjonert i Overgangsboligene i Langevannsveien.  
c. Høsten 2011 ble det avviklet bl.a. pga. ”særlig resurskrevende bruker” flyttet 

fra kommunen, noe som innebar at økonomiske resurser ble trukket tilbake. 
Flere av de andre som mottok tilbud her valgte å flytte.  

d. Tiltaket eksisterer nå som en del av det tilbudet som gis med utgangspunkt i 
Damsgård bofellesskap, hvor man ikke lenger kun server inneboende brukere, 
men også følger opp brukere som bor hjemme med fortsatt særlig vekt på 
ungdommer og unge voksne.  

6. Meldingsutveksling med alle fastlegene i Eigersund.  
a. Fastlegene og Eigersund kommune har forskjellige elektroniske journalsystem, 

noe som er en ekstra utfordring i forhold til meldingsutveksling. 
b. I 2011 har leverandørene av journalsystemene arbeidet mye med tilrettelegging 

av systemene for å gjøre meldingsutveksling mulig, noe som har vært et hinder 
for å starte meldingsutveksling.  

c. I desember 2011 var et legekontor i gang med meldingsutveksling, og de andre 
legekontorene starter opp fortløpende.  

7. God kvalitet og kontinuitet i tilbudet ved Dalane lokalmedisinske senter og 2 vest.  
a. Resultatene ses best i forhold til den bedrede pasientlogistikken.  
b. Samarbeidet har vært gunstig.  
c. Tilsetting av adelingsleder på 2 vest har vært nødvendig for å få disse 

resultatene på plass.  
d. Samarbeid mellom de to sengepostene på Dalane DMS er bedret.  
e. Det har vært felles kompetansehevingstiltak, noe som man planlegger å 

videreutvikle. Dalane DMS 2 øst har tatt i bruk Kolskoffert.  
8. Forbedring av tilbudet til demenspaisnter og lindrende behandling 

a. Eigersund kommune har en demensgruppe som består av faglig koordinator på 
Kjerjaneset, leder Slettebø 2, leder Slettebø 2, leder Kjerjaneset Bo- og 
Servicesenter, en soneleder, ergoterapeut og helsefaglig ansvarlig.  

b. Resurssykepleiere fra sonene, sammen med ergoterapeut, utgjør kommunens 
demensteam.  

c. Resurssykepleier er sykepleier med spesiell opplæring i, og spesielt ansvar for 
demensutredning, og bistår kommunens leger i deler av demensutredningen 
hos personer som ikke bor i institusjon.  

d. Demensgruppen og demensteamet arbeider med videreutvikling og forbedring 
av tilbudet slik som demensutredning, formidling av informasjon vedr. 
demens, organisering av tjenestetilbudet for mennesker med demenssykdom 
og formidling av informasjon om tjenestetilbudet. 

e. Eigersund kommune har kreftsykepleier i 50 % stilling som i stor grad bidrar 
til å videreutvikle og forbedre tilbudet om lindrende behandling.  

f. Tre rom på korttidsavdelingen 2 Vest er ”lindrende senger”, de siste to kom 
våren 2011. De ”lindrende sengene” er beregnet til personer med behov for 
palliasjon.  

g. Det settes årlig av midler til bruk ved palliasjon: ”Lindrende budsjett”.  
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h. Eigersund kommune deltar også i et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom 
kommuner og sykehus i Helse Stavanger HF om kompetanseheving, 
individuell plan, samhandling og interkommunalt samarbeid innen lindrende 
omsorg og behandling. 

 
 

Mål og prioriteringer for Levekårsavdelingen – Skole og oppvekst 
1. Nulltoleranse for mobbing.  

 Skolene arbeider kontinuerlig med mobbing som er en viktig side av elevenes              
psykososiale arbeidsmiljø.   

 En er ikke i mål her, og samlet sett ligger kommunen over landsgjennomsnittet 
når et gjelder antall elever som føler seg mobbet.   

 Kommunen har en egen mobbeplan og skolene har hver sine. Det er stor 
forskjell mellom skolene, og de gode ekseplene vil bli brukt aktivt i det videre 
arbeidet. 

2. Fokus på grunnleggende ferdigheter med særlig vekt på lesing gjennom deltakelse i 
”Leselosprosjektet”.  

 Eigersund har ikke vært med i ”Leselosprosjektet”.  
 Kommunens egen leseplan ”Lesenøkkelen” har blitt revidert, og lesing er et 

gjennomgående satsingsområde skolene. 
3. Oppnå resultater over landsgjennomsnittet på landsomfattende prøver og 

undersøkelser.  
 Store variasjoner. 
 Barnetrinnet viser gjennomsnittlig bedre resultater enn ungdomstrinnet. 

4. Arbeide for gode overganger mellom barnehage/skole, barneskole/ungdomsskole og 
grunnskole/ videregående skole.  

 Det er utarbeidet planer vedrørende ovennevnte som brukes aktivt for å skape 
gode overganger mellom trinnene i utdanningsløpet.  

 Planene skal revideres i 2012. 
5. Fokus på tverrfaglig samarbeid med sikte på tidlig oppdaging av og intervensjon i 

forhold til barn og unge i risikosonen.  
 De utvidede ressursteam i barnehager og skole er tverrfaglige fora der tilbudet 

til denne gruppen blir vurdert.  
 De kommunale hjelpetjenestene har også et overordnet ansvar for å samordne 

tjenestene til den gruppen. 
6. Videreutvikle Grøne Bråden og Rundevoll som ressursbarnehager for barn med 

særskilte behov.  
 Gjennomført. 

7. Kompetanseutvikling for alle ansatte.  
 Det foregår en kontinuerlig utvikling av de ansattes kompetanse.  
 Det er en svakhet at kommunens budsjett på dette området ikke er tilstrekkelig 

til å dekke behovet. 
8. Etablere samarbeid mellom Dalane-kommunen vedrørende barnevern.  

 Etablert 01.12.2011. 
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Mål og prioriteringer for Levekårsavdelingen – Kultur 
1. Videreføre opprustningen av kinoen.  

a. Arbeidet igangsatt i 2011.  
b. Dette er på det nærmeste ferdig pr. 10. mars 2012.  

2. Invitere lag og foreninger til samspill om nye aktiviteter  
a. Vi har invitert flere forskjellige lag med på samarbeid i året som gikk. 
b. Dette gir dem et kjærkomment økonomisk tilskudd og fungerer veldig godt. 

3. Vektlegge rollen som støttespiller og serviceyter til kommunens kulturliv  
a. Vi føler at vår bistand blir satt stor pris på i mange sammenhenger. 

4. Arrangere en kulturskolefestival sammen med kulturskolen  
a. Vi har gitt uttrykk for at vi gjerne stiller opp i slike sammenhenger.  
b. I denne omgang  har ikke kulturskolen hatt behov for vår hjelp.  
c. Derimot bruker vi deres hjelp i våre arrangementer.  
d. Kulturskoleuka er gjennomført med stor suksess. 

5. Videreføre allsangarrangementet på Elverhøy og Okka Festival 
a. Hatt kontakt med en aktør knyttet opp mot allsangsarrangementet på Elverhøy.  
b. Pga. annen aktivitet hos aktøren lot dette seg ikke gjøre. 
c. Kommunalsjef Levekår vil vurdere å invitere andre aktører som støttespillere. 

6. Okka festival videreføres og arrangeres i september hvert år.  
 

Mål og prioriteringer for Miljøavdelingen 
1. Det er et mål å skaffe kommunen en ny vannkilde som skal sikre tilstrekkelig 

hygienisk forbruksvann for store deler av kommunens innbyggere.  
a. For tiden arbeider kommunens advokat med skjønnsaken som skal opp i Dalane 

Tingrett for eiendommer i klausuleringsområdet til vannkilden (Refsvatnet).  
b. Seksjon vann- og avløp har startet planlegging av første etappe av utbyggingen fra 

Vannbassengene til Veshovdaveien.  
c. Delmål ansees i hovedsak å være oppnådd.  

2. Det er et mål å få renset avløpsvannet fra boligene på nordre Eigerøy.  
a. Seksjon vann- og avløp jobber kontinuerlig med VA-prosjekter på Nordre Eigerøy.  
b. Anleggsprosjekt på Myklebust (sørsiden) og Ytstebrød pågår for tiden, herunder nytt 

renseanlegg på Ytstebrød.  
c. Ledningsanlegg på nordsiden av Myklebust, Skadbergstrondveien og Seglem, samt 

pumpestasjoner står på vent og skal byggeanmeldes fortløpende i 2012.  
d. Delmål ansees i hovedsak å være oppnådd.  

3. Det er et mål å få ned behandlingstiden for byggesaker til en akseptabel tid.  
a. Seksjon byggesak behandlet 610 søknader i 2011.  
b. Plan- og bygningsloven forutsetter at kurante saker behandles inne 3 og 12 uker. 

Overtredelse av 12 ukers fristen medfører reduksjon av gebyr med 25 % per uke.  
c. Ved oversitting av tidsfristen for saksbehandling i 2011 ble det tapt kroner 50.682,-. 

Dette utgjør ca 1 % av gebyrinntektene.  
d. Behandlingstiden for byggesaker synes å være på et akseptabelt nivå.  
e. Målet for 2011 ansees således å være oppnådd.  

4. Det er et mål å vedlikeholde alle kommunale bygg slik at dagens standard kan 
opprettholdes.  

a. Mål delvis oppnådd. Fortsatt stort etterslep i forhold til vedlikeholdsbehov i eldre 
bygningsmasse.  

b. Det avsettes for lite midler til vedlikehold i forhold til behov. 
5. Det er et mål å vedlikeholde kommunale veier og gater i en tilfredsstillende  

a. I hovedsak har seksjon vei- og utemiljø klart å innfri målsetningen om å holde 
kommunale veier og gater i en tilfredsstillende standard. 
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Del 11 – Informasjon knyttet opp mot noe tjenestedata 
En legger med noen informasjon om tjenesteproduksjonen ved organisasjonen. Dette er 
forhold som vil må få gitt mer informasjon om – fremover. Oversikten er langt fra fullstendig, 
men danner kun et bilde. Informasjonen er mottatt fra avdelingene. 

Levekårsavdelingen – Skole og oppvekst 
 

Elevtall i kommunale grunnskoler pr i dag: 
Kommunal skole 2010/2011 2011/2012 
Eigerøy skole            
Grøne Bråden skole 
Husabø skole 
Rundevoll skole 
Helleland skole  
Hellvik skole  
Husabø ungdomsskole   
Lagård ungdomsskole.          

191 
344 
369 
190 
100 
121 
227 
247 

196 
340 
375 
188 
60 
109 
230 
277 

Antall elever  1.789 1.775 
Ungdomstrinnet på Helleland ble høsten 2011 lagt ned og elevene overført til Lagård 
ungdomsskole. 
 
Elevtall pr klasse: 
Pr. januar 2012 har vi totalt 1.775 elever i kommunale grunnskoler. Dette er fordelt på totalt 
80 klasser. Basert på elevtall utgjør dette 22 (gjennomsnittsberegning) elever pr. klasse. 
 
Elevtall 1.klasse de siste skoleår (kommunale skoler): 

Skole 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/200 
Eigerøy 33 24 23 19 29 33 30 
Grøne Bråden 50 39 49 46 38 51 46 
Husabø 52 53 52 56 54 48 48 
Rundevoll 22 23 17 34 37 27 26 
Helleland 7 7 7 8 7 6 12 
Hellvik 5 12 4 12 5 14 14 
SUM 190 195 152 175 170 179 176 

 

Elevtallet for skoleåret 2011/2012 er det tallet som vi pr i dag regner med. Vi gjør oppmerksom på at dette tallet 
kan og vil svinge både mellom de ulike skolene og totalt før skolestart høsten 2012. Situasjonen på Hellvik skole 
og Helleland skole er spesiell – med tanke på lave elevtall i flere av årene i tabellen. Vi har derfor foretatt en 
telling av antall barn på Hellvik og Helleland (på Helleland kjenner en ikke til hvor mange som velger private 
kristne grunnskoler, men en regner med at noen kommer til å gjøre det). 
 

Ut fra det vi i dag kjenner til, er fødselstallet på Hellvik for de siste år følgende: 
 Født 2011   8 
 Født 2010   9 
 Født 2009   8 
 Født 2008 15  
 Født 2007    13         
 Født 2006      7 
 

Ut fra det vi i dag kjenner til, er fødselstallet på Helleland for de siste år følgende: 
 Født 2011     8 
 Født 2010         7  
 Født 2009       10  
 Født 2008         8  
 Født 2007        11 
 Født 2006          8 

Pr i dag opererer vi med disse 
elevtallene ved private skoler: 

Dalane kristne skole        48    (53) 
Gamleveien skole            54     (58) 
Samfundets skole            101  (111) 
SUM                                203  (222) 

 
Tallene i parantes er tall fra 2006. 
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Antall barn i barnehager 
Tallet på barn i barnehagene i kommunen er slik i dag – 2011/2012: 
 

Kommunale barnehager 0-3 år Over 3 år Ant. Barn 

Grøne Bråden 13 36 49 
Husabø 1 19 20 
Rundevoll 9 21 30 
Slettebø 13 43 56 
Hellvik 10 39 50 
SUM 47 158 205 
Tilsvarende tall i 2010/2011 viste 54 barn i alderen 0-3 år og 146 barn over 3 år – totalt 200 barn. 
 

Private barnehager 0-3 år Over 3 år Ant. Barn 
Eigerøy 19 31 50 
Robåten 24 36 60 
Jernhagen 10 20 30 
Lykkeliten 20 58 78 
Raketten 11 20 31 
Kiellandskogen 27 57 84 
Helleland 10 25 35 
Hestnes 54 42 96 
Skattekisten 57 60 117 
Varden 18 30 48 
SUM 250 379 629 
Tilsvarende tall i 2010/2011 viste 242 barn i alderen 0-3 år og 363 barn over 3 år – totalt 605 barn.  
En opplyser at vi har her en ny privat barnehage i forhold til i fjor. 
 
 

Alderssammensetning 0-3 år Over 3 år Ant. Barn 
Sum alle barnehager (ant. barn) 2798 537 834 
Tilsvarende tall i 2010/2011 viste 296 barn i alderen 0-3 år og 509 barn over 3 år – totalt 805 barn.  
 
Barnehagedekning i Eigersund kommune pr desember 2011 
Barn født (0 – 3 år) Antall Antall barn som har 

barnehageplass 
2011 162 1 
2010 191 110 
2009 219 182 
Til sammen 2009, 2010 410 292 
 

Dette skulle gi en dekning på 71%.  
Det er barn på venteliste for inneværende barnehageår (2011/2012), men alle som rett på en 
plass (søkt innen fristen for hovedopptaket, 30.01.2011 og fyller 1 år innen 31.08.2011) har 
fått et tilbud. Det kommer hele tiden fortløpende søknader.   
 
Barn født (3 – 6 år) Antall Antall barn som har 

barnehageplass 
2008 187 174 
2007 192 180 
2006 180 177 
Til sammen 2008, 2007, 2006 559 531 
 

Dette skulle gi en dekning på 92,05%.  
Det er barn på venteliste for inneværende barnehageår (2011/2012), men alle som rett på en 
plass (søkt innen fristen for hovedopptaket, 30.01.2011 og fyller 1 år innen 31.08.2011) har 
fått et tilbud. Det kommer hele tiden fortløpende søknader.   
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Lundeåne bo- og servicesenter 

Tallene er beregnet ut fra antall barn som har barnehageplass pr. 15.12.2011, og ut fra 
fødselstall fra Helsestasjonen 31.12.2011. Her er ikke tatt hensyn til antall barn som har 
deltidstilbud eller fulltidstilbud, men bare at de har en barnehageplass. 
 
Tjenesteproduksjon Barnevernet: 

Mottatte meldinger 2011: 204 
Barn som har mottatt tiltak i løpet av 2011: 205 
Barn som mottar hjelpetiltak I hjemmet pr 31.12.11: 117 
Barn som mottar tiltak utenfor hjemmet pr 31.12..11: 47 
Utviklingstrekk: Alvorlige og komplekse saker, store krav til kompetanse og gode 
tiltak. Økning i saker med vold i familien  

 

Levekårsavdelingen – HO 

I Omsorgsavdelingen har 1.516 mottatt tjenester i 2011 mot 1.425 personer i 2010. 
Kreftsykepleier i 50 % stilling jobber på tvers av alle enhetene og har bidratt med tjenester til 
34 pas., i tillegg til mange henvendelser fra pas. og rådgivning til pasienter. Det er mange 
henvendelser/ oppfølging av pårørende og venner til pasienter. Kreftsykepleier bidrar i 10 % 
av stillingen i et interkommunalt palliasjonsprosjekt og har bidratt med undervisning og 
veiledning til 255 ansatte. Kreftsykepleier sikrer rutiner og retningslinjer i tråd med 
kompetansesenter i lindrende behandling.   
 
Kjerjaneset har 41 leiligheter der beboerne får hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Der er 2 
dagsenter, et for personer med demens med 8 daglige plasser og et for andre eldre med 15 
daglige plasser. Til sammen har 81 personer fått dagtilbud på disse dagsentrene. Dagsenter for 
eldre/ funksjonshemmede har personer på venteliste. Dagsenteret yter tjenesten aktivisering 
og sosial stimulering. Kjøkken: Matlaging, servering, bestilling av matvarer til alle enheter, 
pakking av middagsporsjoner til alle hjemmeboende. 
 
Lundeåne: 39 leiligheter der beboerne får hjemmesykepleie og hjemmehjelp. I tillegg er der to 
rom som brukes til avlastningsopphold- korttidsopphold. Senteret har frisørsalong, fortpleier. 
Kafeen drives av NAV og er åpen alle hverdager. 
 
Lagård Bo- og servicesenter: Har 42 
sykehjemsplasser og 32 bofellesskapsleiligheter. 
Beboerne i leilighetene får hjemmesykepleie og 
hjemmehjelp.  
Legevaktsentralen betjenes av ansatte på Lagård 
bo og servicesenter. Legevaktsentralen er også 
mottaker sentral for trygghetsalarmer. I 2011 
mottok sentralen 4015 alarmer (inkl testalarmer) 
og 16.392 legevakthenvendelser. 
 
Korttidsavdelingen 2 vest Dalane DMS: 2 vest 
har 22 senger fordelt på 4 enerom og 9 
tomannsrom. Totalt antall liggedøgn i 2011 var 6809. Pr. 13.03.2012 er det 7 personer på 2 
vest som venter på plass i bofellesskap. Opplevelsen er at pasientene på denne avdelingen blir 
sykere og mer ressurskrevende. 162 personer har i løpet av 2011 hatt korttidsopphold på 
Lagård. 
 

Side 239 av 497



Eigersund kommune   Årsmelding for 2011 
   

 33 
Hestnes kloakkrenseanlegg 

Oversikt over tjenester som ytes i sone Havsøy/ Helleland, Rundevoll, Sentrum/ Hellvik og 
Eigerøy/ Lagård: hjemmesykepleie, hjemmehjelp, praktisk bistand, matombringing, 
brukerstyrt personlig assistent, trygghetsalarm, støttekontakt, omsorgslønn og avlastning i 
privat hjem. 
Sonene yter tjenester til hjemmeboende personer i alle aldre, herunder botiltak for 
utviklingshemmede og personer med utviklingshemming som bor i private boliger. 483 
personer har fått hjemmesykepleie fra de integrerte sonene i 2011. 280 personer har 
kommunal trygghetsalarm og 68 personer har privat trygghetsalarm 
 
Sone Rundevoll har i tillegg en avlastningsbolig for unge personer med utviklingshemming. 
18 personer fikk et avlastningstilbud ved denne avdelingen i 2011. 
 
Sone Slettebø 1. 14 personer bor i sonen. I tillegg mottok 35 personer tilbud på Lysgården/ 
Tyrigården aktivitetssenter, som er et dagtilbud for voksne med utviklingshemming, Oversikt 
over tjenester som ytes i sone Slettebø 1: hjemmesykepleie, hjemmehjelp, praktisk bistand, 
støttekontakt, omsorgslønn og avlastning i privat hjem, fritidsaktiviteter, ferieturer for voksne 
med utviklingshemming, tilbud i sansehuset trim/svømming ”eldre”. 
 
Sone Slettebø 2: 23 personer bor i sonen. 1 barn under 18 år får avlastning i barnebolig. 
 
IBO-interkommunalt bofelleskap på Slettebø: Består av 6 leiligheter. Beboerne har 
hovedsaklig psykiske sykdommer. 
 
Psykisk helsetjeneste: Består av Rusomsorg, bofellesskap for mennesker med psykiske 
lidelser (uten døgnbemanning), og ”utegruppen”. Brukergruppen har stor variasjon i både 
alder, utfordringer og problematikk. LAR(legemiddelassistert rehabilitering) utfordrer 
enheten med en økning av brukergruppen. Yngre brukere/ pasienter har bruk for massiv 
oppfølging/ opplæring/ tilsyn. 119 personer har fått psykisk helsehjelp i 2011. I tillegg er det 
32 personer som får rusrelatert helsehjelp eller støttesamtaler fra psykisk helsetjeneste. 
 
Fysio/ergoterapitjenesten: Ved årsskiftet stod 25 personer på venteliste for fysioterapi og 30 
ventet på ergoterapi.  
 

Miljøavdelingen 

Stab 
Følgende utbyggingsprosjekter ble ferdigstilt i 2011: 

 Utbygging av Rundevoll skole – tilbygg/nybygg/ombygging, ca. 1500 m². 
 Utbygging av Grøne Bråden skole – tilbygg/ombygging, ca. 410 m². 
 Grøne Bråden skole – nytt brannalarmanlegg eldre bebyggelse. 

 
Seksjon vann- og avløp 
Ved Egersund vannverk er det i 2011 
produsert 2,65 mill. m3 drikkevann. 
Ved Helleland vannverk er det produsert 
0,12 mill. m3 og ved Hellvik vannverk er 
det produsert 0,15 mill m3. 
Antall vannlekkasjer i 2011 var 5 stk. 
Sammen med planlagte avstengninger 
pga. tiltak på vannledningsnettet, utgjorde 
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dette avbrudd med 41 timer på hele vannledningsnettet.  
 
Samlet vannledningsnett er på 159 km og antall pumpestasjoner er 23 VPS. 
I 2011 er det lagt 2124 meter med ny vannledning som er satt i drift. I tillegg er det nedlagt 
1883 meter med nye vannledninger som ennå ikke er satt i drift. Det er utskiftet 270 meter av 
eks. vannledningsnett.    
 
Ved Hestnes renseanlegg har det gått 1,8 mill m3 vannmengde igjennom anlegget i 2011 og 
ved Trosavig renseanlegg var vannmengden gjennom anlegget på  0,14 mill m3. 
Transportsystemet for avløp er på 163 km og antall pumpestasjoner i drift er 46 PS. 
I 2011 er det lagt 2593 meter med ny avløpsledning som er satt i drift. I tillegg er det nedlagt 
3727 meter med nye avløpsledninger som ennå ikke er satt i drift. Det er utskiftet 240 meter 
av eks. avløpsnett.  
   
Høsten 2011 ble Forskriften for Vann- og avløpsgebyrene endret i tråd med gjeldende lovverk 
og siste termin for 2011 er fakturert i henhold til dette. Forskriften åpner for installasjon av 
vannmåler for alle abonnenter. 
 
Seksjon byggesak 
Seksjon byggesak behandlet 462 søknader om tillatelse til tiltak for bygning, konstruksjon, 
anlegg, fasadeendring, bruksendring, vesentlig terrenginngrep og opprettelse av ny 
grunneiendom i 2011. 
 
Det ble behandlet 61 saker vedrørende mindre tiltak på bebygd eiendom (garasje, tilbygg, 
bod), driftsbygning i landbruket og andre mindre tiltak som etter byggesakssjefens skjønn 
kunne forestås av tiltakshaver.  
 
Videre ble 60 saker utredet for miljøutvalget og 17 saker for formannskapet. Dette er for det 
meste klagesaker og søknader av prinsipiell betydning samt dispensasjoner som ikke er 
delegert til byggesakssjefen. 
 
Seksjon byggesak behandlet totalt 610 søknader i 2011. I tillegg ble det mottatt ca 120 
skriftlige henvendelser som ikke ble behandlet som søknader men ble besvart skriftlig. 
 
Det ble mottatt 572 nye søknader.  
 
Seksjon byggesak tilbyr publikum et servicekontor kalt ”byggesakshjelpen” som er åpent for 
besøk og telefonhenvendelser daglig mellom 08:00 og 11:00. Byggesakshjelpen besvarte 
2418 henvendelser på telefon og besøk i 2011. Dette gir et gjennomsnitt på ca 10 
henvendelser per dag. 
 
Det er avholdt ca 50 forhåndskonferanser (møte mellom tiltakshaver, ansvarlig søker, og 
kommunens saksbehandler for å gjennomgå ideer til byggeprosjekt) og ca 72 andre møter 
vedrørende byggeprosjekter i 2011.  
 
Eigersund kommune har plikt til å føre tilsyn med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitt 
tillatelser og bestemmelser i henhold til plan- og bygningsloven. Det ble ført tilsyn i ca 108 
byggesaker. (dokumenttilsyn, besiktigelse for å kontrollere at gjennomfør tiltakt var i samsvar 
med godkjente tegninger samt samtaler med byggefirma/profesjonelle aktører)  
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Maurholden stasjon 

Seksjon byggesak brukte ca 50 % stilling på oppfølging av forurensingsloven og 
utslippstillatelser i spredt bebyggelse.   
 
Seksjon byggesak har slitt med gjennomtrekk av saksbehandlere og problemer med å 
rekruttere erfarne medarbeidere. Det brukes mye tid/ressurser på opplæring. 
 
Antall saker under behandling har i 2011 variert mellom ca 310 – 337. 
 
Seksjon bygg- og eiendomsforvaltning 
 

Antall bygninger 118 stk
 Skoler  
 1 midlertidig privat skole  
 Barnehager  
 Bo- og serviceinstitusjoner  
 Boligbygg inneholdende til sammen 339 leiligheter 

(inklusiv 38 leiligheter i 14 bygninger som organisert i 
Bakkebø borettslag)  

 Idrettshaller/svømmebasseng  

10 stk
2 stk
6 stk
3 stk

339 leiligheter

3 stk
Samlet bruksareal alle bygninger (inklusiv Bakkebø 
borettslag) 

91.269 m²

Samlet forsikringssum alle kommunens bygninger (eksklusiv 
bygninger organisert i Bakkebø borettslag )  

Kr. 1.416.000.000 ,-

Antall ansatte på seksjonen 89 stk
 
Gjennomførte større bygge-/vedlikeholdsprosjekt 2011: 

 Ny heis Fjellheim 
 Nytt renseanlegg Lagård svømmehall 
 Ny brakke Husabø ungdomsskole 
 Nye dusjer/beredere Grøne Bråden skole 
 Enøk tiltak IBO 

Utleie leiligheter: 
 Seksjonen ble oppbemannet med ny konsulent i 2011.  
 Seksjonen har dermed mellom annet blitt i stand til ved dataprogrammet fasilit-utleie å holde 

ajour oversikt over leieforhold i de 339 leilighetene, samt systematisk prisjustere utleiepris i 
samsvar med husleielovens bestemmelser.  

Eiendomsforvaltning: 
 Seksjonen har i 2011 ikke hatt bemanning til å komme ajour med behandling av et stort antall 

ubehandlede søknader om kjøp av kommunalt areal, innløsing av festearealareal o.l. 
 
Seksjon vei- og utemiljø 
Seksjonen består av en administrativ 
forvaltningsenhet og flere spesialiserte 
driftsenheter med oppgaver innen kommunale 
vei- og trafikkarealer, trafikksikkerhetstiltak, 
idrettsanlegg, kirkegårder, parker, lekeplasser, 
friluftslivsområder, skjærgårdsparken, vilt- og 
fiskeforvaltning.  
 
Bemanning og organisering: 
I april 2011 gikk tidligere seksjonsleder over i 
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Eigerøy fyr 

ny jobb og ny seksjonsleder tiltrådte. Sammen med en stillingshjemmel ble ansvarsområdet 
naturforvaltning, viltforvaltning og fiskeforvaltning flyttet fra kommunalsjefens stab og over 
til seksjon vei og utemiljø. I 2011 har seksjonen manglet to av tre administrative stillinger. 
Stillingene har vært utlyst to ganger uten at det har resultert i ansettelse. Seksjonen har som 
følge av dette vært i en unntakstilstand, noe som har resultert i at en rekke driftsoppgaver og 
investeringsprosjekt er utsatt. Etter mange år med sparetiltak og ansettelsesstopp er også 
driftsbemanningen nå for liten i forhold til pålagte driftsoppgaver. Dette har blitt forsterket 
gjennom et forholdsvis høyt langtidssykefravær. I 2011 hadde seksjon vei og utemiljø 20 
stillingshjemler hvorav 18 var besatt. 
 
Maskiner: 
I 2011 har vi byttet ut flere maskiner. Det er kjøpt inn en hjulmaskin (Volvo L50) til veidrift, 
en hjulmasking (Volvo L20) til kirkegårdsdrift/veidrift og en traktor (Valtra N 142 Direct) til 
veidrift og nyanlegg. Disse maskinene inngår også i kommunens vinterberedskap. Seksjonen 
har også overtatt en del gamle maskiner og noe utstyr i fbm. avvikling av Bakkebø gård, 
herunder 2 mindre traktorer. Seksjonen kjøpte 4 gamle driftsbiler (Mitsubishi 2001 mod.) av 
Seksjon vann og avløp, som hadde behov for å fornye sin bilpark. Seksjonen sitter fortsatt 
igjen med flere gamle maskiner. Kommunen vil spare penger ved å bytte ut disse maskinene. 
 
Tjenesteproduksjon per driftsansvar: 
Seksjonen har et vidt spekter av drifts- og forvaltningsoppgaver som er delt opp i 12 
økonomiske ansvarsområder med egen tjenesteproduksjon. Da det i denne rapporten vil bli 
for omfattende å gå i detalj for hvert område, gis kun en kort oppsummering per ansvar. Mer 
informasjon er gitt i seksjonens egen årsoppsummering. 
  
Naturforvaltning (6710):  
Ordinær drift og vedlikehold av friluftslivsområder er utført tilfredsstillende.  
Skjærgårdstjenesten (prosjekt 4604) har driftet båtutfartsområdene på en god måte. 
Behandling av søknader om felling av trær og kratt på kommunale eiendommer har vært 
nedprioritert pga. lav bemanning. Kommunen har deltatt i fyrsamarbeidet mellom 6 kystfyr i 
Rogaland og det er utgitt et felles program om aktiviteter på fyrene. Eigerøy menighet og 
Eigersund Blåseorkester har gjennom avtale holdt åpent fyr og kafé ved Eigerøy fyrstasjon. 
Vokterboligen leies i tillegg ut. 
 
Vilt- og fiskeforvaltning (6711/6712):  
I 2011 gjennomførte vi forskriftsendring ved at 
det ble åpnet for beverjakt i Eigersund kommune, 
samt at minstearealet for hjort ble senket fra 
10.000 daa til 5.000 daa. Det ble tildelt over 400 
fellingsløyver for rådyr. Det ble tildelt 17 
fellingsløyver for elg, hvorav 7 dyr ble felt. Det 
ble tildelt 52 fellingsløyver for hjort, hvorav 30 
dyr ble felt. Det er i kommunal regi foretatt 24 
viltettersøk fordelt på hjortevilt (trafikkskadd) og 
annet sykt/skadet vilt. Det er avholdt 3 
jegerprøve-eksamener. Kommunen har hatt 
ansvar for kalking av 12 innlandsvann, samt 
bidratt økonomisk (egen avtale) til kalking av Bjerkreimselva (kalkdoserer på Malmei). 
Kommunen har vært representert i flere fagfora: Fagråd for anadrom fisk i Rogaland, 
Fagrådet for Bjerkreim-Tengsvassdraget og Flerbruksplanarbeidet for Hellelandsvassdraget. 
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Park- og lekeplasser (6720):  
Ut fra bemanning og økonomiske rammer har vi klart å ivareta en god del av enhetens 
driftsoppgaver, men erkjenner at flere oppgaver ikke har blitt ivaretatt på en tilfredsstillende 
måte. Spesielt fremheves lekeplasser og grøntområder rundt kommunale bygninger hvor 
etterslepet øker for hvert år. Eksempel på ekstraordinære driftsoppgaver som er utført i 2011: 
fjernet 3 store bytrær hvorav 2 skal erstattes. Vannpumpe og belysning til Losen måtte byttes. 
Det har gått med til dels store og uforutsette ressurser og kostnader til Byteltet, Julebyen og 
Blomstrende Egersund. Enheten har ansvar for ca 125 lekeplasser/ballsletter. I 2011 overtok 
vi driftsansvaret for 5 nye lekeplasser.  
 
Idrettsbaner og –anlegg (6730):  
Ansvarsområdet er godt ivaretatt. Gressbanen på Helleland og Bakkebø har gjennomgått en 
tyngre rehabilitering. Lysanlegget på grusbanen ved Lagård er rehabilitert slik at det nå 
fremstår i en forskriftsmessig stand. Banedekket på Husabø idrettanlegg dyprenses (innleid 
tjeneste) årlig for å forlenge dekkets levetid. Det er utført storservice på vanningsanlegget på 
Idrettsmarka. EIK Friidrett har gjennom stor egeninnsats skaffet nytt tidtakersystem på 
idrettsmarka. Ansvaret er overtatt av kommunen som er anleggseier. 
 
Kirkegårder og gravlunder (6750/6751):  
Kommunen har avtale med Eigersund kirkelig fellesråd om drift av kirkegården i Årstadalen 
og på Helleland. Kommunen har i tillegg ansvar for stell av rundt 200 legatgraver. 
Kirkegårdene er av en slik karakter at en ikke kan akseptere større avvik mht. beskrevet drifts- 
og vedlikeholdstandard. Stort sett har vi klart å imøtekomme disse kravene, men pga. 
varierende bemanning har det oppstått perioder hvor vedlikeholdet ikke har vært 
tilfredsstillende.  
 
Veidrift (6770):  
Driftsmessig har vi langt på vei klart å innfri målsetningene om å holde veier og gater i en 
tilfredsstillende standard, men innser at vi fremdeles har et betydelig etterslep som i stor grad 
må løses gjennom investeringsprosjekter. 2011 fikk vi et stort ekstraordinært vedlikehold pga. 
flere akutte flomsituasjoner som gav alvorlige veiødeleggelser. Som følge av dette har vi i 
2011 hatt et spesielt fokus på flomforebyggende tiltak som grøfterens og kontroll av 
stikkledninger. Vi har også startet en systematisk gjennomgang og tømming av 
sandfangkummer. Under dette ansvarsområdet tilligger bla. vedlikehold av ca 95.000 
løpemeter veier og gater med fast dekke og 42.000 løpemeter med grusveier (2006-tall). I 
2011 overtok vi ansvaret for 4 nye veier med til sammen 1.300 løpemeter fast dekke. 
 
Vintervedlikehold (6777):  
Fra høsten 2011 ble det opprettet et nytt ansvar for vintervedlikehold. Et par år med uvanlig 
lange og snørike vintrer gikk på stor bekostning av økonomien til øvrige veitjenester. Målet 
med å dele dette i to ansvar er en bedre synliggjøring av kostnader til vintervedlikehold. Det 
er også opprettet et driftsfond hvor et ev. mindreforbruk i milde vintrer kan bygges opp til å 
dekke ekstrakostnader i strenge vintrer.  
 
Gatelys (6771):  
Drift- og tilsynstjenester kjøpes av Dalane Energi gjennom egen avtale. Vi vurderer at 
løpende drift og vedlikehold i 2011 er utført tilfredsstillende og i tråd med lovpålagte krav. 
Tidspunkt for tenning og slokking av lysanlegget er felles for hele kommunen og reguleres 
slik: 
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Imeseid 

 Ukedager: tennes ved skumring og slukkes kl. 01:00. Tennes kl. 05:30 og slukkes ved demring.  
 Fredag til lørdag: tennes ved skumring og slukkes kl. 03:00. Tennes kl. 06:00 og slukkes ved demring. 
 Lørdag til søndag: tennes ved skumring og slukkes kl. 04:00. Tennes kl. 06:00 og slukkes ved demring. 

 
Maskinparken (6776):  
Det primære målet med maskinparken er 
at den skal dekke kommunens 
beredskapsbehov, gi forutsigbarhet med 
tanke på tilgjengelig maskintjenester og 
få frem selvstendige maskinførere som 
kjenner kommunens anlegg og oppgaver. 
Videre er det en forutsetning at 
maskinparken skal være selvfinansiert 
gjennom internsalg, samtidig som 
overskudd skal avsettes på et maskinfond 
og benyttes til gjenkjøp av nye maskiner og investering i allsidig utstyr. Primært selges 
tjenester til drift og investeringsprosjekter i regi av seksjon vann- og avløp, men også 
investeringsprosjekt og driftsoppgaver i regi av seksjon vei- og utemiljø. Maskinparken består 
i dag av 2 gravemaskiner; en hjulmaskin (Liebherr 900) og en beltemaskin (New Holland 
E135). Fra og med 2012 disponeres også en lastebil som eies av seksjon vann- og avløp. 
Maskinparken har 3 ansatte.      
 
Miljø- og trafikksikkerhetstiltak (6772):  
Mindre trafikksikkerhetstiltak som gjennomføres i løpet av året. Utføres enten etter anbud, 
prisinnhenting eller med egen bemanning. Kommunen har mottatt mange innspill om nye 
trafikksikkerhetstiltak i 2011, men pga. svært lav bemanning har vi midlertidig vært nødt til å 
nedprioritere dette arbeidet. De fleste innspillene gjelder nye fartsdempende tiltak og 
veibelysning. Alle innspill er registrert og samlet i en egen mappe. Enkle tiltak vil bli vurdert 
gjennomført i 2012, men større tiltak må innarbeides i kommunens Trafikksikkerhetsplan 
2009-2019. Denne planen skal rulleres innen 2013.  
 
Investeringsprosjekt i seksjonen: 
Seksjonen hadde i 2011 direkte ansvar for 17 investeringsprosjekt. Pga. lav administrativ 
bemanning har vi vært nødt til å utsette flere av prosjektene. Eks. på gjennomførte tiltak:  

 Reasfaltering (1714) har blitt benyttet til bevisst og målrettet asfaltering av veistrekninger som har vært 
ressurskrevende mht. lapping av hull. Veiene er løftet til en høyere standard enn opprinnelig 
veistandard.  

 Vi har reasfaltert følgende: Midbrødveien (ca 1700 m2), Løeåkeren (ca 950 m2), deler av 
Rundevollsveien (ca 1200 m2), kryss Blåsenborveien (330 m2), kryss Lyngveien (450 m2), Terland (300 
m2), nødreparasjon av Øygreisveien (350 m2) og deler av parkeringsareal i sentrum.  

 Skiltplan for Strandgaten er avsluttet og selve realiseringen vil bli spilt inn i budsjettbehandlingen.  
 Det er anlagt en ny lekeplass (1401) i Strømstadfeltet og totalrenovert en lekeplass i Gåseungeveien. Ut 

over detter er det foretatt mindre oppgraderinger på utvalgte lekeplasser.  
 Investeringsprosjektet Feyerparken (1435) er avsluttet. 
  Det er bygget et friluftsbygg i Skadbergvågen og et i Ytre Gyarhavn (prosj. 1434).  
 Maurholen stasjon (prosj. 1436/1437) er rehabilitert og uthuset gjenoppbygget (replika). Prosjektet har 

gått over flere år og er planlagt åpnet i mai 2012.  
 Det er inngått en avtale med UNINOR om skogrydding langs utvalgte deler av turveien mellom Hellvik 

og Egersund – deler av arbeidet er gjennomført (prosj. 1425).  
 Det er satt i gang reguleringsplanarbeidet for ny turvei på vestsiden av Langavatnet (prosj. 1413).  
 Maurholen stasjon er et prioritert nasjonalt kulturminne i jernbanen. Etter oppfordring og med 

økonomisk støtte fra Jernbaneverket har vi satt i gang et nytt reguleringsplanarbeid for deler av turveien 
og området rundt Maurholen stasjon (1437).  
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 Lysløypa i Vannbassengane er forlenget med 5 lyspunkt fra 1. Vannbasseng og ned til 
parkeringsplassen (prosj. 1425). 

 
 
Seksjon oppmåling 
Gjennomført alle rekvirerte oppmålingsforretninger innen lovbestemte tidsfrister. 
 

 2011 2010 2009 
Antall nye grunneiendommer etablert 116 86 175 

 
Utført stikking og beliggenhetskontroll av bygninger. 
 

 2011 2010 
Antall beliggenhetskontroller 86 76 

 
Driftet kommunens kartdatabaser og kartsystemer.  
Gjennomført noe ajourhold av kartdatabasene AR5, bygg, bygningsmessige anlegg, naturinfo, 
veisituasjon og veinett. 
Det er etablert 1-m høydekoter over et område på 17 km2 hvor det tidligere bare var 5-m 
koter. 
 
Utført administrativt og kontormessig arbeid for eiendomsskattetakstnemndene. 
 

 1/1-2011 1/1-2010 1/1-2009 
Antall eiendommer taksert 188 238 268 
Antall klager 0 1 2 
 
Seksjon brannvern: 
Avholdte øvelser i 2011:  

 12 øvelser i Eigersund kommune 
 8 øvelser i Bjerkreim kommune 

 
Utrykninger i 2011:  

 173 utrykninger i Eigersund kommune 
 20 utrykninger i Bjerkreim kommune 

Tilsyn brannobjekter: 
Bjerkreim: A-objekter: 18 

   B-objekter:   6 
Eigersund:  A-objekter: 67 

   B-objekter: 21 
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg: 

Bjerkreim 411 feiinger og 155 tilsyn.  
Eigersund  854 feiinger og 855 tilsyn. 

 
Seksjonen har i hovedsak nådd de mål som var satt for 2011 for Bjerkreim kommune. 
 
Seksjonen har ikke nådd alle mål som var satt for 2011 for Eigersund kommune. Det er et 
etterslep spesielt innen tilsyn opp mot eldre bydeler. I tillegg har det blitt gitt et begrenset 
opplæringstilbud opp mot forebyggende brannvern til barnehager, skoler, institusjoner og 
bedrifter i 2011. 
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Del 12 - Regnskap for 2011 
Rådmannen viser til vedlagt regnskap for 2011. 
 
En viser spesielt til oversikten som viser overføringer av investeringer fra 2011 til 2012 
(vedlegg til saksutredningen). 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 19.03.2012
Arkiv: :FE-614, FA-H12, 
TI-&47
Arkivsaksnr.:
12/445
Journalpostløpenr.:
12/9165

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben
Anne Brit W. Tengesdal
Helsefaglig ansvarlig
51 46 80 73
anne.brit.tengesdal@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
010/12 Felles brukerutvalg 11.04.2012
021/12 Formannskapet 18.04.2012
023/12 Kommunestyret 23.04.2012

Ombygging - Lagård bo og servicesenter, 2 vest
  
Sammendrag:
Det er ønskelig å omgjøre et tosengsrom på korttids- og rehabiliteringsavdelingen 2 vest til 
kombinert legekontor/ visittrom, samtalerom, arbeidsrom. Det mangler egnet arbeidsrom og 
legekontor på avdelingen. Disse oppgavene gjøres i dag på et lite og dårlig tilrettelagt rom 
uten ventilasjon. Rommet kan også være lager for medisinsk teknisk utstyr, akuttkoffert, 
lab.utstyr osv. Det er ikke eget medisinrom på avdelingen, medisinrommet er i etasjen over,
dvs. 3.etg., og deles i dag med avdeling 3 abc. 2 vest bruker ca 80 % av medisinrommet på 
3 abc. Beliggenheten til medisinrommet medfører unødig bruk av tid for ansatte på 2 vest. 
Dersom tosengsrommet omgjøres, vil det åpne for mulighet til å ha et eget medisinrom på 2 
vest. Det er også avsatt midler til investering av nytt utstyr og inventar ellers i avdelingen.

Saksgang:
Saken sendes til uttalelse i Brukerutvalget og avgjøres i Formannskapet.

Rådmannens forslag til vedtak 19.03.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Et tosengsrom på korttids- og rehabiliteringsavdelingen 2 vest omgjøres til kombinert 
legekontor/ visittrom, samtalerom, arbeidsrom.

2. Det lille rommet som i dag brukes til legekontor/ visittrom, samtalerom, arbeidsrom
omgjøres til medisinrom.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen

Andre opplysninger / fakta i saken:
Dersom de ønskede endringene gjennomføres, vil avdeling 2 vest gå fra å ha 22 
pasientsenger, til 20 senger. Reduksjonen i antall sengeplasser er kompensert for, med å 
åpne avdeling 3 abc for 4 korttidspasienter, fordelt på 2 rom. Dermed kan man tilby samme 
antall institusjonsplasser som tidligere. Det er også samme muligheter som før å ha 
korttidspasienter/avlastning på Lundeåne og Kjerjaneset.
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Det anbefales ikke å omgjøre et ensengsrom til arbeidsrom, da ensengsrommene ligger 
innenfor en liten gang, som er felles med et tosengsrom. Den lille gangen som er felles med 
tosengsrommet, er eneste inngang til dusj og toalett for dette rommet.

Saksbehandlers vurderinger:
2 vest er preget av slitasje, små og trange rom, og mye foreldet utstyr/inventar. Det ville 
forbedre arbeidsforholdene på 2 Vest vesentlig dersom man omgjør et tosengsrom til et 
arbeidsrom, slik at man dermed også kan få eget medisinrom i avdelingen. Det er bevilget 
midler til økt bemanning ved 2 vest. Sammen med økte ressurser i fysio, - og 
ergoterapitjenesten påregner man at det bidrar til bedre kvalitet på pasientbehandlingen ved 
2 vest og dermed en bedre pasientlogistikk. Dermed kan opphopning av pasienter ved 2 vest 
i større grad unngås.

Universell utforming:
Universell utforming vil vektlegges ved en evt. omgjøring av rom. Tilgjengelighet på 
arbeidsrom, og samtalerom vil bli bedret ved en omgjøring av rom.

Økonomiske konsekvenser:

Det er i budsjett 2012 satt av 270 000 kr til de ønskede forbedringene som beskrevet 
ovenfor, samt 100 000 kr til pasientutstyr.

Alternative løsninger:
Ingen omgjøring av rom.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.03.2012
Arkiv: :FA-B14
Arkivsaksnr.:
11/2558
Journalpostløpenr.:
12/5884

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben
Torfinn Hansen
Skolefaglig ansvarlig
51 46 82 46
torfinn.hansen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
007/12 Felles brukerutvalg 11.04.2012
022/12 Formannskapet 18.04.2012
024/12 Kommunestyret 23.04.2012

Tildeling av ressurser til skolene
  
Sammendrag:
I sak KS111/11 ber kommunestyret rådmannen om å foreta en gjennomgang av
rammetildelingen til skolene i samarbeid med organisasjonene.

Skolefaglig ansvarlig hadde møte med HTV for Utdanningsforbundet, Bjarne Slettebak, der 
modellen for timetildeling ble gjennomgått og drøftet den 17.02.2012. Den 27.02.2012 hadde 
en et tilsvarende møte med leder for Skolelederforbundet i Eigersund, Carl Inge Vasshus. 
I etterkant av møte kom fagforeningene med en skriftlig uttalelse om rammetildeling til 
skolene. Uttalelsene er vedlagt saken.

Utdanningsforbundet vil sterkt anbefale at en bruker dagens modell  – eventuelt en 

kombinasjon av modell 1 og 2 (se vedlegg).

Kanskje bør en vurdere om kommunen bør holde igjen en mindre ressurs som settes inn 

dersom/når akutte problemer/behov oppstår

Skolelederforbundet er enig i grunnmodellen/grunntanken for utregningen, slik den har vært 
praktisert de siste årene. Det må, og bør alltid være rom for et visst skjønn – vurdering av 
spesielle forhold som gjør at en kan foreta visse avvik fra modellen.

Skolelederforbundet savner i modellen en tydeligere relasjon mellom behovet den enkelte 
skole har til spesialundervisning, og den ressursen skolen får.

Saksgang:
Saken behandles av Felles brukerutvalg 11.04.2012 og Formannskapet 18.04.2012 og 
avgjøres av Kommunestyret 23.04.2012.

Rådmannens forslag til vedtak 21.03.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Saken tas til orientering.

Eventuell tidligere politisk behandling:
KS 111/11:
36. Kommunestyret ber rådmannen om å foreta en gjennomgang av
rammetildelingen til skolene i samarbeid med organisasjonene. Dette med sikte
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på å få til en så objektiv fordeling som mulig basert på antall rammetilskuddet til
skolene. Gjennomgangen legges fram for neste kommunestyre 19.03.2012.

Kommunestyremøte 19.03.2012:
Brit L. Kvassheim (V) etterlyste status på kommunestyrets vedtak punkt 36 som ble fremmet 
av Tor-Inge Rake (V) fellesforslag (KrF+SP+SV+V):
36. Kommunestyret ber rådmannen om å foreta en gjennomgang av rammetildelingen til 
skolene i samarbeid med organisasjonene. Dette med sikte på å få til en så objektiv fordeling 
som mulig basert på antall rammetilskuddet til skolene. Gjennomgangen legges fram for neste 
kommunestyre 19.03.2012.
Saken skulle legges frem for kommunestyret på dette møtet.

Levekårssjefen orienterte om at saken ikke hadde blitt ferdig til dette møte på grunn 
arbeidspress, men at den kommer til neste formannskapsmøte

Andre opplysninger / fakta i saken:
Skolefaglig ansvarlig hadde møte med HTV for Utdanningsforbundet, Bjarne Slettebak, der 
modellen for timetildeling ble gjennomgått og drøftet den 17.02.2012. Den 27.02.2012 hadde 
en et tilsvarende møte med leder for Skolelederforbundet i Eigersund, Carl Inge Vasshus. 
I etterkant av møte kom fagforeningene med en skriftlig uttalelse om rammetildeling til 
skolene. Uttalelsene er vedlagt saken.

Modell for tildeling av rammetimer til skolene 

Det totale antall av lærertimer framkommer på bakgrunn av vedtatt budsjett. Det er dette som 
kalles rammetimetallet. Eigersund kommune har valgt å beholde timetallet som et mål på de 
lærerressursene som hver skole får. Ved å dele ut timer har en kontroll med volumet av 
undervisningen. Kommunenivået sørger for at skolene får et lønnsbudsjett som dekker 
lærerlønn iflg. gitt timetall.

Faktorer som påvirker tildelingen til skolene er bl.a. elevtall, klassetall og minstetimetall 
(klassedeling når antall elever er 28 elever på b.tr./30 elever på ungd.tr.). I tillegg legges det 
inn timer til styrkingstiltak og spesialundervisning. Størstedelen av tildelingen er matematisk, 
men 6 – 8% fordeles etter råd fra PP-tjenesten om endringer av antall elever med behov for 
spesialundervisning på den enkelte skole. Dersom noen skoler får økt timetall, vil andre 
skoler få mindre siden det totale timetallet ligger fast inntil antall lærerstillinger i kommunen 
endres.

Skoleåret 2012/2013 er rammetimetallet som tildeles etter modellen 3771 timer/uke dvs. ca. 
150 lærerstillinger. I tillegg til dette timetallet kommer timer til særskilt norskopplæring (197
t/u dvs. ca. 8 lærerstillinger) og tidlig innsats 1. – 4. trinn (31 t/u dvs. 1,4 lærerstillinger). 
Rammeøkningen til valgfag utgjør 20 lærertimer/uke. Det samme utgjør fysisk aktivitet. 
Eigersund er vertskap for fosterhjemsplasserte elever fra andre kommuner. Disse 
kommunene betaler for grunnskoleundervisningen til elevene. For 2012-2013 vil denne 
ressursen være 89 uketimer for hele kommunen.

Ressursbruk i kommunale skoler 2012/2013

1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 – 10 

     
 8 - 10 8 - 10 Total 

TILDELTE 
TIMER

Eiger-
øy

Grøne 
Bråden Husabø Rundev.

Helle-
land

Hell-
vik

Husabø 
U

Lagård 
U Ramme

Uketimetall 428,6 613,8 670,3 428,7 180,8 303,9 552,8 592,1 3771,0

Klagebeh. 0,0

Avvik 0,0
Fysisk aktivitet 
5. - 7. tr. 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 20,0
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Tidlig innsats 
(1 - 4) 5,0 8,0 8,0 4,0 3,0 3,0 31,0
Vekslet til 
assistentimer 0,0
Særskilt 
norskopplæring 9,0 43,0 70,0 14,0 3,0 14,0 35,0 9,0 197,0
T-timer andre 
kom. 0,0

Hjemmeunderv.

Valgfag 2,5 7,5 10,0 20,0
Alternativt 
skoletilbud -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -9,0 -9,0 -24,0

TOTALSUM 445,6 667,8 751,3 449,7 187,8 324,4 586,3 602,1 4015,0

I forhold til 
mistetimetallet 1,71 1,84 1,81 1,72 1,81 1,67 2,17 1,82 1,87 

Rammetimer/elev 2,3 2,0 2,0 2,4 3,2 3,6 2,4 2,1 2,3

GRUNNLAG 
FOR

ADM. PROSENT Eigerøy
Grøne 
Bråden Husabø Rundev.

Helle-
land 

Hell-
vik

Husabø 
ungdsk.

Lagård 
ungdsk. SUM

Timer i 
enkeltvedtak 0,0
Særskilt 
norskopplæring 9,0 43,0 70,0 14,0 3,0 14,0 35,0 9,0 197,0
Timer fra andre 
kom. 0,0 10,0 35,0 12,0 0,0 2,0 5,0 25,0 89,0

SUM 9,0 53,0 105,0 26,0 3,0 16,0 40,0 34,0 286,0
Byrdefull 
arbeidssituasjon 10,3 18,0 19,7 9,9 3,1 2,8 12,8 15,2 93,8

TOTALT 19,3 71,0 124,7 35,9 6,1 18,8 52,8 49,2 379,8
Timer er oppgitt i 45 min. enheter.

Forsterkede tilbud
De forsterkede avdelingene på Grøne Bråden og Rundevoll skole har egne budsjetter for 
lønn til lærere, miljøterapeuter og assistenter. Det er i utgangspunket 192 t/u (dvs. ca. 7 
lærerstillinger) til sammen ved de forsterkede avdelingene på Grøne Bråden og Rundevoll 
skoler. 

Alternativt skoletilbud ved Husabø ungdomsskole er finansiert med en lærerstilling fra det 
generelle timetallet til skolene og en stilling som er bevilget ekstra. Prosjektet Levende læring 
er finansiert med en egen post på budsjettet inkludert en halv lærerstilling. 

Fordeling av timetallet på skolene
Hver skole får tildelt en samlet sum lærertimer. Hensikten er at rektor skal vite hvor mye som 
er til disposisjon for å disponere timetallet best mulig ut fra lokale forhold på skolen, uten å 
måtte ta hensyn til den enkelte lærers lønn. Alternativet til dette er at skolene fikk et fast 
kronebeløp slik som rektor i samarbeid med tillitsvalgte og personalet. Dette brukes i en del 
kommuner, men er ikke funnet hensiktsmessig i Eigersund.
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Rammetimetallet som skolene får tildelt skal i tillegg til å dekke ordinær undervisning, 
spesialundervisning og administrasjon også dekke avtalefestede timer, kommunale 
funksjoner, kommunalt vedtatte tiltak og styrkingstiltak. 

Assistenttimer
Skoleåret 2012-2013 tildeles 310 assistenttimer (ca. 8 stillinger) til skolene. 
Assistenttildelingen skjer i forhold til behovet som PP-tjenestens anbefaler i de sakkyndige 
vurderingene. Det er mulig å konvertere lærertimer til assistenttimer og motsatt. Det har de 
senere årene vært mangel på assistenttimer.

Utdanningsforbundet (se vedlegg):

Utdanningsforbundet skriver at rammetildeling til skolene fortsatt bør tildeles som 

undervisningstimetall/lærertimetall, men uttaler at å finne en ordning som er hundre prosent 

objektiv, er ikke mulig. Skolene er ulike på en rekke måter – størrelse, alderstrinn, særskilte 

behov som spesialundervisning, antall fremmedspråklige, forsterkede avdelinger….

Skolene er også ulikt utformet arkitektonisk – noe som kan gi både muligheter og 

begrensinger.

En hver modell må ha et grunnprinsipp, men en del av tildelingen må også være basert på 

skjønn. Gjennomsnittlig klassestørrelse må tillegges betydelig vekt. (Behovet for delingstimer 

er langt større når elevtallet i klassen blir høyt).

Styrken med denne modellen er at den gir skolen mulighet for å tilpasse undervisningen ut 

fra en helhetsvurdering basert på kunnskap om elevenes behov.

Svakheten er at et gitt timetall skal dekke alle behov – også spesialundervisning som er 

tildelt etter lovbestemte rettigheter. Trenden er at timetallet til spesialundervisning  øker, og 

at det går på bekostning av den ordinære undervisningen. I følge Kostra har lærertettheten i 

Eigersund økt år for år – vel å merke dersom en regner Gruppestørrelse 1 – all undervisning. 

Dersom en regner Gruppestørrelse 2 – ordinær undervisning – ser vi stikk motsatt trend. Her 

er gruppestørrelsen klart økende.

Behovet for spesialundervisning øker over hele landet. Kunnskapsløftet har akselerert denne 

utviklingen.

Konklusjon

Vi vil sterkt anbefale at en bruker dagens modell  – eventuelt en kombinasjon av modell 1 

og 2.

Kanskje bør en vurdere om kommunen bør holde igjen en mindre ressurs som settes inn 

dersom/når akutte problemer/behov oppstår

Skolelederforbundet (se vedlegg):
Vi er enig i grunnmodellen/grunntanken for utregningen, slik den har vært praktisert de siste 
årene. Det må, og bør alltid være rom for et visst skjønn – vurdering av spesielle forhold som 
gjør at en kan foreta visse avvik fra modellen.

Skolelederforbundet savner i modellen en tydeligere relasjon mellom behovet den enkelte 
skole har til spesialundervisning, og den ressursen skolen får. Vi mener det må være en 
forutsetning at tilrådinger fra sakkyndige vurderinger gjenspeiles i timetallsressursen skolene 
får. Slik er det ikke i dag mangler denne – for skolene – så viktige korrelasjonen.
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Ressurstildelingen bestemmes også mye av hvor mange klasser en oppretter på skolene, 
noe som bestemmes av delingstallene 28 og 30 elever. Dersom en kommer over disse 
delingstallene utløses automatisk nye ressurser. På denne måten utløser den ene eleven
som gjør at en har krav til ny deling en stor ressurs. Kan det tenkes en modell der denne 
ressursen legges ut på flere elever rundt delingstallene? Vi ser for oss en modell der disse 
ressursene legges på enten 5 eller 7 elever rundt delingstallene, og at disse elevene vektes 
høyere. Da vil f.eks en elevgruppe med normalt delingstall på 28 få full uttelling først på 
enten 30. eller 31. elev, men få noe økt ressurs allerede fra 25. eller 26. elev.

Saksbehandlers vurderinger:

Dagens modell gir skolene et timetall som skal dekke alt fra minstetimetallet til klassene og til 
spesialundervisning og styrkingstiltak. Rektor ser hvilket handlingsrom som er tilstede. De 
siste årene har andel av lærertimer som går med til å dekke enkeltvedtak økt til over 25% av 
læretimetallet. Dette minsker rektors handlingsrom og går særlig utover styrkingstiltak for 
elevene som er svakest, men er uten å ha rett til spesialundervisning. Noen skoler 
organiserer skolen slik at spesialundervisningsressursen drypper på flere elever i klassen 
eller blir brukt til tolærersystem.

Både Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet støtter i utgangspunktet dagens modell,
og mener at tildeling av ressurser i noen grad vil være avhengig av skjønn. Begge peker på 
utfordringer med store klasser der det er behov for ekstra styrking. I tillegg pekes det på at 
sammenhengen mellom spesialundervisning og tildeling av timetall må bli bedre. 

92 - 94% av tildelingen i modellen foregår i dag etter objektive kriterier som elevtall, klassetall 
og minstetimetall. Hvert år sammenliknes tildelingen med tallene for de siste årene for å se 
utviklingen. Skoler er forskjellig både m.h.t. plassforhold, kompetanse i personalet og 
organisering. PP-tjenesten gir råd om endringen i behov for spesialundervisning etter hvor 
mange elever med behov som begynner og slutter på den enkelte skole. Det går an å legge 
inn en forholdsvis tildeling av timer etter hvor mange elevtimer elevene blir tilrådd av PP-
tjenesten som en faktor i modellen. Det vil likevel alltid være rektors organisering av skolen 
som avgjør hvordan ressursene best kan nyttes.

Universell utforming:
Skolebyggene er universelt utformet.

Økonomiske konsekvenser:
I utgangspunktet ingen.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3
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Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
217902 Rammetimetildeling - uttalelse fra Utdanningsforbundet
218074 Modell for tildeling av ressurser til skolene - kommentar

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

4 X 30.01.2012 Torfinn Hansen
Forsterket avdeling Rundevoll skole, ressurser 
dette og neste skoleår.

20 X 01.02.2012 Torfinn Hansen
Behov for assistenter og miljøterapeuter 2012-
2013  Husabø ungdomsskole

21 X 02.02.2012 Torfinn Hansen Behov for assistenter Helleland skole

24 I 29.02.2012
Utdanningsforbundet 
Eigersund

Rammetimetildeling - uttalelse fra 
Utdanningsforbundet

28 X 01.03.2012 Torfinn Hansen
Modell for tildeling av ressurser til skolene -
kommentar.

32 I 21.03.2012
Leder SFO Husabø 
skole Linn Nodland

Søknad om tildeing av ekstraressurser SFO 
skoelåret 2012/2013

31 U 26.03.2012
Torfinn Hansen; 
Astrid Kongshavn

Behov for ekstra assistent 2012/2013 Rundevoll 
skole, SFO.

Parter i saken:
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02. mars 2012 Vår dato
02. mars 2012

Eigersund

  
Eigersund kommune
v/ Torfinn Hansen

Rammetildeling til skolene.

Rammetildeling til skolene bør fortsatt tildeles som undervisningstimetall/lærertimetall.

Vi har sett på ulike modeller for dette. Det er et spørsmål som engasjerer. Å finne en ordning som er 
hundre prosent objektiv, er ikke mulig. Skolene er ulike på en rekke måter – størrelse, alderstrinn, 
særskilte behov som spesialundervisning, antall fremmedspråklige, forsterkede avdelinger….

Skolene er også ulikt utformet arkitektonisk – noe som kan gi både muligheter og begrensinger.

Tildelingsmodeller
En hver modell må ha et grunnprinsipp, men en del av tildelingen må også være basert på skjønn.

Modell 1
Denne har store likheter med dagens modell.
Prinsippet bør være at skolen får tildelt –

- grunnressurs basert på klassetall
- ressurs til å dele praktisk-estetiske fag
- en ressurs for pedagogiske styrkingstiltak i prioriterte fag, lesing, norsk, matematikk og 

språkfag.
- Gjennomsnittlig klassestørrelse må tillegges betydelig vekt. (Behovet for delingstimer er 

langt større når elevtallet i klassen blir høyt)
- Timer til tidlig innsats. Dette får kommunen tilskudd til gjennom rammeoverføringen.
- Spesialundervisning

Styrken med denne modellen er at den gir skolen mulighet for å tilpasse undervisningen ut fra en 
helhetsvurdering basert på kunnskap om elevenes behov.

Svakheten er at et gitt timetall skal dekke alle behov – også spesialundervisning som er tildelt etter 
lovbestemte rettigheter. Trenden er at timetallet til spesialundervisning  øker, og at det går på 
bekostning av den ordinære undervisningen. I følge Kostra har lærertettheten i Eigersund økt år for 
år – vel å merke dersom en regner Gruppestørrelse 1 – all undervisning. Dersom en regner 
Gruppestørrelse 2 – ordinær undervisning – ser vi stikk motsatt trend. Her er gruppestørrelsen klart 
økende.

Behovet for spesialundervisning øker over hele landet. Kunnskapsløftet har akselerert denne 
utviklingen.

Deres dato
[Klikk her]

Vår referanse
[Klikk her]

Vår saksbehandler
Bjarne Slettebak

Telefon:
51 47 22 44
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Modell 2
Det tildeles timer til ordinær undervisning og til spesialundervisning hver for seg. Måten å tildele på 
blir i store deler lik Modell 1, men disse kategoriene blir på en måte øremerket hver for seg.

Styrken med dette vil være at den ordinære undervisningen vil få en garantert minstestandard. 
Muligens er noe slikt nødvendig for å stanse utviklingen mot stadig redusert lærertetthet til ordinær 
undervisning.

Svakheten er at skolen får færre tilpasningsmuligheter i den totale elevgruppen. I en tid der det er et 
politisk mål å redusere spesialundervisning – er vi bekymret for at tildelingen vil gå på bekostning 
av elevene som har særskilte behov.

Modell 3
Stykkprisfinansiering. Dette er en modell som kanskje kan fungere i en stor kommune med mange 
store skoler med jevne klassestørrelser. Hos oss ville en slik løsning være håpløs. En måtte i hvert 
fall ha ulik stykkpris på store og små skoler – og da er en vel like langt. Elever med særskilte behov 
måtte ha en annen stykkpris. 

Modell 4
Tildeling av penger i stedet for timer. Vi ønsker ikke på noen måte en slik modell. Det vil lett bli en 
ren økonomistyringsmodell – og ikke en modell for pedagogisk styring.  Satt på spissen vil 
suksessfaktoren være færrest og størst mulige klasser, minst mulig klassedeling, færrest mulig 
lærere – samt at lærere med kort utdannelse og kortest mulig ansiennitet vil være det mest 
”lønnsomme”. Det vil stimulere til å unngå å sette inn vikarer – og i hvert fall ikke bruke 
kvalifiserte vikarer.

Vi vet at Hå kommune helt bevisst tildeler timer for å ikke stimulere til en slik utvikling.

Det kan selvsagt finnes mellomløsninger – som for eksempel at skolene får tildelt budsjett i samsvar 
med den kompetansen og det antallet ansatte skolen faktisk har. Det gjør Sola kommune, men 
resultatet blir som hos oss

Gjesdal tildeler rene penger. De argumenterer med at skoler og barnehager da vil kunne beholde 
overskudd som de eventuelt klarer å opparbeide på driften. Vi har prøvd dette hos oss – og blant 
våre ledermedlemmer ble det klart uttrykt at dette vil de ikke ha tilbake. For det første er det å 
opparbeide et driftsoverskudd i en enhet neppe særlig aktuelt verken i skole eller barnehage. 
Dernest forutsetter det at kommunebudsjettet går med overskudd totalt. Om det ikke gjør det, vil 
overskuddet bli inndradd. Det har skjedd i Eigersund

Konklusjon.
Vi vil sterkt anbefale at en bruker dagens modell – eventuelt en kombinasjon av modell 1 og 2

Kanskje bør en vurdere om kommunen bør holde igjen en mindre ressurs som settes inn dersom/når 
akutte problemer/behov oppstår
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Med vennlig hilsen
Utdanningsforbundet Eigersund

Bjarne Slettebak
htv
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Eigersund kommune
Levekårsavdelingen v/Torfinn Hansen
Postb.580

4379 Egersund

Skolelederforbundet 
Avd. Egersund v/Carl-Inge Vasshus                                                       Hellvik 1.mars 2012.

Skolelederforbundet i Egersund vil knytte følgende kommentarer til modellen for tildeling av 
ressurser/rammetimer til skolene.

Vi er enig i grunnmodellen/grunntanken for utregningen, slik den har vært praktisert de siste 
årene. Det må, og bør alltid være rom for et visst skjønn – vurdering av spesielle forhold som 
gjør at en kan foreta visse avvik fra modellen.

Skolelederforbundet savner i modellen en tydeligere relasjon mellom behovet den enkelte 
skole har til spesialundervisning, og den ressursen skolen får. Vi mener det må være en 
forutsetning at tilrådinger fra sakkyndige vurderinger gjenspeiles i timetallsressursen skolene 
får. Slik er det ikke i dag mangler denne – for skolene – så viktige korrelasjonen.

Ressurstildelingen bestemmes også mye av hvor mange klasser en oppretter på skolene, noe 
som bestemmes av delingstallene 28 og 30 elever. Dersom en kommer over disse 
delingstallene utløses automatisk nye ressurser. På denne måten utløser den ene eleven som 
gjør at en har krav til ny deling en stor ressurs. Kan det tenkes en modell der denne ressursen 
legges ut på flere elever rundt delingstallene? Vi ser for oss en modell der disse ressursene 
legges på enten 5 eller 7 elever rundt delingstallene, og at disse elevene vektes høyere. Da vil 
f.eks en elevgruppe med normalt delingstall på 28 få full uttelling først på enten 30. eller 31. 
elev, men få noe økt ressurs allerede fra 25. eller 26. elev.

Mvh
Carl-Inge Vasshus
For Skolelederforbundet avd. Egersund
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 28.03.2012
Arkiv: :FE-033, FA-X40, 
TI-&15
Arkivsaksnr.:
11/2293
Journalpostløpenr.:
12/10238

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Irene Hayde Randen
Politisk sekretær
51 46 80 45
irene.randen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
023/12 Formannskapet 18.04.2012
025/12 Kommunestyret 23.04.2012

Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 2013 - 2016.
  

Sammendrag:
Det skal foreslås nye skjønnsmedlemmer for Eigersund kommune for perioden 1.1.2013 –
31.12.2016.

Følgende oppnevninger (forslag) skal foretas:
 Skjønnsmedlemmer – 20 stk. – minst 40 % kvinner.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.  Saken oversendes deretter til fylkestinget som 
vedtar saken.  

Rådmannens forslag til vedtak 28.03.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Forslag til skjønnsmedlemmer fra Eigersund kommune vedtas som fremlagt. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det skal foreslås oppnevning av nye skjønnsmedlemmer for Eigersund kommune for 
perioden 1.1.2013 – 31.12.2016.

Følgende forslag skal foretas:
 Skjønnsmedlemmer – 20 stk. – minst 40 % kvinner.

Skjønnsmedlemmer kan velges blant utvalget av lagrettemedlemmer/meddommere og 
jordskiftemeddommere.  Domstoladministrasjonen ser det som en fordel at noen av 
skjønnsmedlemmene også velges som jordskiftemeddommere.  Dette fordi stadig flere saker 
krever både skjønn og jordskifte.

Skjønnsmedlemmer bør ha spesiell faglig kompetanse innen bygg- og anlegg og jord- og 
skogbruk.  Dalane Tingrett har i skriv av 15.2.12 bedt om at det oppnevnes flere medlemmer 
med kompetanse innen bygg- og anlegg for kommende periode.
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Domstolene er i sin virksomhet avhengig av erfarne og velkvalifiserte skjønnsmedlemmer, og 
dette hensyn bør tillegges betydelig vekt ved valget.

Oppnevningen gjøres gjeldende fra 1.1.13 – 31.12.16.

Forslag til oppnevning av skjønnsmedlemmer skal være sendt inn til fylkeskommunen innen 
30.4.12.

Fylkeskommunen foretar vandelskontroll og legger forslaget ut til offentlig ettersyn.

Krav til den som skal velges:
Henvisningene i skjønnsprosessloven § 14 annet led innebærer at det, i tillegg til de krav til 
faglige kvalifikasjoner som følger av skjønnsprosessloven, i hovedsak skal gjelde de samme 
krav til personlige forutsetninger og formelle forhold for skjønnsmedlemmer som for 
lagrettemeddommere og meddommere.

Krav til personlige forutsetninger og formelle forhold er nedfelt i domstollovens § 70, unntatt 
annet ledd nr. 1 om øvre aldersgrense, og §§ 71 – 72 og består av følgende elementer:
I) Generelle krav
2) Personer utelukket på grunn av stilling
3) Personer utelukket på grunn av vandel

Generelle krav
Norskkunnskaper
Kravet til "tilstrekkelige norskkunnskaper" i § 70 innebærer at den som velges, må kunne 
forstå norsk tale og tekst og selv uttrykke seg på norsk. Innholdet i kravet til norskkunnskaper 
er det samme som etter tidligere § 76 første ledd.

Personlig egnethet
Med "personlig egnet til oppgaven" menes at vedkommende må kunne følge forhandlingene 
i retten, forstå de problemstillingene saken reiser, ta stilling til problemstillingene og gi uttrykk 
for sin mening. Den som velges, må også forstå betydningen av å følge opp innkallinger, og 
kunne innrette seg etter regler for når det kan stilles spørsmål mv.

Aldersgrenser
Skjønnsmedlemmer har en nedre aldersgrense på 21 år, men det er ingen øvre 
aldersgrense.  Grensen gjelder alder ved valgperiodens start, 1. januar 2013.  Dette betyr at
de som velges, må være født før 1. januar 1992.

Stemmerett mv.
§ 70 annet ledd nr. 2, 4 og 5 har regler om fradømmelse av stemmerett, innføring i 
folkeregisteret og statsborgerskap. Det må her presiseres kravet om at de som velges må 
være i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen.

Økonomiske forhold
§ 70 annet ledd nr. 3 om gjeldsforhandling, konkursbehandling og konkurskarantene er ny, 
og avløser det tidligere kravet til vederheftighet. Kravet gjelder både på valgtidspunktet og 
gjennom valgperioden. Gjeldsforhandlinger, konkursbehandling eller konkurskarantene som 
er avsluttet før valget, hindrer ikke valg.

Utelukkelse på grunn av stilling
Reglene om at innehavere av visse stillinger ikke kan velges, finnes i domstollovens § 71 og 
omfatter flere typer stillinger.  Stillinger som er utelukket, er bl.a. dommere, ansatte i 
påtalemyndigheten, politi, kriminalomsorg, advokater og ansatte i Justisdepartementet og 
Politidirektoratet.
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I tillegg er kommunens administrasjonssjef eller kommunerådets medlemmer i kommuner 
som er organisert i samsvar med kommunelovens kapittel 3, og kommunale tjenestemenn 
som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføring av valget, utelukket.

Utelukkelse på grunn av vandel
Det er ikke bare straffens art, men også straffens lengde som er av betydning for hvor lenge 
en person er utelukket. Reglene finnes i domstolloven § 72. 

Ubetinget fengsel i mer enn ett år
Etter § 72 første ledd nr. l skal idømt fengselsstraff i mer enn ett år medføre varig 
utelukkelse.

Forvaring eller særreaksjon
Det samme gjelder etter nr. 2 den som er idømt forvaring eller særreaksjon etter straffeloven 
§§ 39-39c. En "særreaksjon" er f eks dom på overføring til tvungen omsorg eller tvungent 
psykisk helsevern.

Ubetinget fengsel i inntil ett år
Den som er idømt ubetinget frihetsstraff i inntil ett år er utelukket i 15 år, regnet fra når 
dommen var rettskraftig (nr. 3).

Betinget fengsel
Den som er idømt betinget frihetsstraff uansett straffens lengde er utelukket i 10 år, regnet 
fra når dommen var rettskraftig (nr. 4).

Bøtestraff
Når det fastsettes bøtestraff, er det den generelle strafferammen for det forhold boten gjelder 
som er avgjørende (nr. 5). Bøtestraff for forhold med en strafferamme på mer enn ett år skal 
medføre utelukkelse. Det er altså verken botens størrelse eller den subsidiære 
fengselsstraffen som avgjør valgbarheten. Bøtestraff har betydning enten den er idømt i 
retten eller vedkommende har vedtatt et forelegg. Forenklede forelegg omfattes ikke. 

Betinget påtaleunnlatelse og domsutsettelse
Også betinget påtaleunnlatelse og domsutsettelse medfører utelukkelse, dersom det 
straffbare forholdet har en strafferamme på mer enn ett år (nr. 6). Domsutsettelse betyr at 
retten har avsagt dom på straffeskyld, men har unnlatt i idømme straff.

Samfunnsstraff
Samfunnsstraff er en ubetinget reaksjon, og skal etter § 72 annet ledd medføre utelukkelse i 
samsvar med enten nr. 1 eller 3 i første ledd, avhengig av lengden av den subsidiære 
fengselsstraffen.

Siktelse
En siktelse for et straffbart forhold medfører ikke utelukkelse fra valg. En siktelse som ikke 
har ført til et forelegg, skal imidlertid medføre forbigåelse ved trekningen til den enkelte sak, 
jf. § 91 første ledd bokstav c.

Saksbehandlers vurderinger:
Det har vært kunngjøring etter skjønnsmedlemmer i Dalane Tidende og på kommunens 
nettsider.  Partienes gruppeledere er tilskrevet med oppfordring til å komme med forslag.  

I tillegg har alle skjønnsmedlemmer i nåværende periode blitt tilskrevet med spørsmål om de 
ønsker å fortsette eller ei.  Flere av de tidligere skjønnsmedlemmene ønsker å fortsette, 
mens tilgangen på nye har vært forholdsvis liten.
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Forslagene er bearbeidet med tanke på en balansert sammensetning der det tas hensyn til 
alder, kjønn, yrke og hvilken kompetanse vedkommende har.  Også i dette utvalget er det 
svært vanskelig å få medlemmer med utenlandsk bakgrunn.

Skjønnsmedlemmer 
Det skal velges 20 skjønnsmedlemmer, med et tillegg på 20 % i forslaget, dvs. 20 stk.  
Kommunestyret innstiller til fylket som velger.

Funksjonen er å være skjønnsmedlem i saker etter skjønns- og ekspropriasjonssaker.

Det må angis hva den enkelte er kyndig i.  Det skal velges et tilstrekkelig antall personer med 
innsikt i bygningsvesen, jord- og skogbruk.  Det er her hovedtyngden av sakene er.

Det er ikke angitt noe krav til kjønnsfordeling, men det er lagt til grunn kravene om 40 % 
kjønnsfordeling.  Det er ingen øvre aldersgrense for skjønnsmedlemmer.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Alternative løsninger:
Forslag til skjønnsmedlemmer med følgende endringer oversendes fylkestinget som vedtar 
saken:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
223080 Forslag til skjønnsmedlemmer.PDF
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.03.2012
Arkiv: :FE-223, FA-A10
Arkivsaksnr.:
12/390
Journalpostløpenr.:
12/9991

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Seksjon økonomi
Tore L. Oliversen
Kommunalsjef økonomi
51 46 80 41
tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
024/12 Formannskapet 18.04.2012
026/12 Kommunestyret 23.04.2012

Forslag om økt kommunalt tilskudd til barnehagene 
Raketten og Jernhagen
  

Sammendrag:
Politisk har en bedt om at administrasjonen la frem en sak som omhandler vilkårene for de 
private barnehagene i Eigersund. Dette er fulgt opp høsten 2011 og våren 2012 (ved flere 
anledninger) blitt brakt på banen politisk, et ønske om saksutredning fra administrasjonen 
angående tilskuddsordningen til ikke- kommunale barnehager, heretter benevnt som private 
barnehager. En har fulgt utviklingen hos både Raketten og Jernhagen barnehage over tid og 
hvor det har etterspurt økonomisk bistand – ut over det tilskuddet en mottar. Barnehagene 
har ikke klaget på tilskuddet for 2012 – i påvente av denne sak.

Rådmannen innstiller at Raketten barnehage og Jernhagen barnehage tildes et årlig 
ekstratilskudd på kr. 200 000,- fra og med 2012 til og med 2014 basert på at de er mindre 
barnehager med 2.avdelinger og at deres netto driftsresultat tilsier økt støtte.
Støtteperioden vil kunne forlenges ytterligere etter ny politisk behandling.

Saksgang:
Da vi her snakker om økt kommunalt tilskudd (ut over forskriftens beregninger) har ikke 
rådmann fullmakt til dette. Videre er dette en sak som kan ha økonomiske konsekvenser ut 
over saken. Saken må da avgjøres av kommunestyret.

Saken fremmes for Formannskapet 18. april 2012 – som innstiller til Kommunestyret 23. april 
2012.

Rådmannens forslag til vedtak 26.03.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Raketten barnehage og Jernhagen barnehage tildes et årlig ekstratilskudd på 

200 000 kroner fra og med 2012 til og med 2014.
2. Rådmann får fullmakt til å forlenge perioden ytterligere 2 år.
3. Tilskuddet gis basert på nivået knyttet opp mot beregnet tilskudd 2012. Hvis det 

kommer endringer slik at tilskuddet endres, reduseres ekstratilskuddet tilsvarende 
økningen. Dette gjelder ikke kompensasjon for søskenmoderasjon, lønnsendringer 
eller sammensetning av barn i forbindelse med nytt barnehageår.

4. Kriteriene som legges til grunn for økt tilskudd er:
a. Barnehagene er etablert i Eigersund kommune.
b. Tilskuddet gis som driftstilskudd.

Side 275 av 497



2

c. Barnehagene har foretatt ulike driftsreduserende tiltak – dette omfatter også 
at investeringer/driftsmessige forhold er satt på vent.

d. Barnehagene har gjort foretatt driftsmessige forhold selv for å øke inntektene.
e. Eierne har tilført kapital (ut over ordinær drift) og gått inn med friske midler 

selv. Viser her spesielt til Jernhagen – hvor eierne har slettet all gjeld. Dette er 
et meget viktig bidrag for å redusere forpliktelser og løpende finansutgifter. En 
viser videre til at i Raketten barnehage eier foreldre fortsatt en del av 
egenkapital/gjeld i form av andelsbevis (10.000 kroner/hvert barn). 

f. Barnehagene er 2. avdelingsbarnehager og iht. Telemarksforskning og egne 
beregninger har disse barnehagene økonomiske utfordringer - i forhold til 
andre større barnehager.

g. Barnehagene har hatt økonomisk underskudd over tid og sterkt redusert 
egenkapital.

h. Tilskuddet gis basert på nivået knyttet opp mot beregnet tilskudd 2012. Hvis 
det kommer endringer slik at tilskuddet endres, reduseres tilskuddet 
tilsvarende økningen. Dette gjelder ikke kompensasjon for søskenmoderasjon, 
lønnsendringer eller sammensetning av barn (i forbindelse med nytt 
barnehageår).

i. Dette er barnehager med 2. avdelinger (og begrenses oppad til denne 
størrelse).

j. Netto driftsresultat og egenkapital er redusert over tid og barnehagene har 
økonomisk underskudd. Det presiseres at et negativt driftsresultat ikke gir rett 
til ekstra tilskudd.’

k. Jernhagen og Raketten barnehage har gitt full innsyn i budsjett og 
regnskapsdata for den enkelte barnehage. Det foreligger ingen ubesvarte 
spørsmål overfor drift/investering/innkjøp.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Det har ikke vært en tidligere politisk sak om dette forhold, men en viser til at i 
formannskapsmøte 31. august 2011 ba (daværende) varaordfører Solveig Ege Tengesdal 
(KrF) om at administrasjonen la frem en sak som omhandler vilkårene for de private 
barnehagene i Eigersund. Dette er fulgt opp høsten 2011 og våren 2012.

En viser videre til at det er lagt frem et notat til formannskapet ang. tilskudd til private 
barnehager, datert 22.09.2011. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Tilbakemeldingen fra rådmann har vært at det skulle fremlegges til kommunestyret 
23.04.2012 knyttet opp mot private private barnehager (omhandler vilkårene for de private 
barnehagene i Eigersund ). Dette er også formidlet til private barnehager. Det har vært 
arbeidet aktivt med denne sak over en god periode – hvor flere fra Seksjon Økonomi har 
bistått Skolekontoret 

Faktiske forhold ang. klager
De faktiske forholdene nå er at:

 9 private barnehager har klaget på etterberegningen for 2011.
 8 private barnehager har klaget på beregningen av tilskuddet for 2012 (den første 

beregningen for 2012 – av minst tre beregninger for 2012).
 Eigersund kommune har bedt om at regnskapsdata for 2011 ble lagt inn i 

barnehagenes rapporteringssystem. Vi bad om at disse data ble lagt inn i 
rapporteringssystemet (som er felles for alle kommuner) innen 15.03.2012. I ettertid 
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har vi fått melding om at 3 FUS-barnehager ikke kommer til å legge inn 
regnskapsdata før tidligst i løpet onsdag 18.04.2012. Da vi skal rapportere inn 
samlede regnskapsdata til staten 23.04.12 får vi 2 dager til denne jobb. I forbindelse 
med utarbeidelse av denne sak kan/ vil regnskapsdata være sentrale. Det vil videre 
være svært uheldig hvis gitte konklusjoner ble trukket FØR regnskapene til gitte 
barnehager var sluttført.

Ut fra dette legges kan ikke egen sak legges frem, men en viser til informasjonsnotatet som 
er lagt med i dokumentene til både formannskapet og kommunestyret, hvor en kommer 
nærmere inn på gitte forhold rundt dette. Saken må utsettes bla. basert på manglende 
regnskapsdata og pågående klagebehandling. Vi må ha en gjennomgang av regnskapsdata 
– og hvor klagebehandling må være avsluttet (da en nettopp klager på for lite penger). En 
klagebehandling kan få et utfall som gir en effekt som en ikke kjenner til knyttet opp mot en 
slik sak som en hadde påbegynt.

Samtidig kan vi heller ikke komme i en situasjon hvor barnehager som er i en spesiell 
situasjon ikke får sine forhold vurdert. Vi har en situasjon hvor verken Raketten barnehage 
eller Jernhagen barnehage har klaget på tilskuddet for 2012. Basert på en total vurdering 
fremmes sak for å se på tilskuddet til disse to barnehagene.

En viser til at hvis klagebehandlingen (dvs. for de som da har klaget) skulle vise seg å 
resultere i at tilskuddet skal økes så vil de private barnehagene som har klaget få nytt 
tilskudd (som da kan bli høyere). Ut fra dette blir ikke disse omfattet av denne sak.

Tilskudd beregnet i 2012
Kommunalt tilskudd til den enkelte private barnehage i 2012:

Driftstilskudd Kapitaltilskudd Totalt tilsk. 2012 Søskenmod SUM 

Jernhagen 2 833 243 228 000 3 061 243 3 061 243
Helleland 2 814 798 237 583 3 052 381 3 052 381

Raketten 2 979 415 235 600 3 215 015 3 215 015

Varden 4 688 381 364 800 5 053 181 5 053 181
Lykkeliten 6 052 441 522 302 6 574 744 6 574 744

Eigerøy 4 550 235 357 215 4 907 451 4 907 451
Robåten 5 416 400 416 818 5 833 218 5 833 218

Kiellandsskogen 7 351 126 599 321 7 950 447 7 950 447
Skattekisten 10 154 629 728 024 10 882 653 10 882 653

Hestnes 9 435 328 620 135 10 055 462 10 055 462

56 275 997 4 309 799 60 585 796 0 60 585 796

En viser til at følgende kommer i tillegg:
 Søskenmoderasjon. Anslått til ca 0,9 millioner kroner for 2012.
 Eventuelle korrigeringer knyttet opp mot endringer i barnetallet og etterberegning.
 Barnehagemidlene er en del av rammetilskuddet til kommunene. Hvis tilskuddet til 

private barnehager økes fører det til at vi må gjennomføre kutt innenfor andre 
områder i Eigersund kommune (for eksempel innenfor eldreomsorgen). Dette da 
budsjettert overskudd ikke dekker en eventuell økning.

Lovmessig utgangspunkt for denne sak
Denne sak bygger på Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager – Nr F-05/2011 datert 31.10.2011. I kommentarene til 
forskriften tar staten opp kommunenes adgang til å yte tilskudd utover forskriftens rammer. 
Dette omtales i §1 og §2. Dvs. at forskriften åpner for at en kommune kan gi høyere tilskudd 
til en enkelt barnehage – under følgende tilfeller:
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 Må følge reglene i Forvaltningsloven. Dette betyr at de generelle reglene i 
forvaltningsloven og alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper følges og ivaretas.

 Tilfelle må derfor kunne begrunnes i særskilte forhold og vi må forskire oss at krav til 
saklighet, rimelighet og likebehandling følges i hvert tilfelle.

 Dette betyr at barnehager som kan likestilles må også ha ”like muligheter”.

Noe folkelig sagt så åpner forskriften for forskjellsbehandling, men at det skjer på en ryddig 
måte – og at dette vil gjelde barnehager som kan defineres som like.

Vi tolker både regelverket og forskriften slik at det IKKE er klageadgang på et eventuelt økt 
tilskudd (dvs. en kan ikke klage å si at en er missfornøyd med x kroner, og krever x+y 
kroner). Dog så må en være klar over at aktører s
om mener de er i samme stilling kan kreve å få likebehandling. I dette ligger det samme 
beløp. En har her følgende kommentarer:

 Vi mener at andre aktører ikke kan påklage at X får økt tilskudd. Dette er en vurdering 
som den enkelte kommune må vurdere og vedta selvstendig.

 Aktører som mener at de svarer til de samme kriteriene kan søke om tilsvarende. 
Dvs. at de krever likebehandling – og da økt tilskudd etter samme prinsipp. 

 Hvis en kommune ikke gir tilskudd til en lik/annen aktør så er det klageadgang på 
dette etter forvaltningslovens prinsipper. 

Ansvarlige lån fra Eigersund kommune
Jernhagen har tatt opp et ansvarlig lån hos oss på 300.000 kroner.

Raketten barnehage har i lengre tid signalisert at driften så vidt går rundt og at de sårt skulle 
trenge midler til å ruste opp sitt lekeområde ute.

Barnehagen har fått tilbud fra Eigersund kommune om ansvarlig lån, men har foreløpig ikke 
kommet endelig tilbake ang. dette tilbud. Et moment i denne vurdering er vedrørende denne 
sak.

Saksbehandlers vurderinger:
I notat av 22.09.2011 (til formannskapet) tok vi bla. opp følgende setning:

”Det kan se ut som at 2. avdelings barnehager sliter mest økonomisk og de bør 
kanskje ses på individuelt. Dette gjelder i bår kommune følgende private barnehager: 
Helleland FUS barnehage, Raketten andelsbarnehage og Jernhagen barnehage.”

Vi kan videre vise til Telemarksforskning, som har utarbeidet en rapport om private 
barnehager – etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten er utarbeidet i 2011 og 
seg på utbytteuthenting i private barnehager. Rapporten er lagt ved dokumentene til 
formannskapet og omfatter flere forhold. Ett moment som denne rapporten trekker frem er at 
mindre barnehager har større økonomiske utfordringer enn større. Dvs. de konkluderer med 
det samme som vi trekker frem (overfor 2. avd barnehager). 

Regnskapsmessige oversikter som vi har fått(for tidligere år)  viser at netto driftsresultat 
varierer betydelig. Noen private barnehager hadde et netto driftsoverskudd akkumulert (i 
perioden 2006 – 2010) på henholdsvis 1,8 millioner og 2,6 millioner.

Andre 3 avdelings foreldredrevet barnehager har et akkumulert netto driftsoverskudd på ca. 
120 000 hver.

Raketten andelsbarnehage som er en 2. avdelings barnehage har ca. 25 000 i netto 
akkumulert overskudd siden 2006. Raketten ville hatt et akkumulert underskudd om vi ser 
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bort fra et ekstra barn som barnehagen har kunne ta inn på dispensasjon både i 2011 og nå i 
2012. Uten dette tiltak ville barnehagen hatt ett underskudd.

Jernhagen barnehage, som er en 2. avdelings barnehage har opparbeidet seg et netto 
driftunderskudd på ca. 350 000,- siden 2006.

Både Jernhagen barnehage, Raketten barnehage og Helleland FUS barnehage hadde 
negativt driftsresultat i 2010.

Rådmannen ser at over tid så sliter de mindre barnehagene med å opparbeide seg et netto 
driftsresultat som gjør at de kan overleve.

Raketten barnehage har i lengre tid signalisert at driften så vidt går rundt og at de sårt skulle 
trenge midler til å ruste opp sitt lekeområde ute. Jernhagen barnehage går med betydelig 
underskudd og har gjort dette siden 2008. Eigersund kommune har tidligere gitt denne 
barnehagen et ansvarlig lån på kr. 300 000,- som er satt på bok. Den 29.februar 2012 betalte 
eier av Jernhagen barnehage, Fellesforbundet avd. 176 Dalane Fagforening tilbake lån på 
kr. 653 430,- som barnehagen hadde tatt opp i Sparebank 1 SR - Bank. Rådmannen vil 
benytte anledningen til å gi både ros og honnør til eieren (Fellesforbundet avd. 176 Dalane 
Fagforening) som her har gitte et betydelig bidrag – hvor en lett kunne overlatt barnehagen til 
seg selv (herunder konkurs eller at Eigersund kommune måtte overta). 

Foreløpige vurderinger av bemanning og antall barn – opp mot regnskap viser at nevnte 2 
avdelingsbarnehager har et høyt antall oppholdstimer opp mot antall ansatte. Slik sett har de 
kan de sammenlignes med større barnehager (oppholdstimer opp mot antall ansatte). En av 
konklusjonene her er at de har foretatt de endringer de kan på ansattsiden, men de har for 
lite barn (dvs. inntektene dekker ikke opp de løpende utgifter).

Begge barnehager har vært åpne knyttet opp mot regnskap og budsjett. 

Vi har fulgt barnehagene over flere år og sett utviklingstrekk – som også er diskutert med de 
private barnehagene. En viser videre til at nevnte barnehager ligger geografisk fordeltaktig til 
for foreldre / barn. Begge ligger rett ved hovedveiårene og hvor en infrastrukturmessig har en 
”optimal” plassering. Det være seg på vei til/fra arbeidssteder og/eller i forbindelse med 
skoler/butikk. Ut fra dette bør det være en klar fordel for Eigersund kommune at driften med 
begge barnehagene opprettholdes.

Videre vil det være dyrere for Eigersund kommune å overta driften ved barnehagene enn å 
øke tilskuddet noe. Dette da at ved å overta drift på dyre barnehager vil føre til at samlede 
barnehageutgifter for Eigersund kommune øker – noe som i neste omgang fører til økt 
grunnlag i tilskuddsberegningen. Konsekvensene av det er økt tilskudd til alle.

Det vi ser her er følgende forhold:
 Barnehagene er etablert i Eigersund kommune.
 Barnehagene har foretatt kutt. I dette omfatter dette at en har holdt igjen på for 

eksempel uteområdet.
 Barnehagene har gjort foretatt driftsmessige forhold selv (økt antall barn). Viser her 

spesielt til Raketten barnehage.
 Eierne (andelseierne) har tilført kapital og gått inn med friske midler selv. Viser her 

spesielt til Jernhagen – hvor eierne har slettet all gjeld. Dette er et meget viktig bidrag 
for å redusere forpliktelser og løpende finansutgifter. En viser videre til at i Raketten 
barnehage eier foreldre fortsatt en del av egenkapital/gjeld i form av andelsbevis 
(10.000 kroner/hver barn). 
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 Barnehagene er 2. avdelingsbarnehager og iht. Telemarksforskning og egne 
beregninger har disse barnehagene økonomiske utfordringer - i forhold til andre 
større barnehager.

 Barnehagene har hatt økonomisk underskudd over tid og sterkt redusert egenkapital.
 Dette nyttes som kriterier i det videre forslag.

Basert på rådmannen innstiller at Raketten barnehage og Jernhagen barnehage tildes et 
årlig ekstratilskudd på kr. 200 000,- fra og med 2012 til og med 2014 basert på at de er 
mindre barnehager med 2.avdelinger og at deres netto driftsresultat tilsier økt støtte.
Støtteperioden vil kunne forlenges ytterligere etter ny politisk behandling.

Tilskuddet gis basert på nivået knyttet opp mot beregnet tilskudd 2012. Hvis det kommer 
endringer slik at tilskuddet endres, reduseres tilskuddet tilsvarende økningen. Dette gjelder 
ikke kompensasjon for søskenmoderasjon, lønnsendringer eller sammensetning av barn (i 
forbindelse med nytt barnehageår).

Det påpekes at Helleland FUS barnehage også er i samme kategori og kan derfor også er 
støtteberettiget, men siden de har inne klagesak både på regnskap 2011 og for tildeling 
2012, så er dette i skrivende stund realitetsbehandlet. Samtidig så viser en til at eierne i 
Jernhagen og Raketten har tilført midler i gjeldsreduksjoner.

Det er viktig å presisere at et negativt driftsresultat ikke automatisk gir rett til ekstra tilskudd, 
da dette er noe barnehageeier i stor grad kan styre selv.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak.

Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Økt tilskudd til Jernhagen barnehage 200 000,- 200 000,- 200 000,-
Økt tilskudd til Raketten barnehage 200 000,- 200 000,- 200 000,-

Sum 400 000,- 400 000,- 400 000,-

Økt driftstilskudd til Raketten og Jernhagen finansieres ved 13702.2501. Basert på 
overføring fra tidligere år vil dette ansvaret ha balanse med det vi kjenner per i dag.

En viser til at det ligger en risiko i å gi et tilskudd, selv om kriteriene settes. En vil kunne se 
for seg en sitasjon hvor andre definerer seg berettiget økt tilskudd. Samtidig så har en satt 
opp ulike kriterier som skal definere klarere hvem som får – og derfor hvem som ikke er 
omfattet tilskuddet. En viser videre til at det vil pågå klagebehandling overfor flere.

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Ingen i denne sak.

Sum

~ o ~
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Alternative løsninger:
1. Formannskapet og Kommunestyret vedtar økt ramme til de private barnehagene i 

kommunen med x antall kroner. Et tilsvarende kutt i andre tjenesteområder må da 
påregnes for å balansere vedtatt budsjett.

2. Gi et tilsvarende tilskudd til Helleland FUS barnehage som det gis til Raketten 
barnehage og til Jernhagen barnehage, kr. 200 000,-årlig i en tre års periode. Totalt 
kr. 600 000,-

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
222341 Informasjon knyttet opp mot tilskudd til private barnehager i Eigersund kommune

Ingen. En viser dog til informasjonsnotat om private barnehager.

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

6 U 01.02.2012

Eigerøy barnehage; 
Helleland FUS 
barnehage; 
Hestnes FUS 
barnehage; 
Jernhagen barnehage; 
Kiellandsskogen FUS 
barnehage; 
Lykkeliten barnehage; 
Raketten barnehage; 
Robåten FUS 
barnehage; 
Skattekisten 
kulturbarnehage A/S; 
Varden 
andelsbarnehage

Tilskudd 2012 til ikke-kommunale barnehager

7 I 02.02.2012 Raketten barnehage Søknad om dispensasjon
8 U 06.02.2012 Raketten barnehage Søknad om dispensasjon

2 I 16.02.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Eventuell iverksetting av tilsyn i Eigersund 
kommune vedr. tilskudd til de private barnehagen

9 I 21.02.2012
Private Barnehagers 
landsforbund

Klage på vedtak om kommunalt driftstilskudd for 
2012 - Eigerøy barnehage, Lykkeliten 
barnehage, Jernhagen

11 I 23.02.2012
Kiellandskogen FUS 
barnehage AS

Klage på tilskudd 2012 til ikke-kommunale 
barnehager - Kiellandskogen FUS barnehage

12 I 23.02.2012
Hestnes FUS 
barnehage

Klage på tilskudd 2012 til ikke-kommunale 
barnehager - Hestnes FUS barnehage

5 I 23.02.2012
Robåten FUS 
barnehage

Klage på tilskudd 2012 til ikke-kommunale 
barnehager - Robåten FUS barnehage

13 I 24.02.2012
Helleland FUS 
barnehage

Klage på tilskudd 2012 til ikke-kommunale 
barnehager - Helleland FUS barnehage

10 I 24.02.2012 FUB Foreldreutvalget for FUB ber kommunene om å sikre 
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barnehager barnehageøkonomien

3 U 29.02.2012

Eigerøy barnehage; 
Helleland FUS 
barnehage; 
Hestnes FUS 
barnehage; 
Jernehagen barnehage; 
Kiellandskogen FUS 
barnehage; 
Lykkeliten barnehage; 
Raketten barnehage; 
Robåten FUS 
barnehage; 
Skattekisten 
kulturbarnehage A/S; 
Varden 
andelsbarnehage

Likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd -
etter regnskapsavslutning 2011

4 I 29.02.2012

Private Barnehagers 
Landsforbund; 
Kommunenes 
sentralforbund

Praktisering av lov og forskrift likeverdig 
behandling av kommunale og private barnehager 
- om uenigheten

14 I 07.03.2012 Jernehagen barnehage Tilskudd Jernehagen barnehage

15 U 08.03.2012
Private Barnehagers 
landsforbund

Klage på vedtak om kommunalt driftstilskudd for 
2012 - Eigerøy barnehage, Lykkeliten 
barnehage, Jernhagen

16 I 12.03.2012
Private Barnehagers 
Landsforbund

Samarbeid om dokumentasjon av driftsutgifter i 
Eigersund Kommune - forespørsel

17 I 20.03.2012

Robåten FUS 
barnehage; 
Kiellandskogen FUS 
barnehage; 
Hestnes FUS 
barnehage; 
Helleland FUS 
barnehage

Klage på tilskudd 2011 til ikke-kommunale 
barnehager

18 U 26.03.2012
Private Barnehagers 
Landsforbund

Samarbeid om dokumentasjon av driftsutgifter i 
Eigersund Kommune - forespørsel

21 I 27.03.2012 Regjeringen
Rapport fra Telemarksforskning om 
profittmuligheter i barnehagesektoren

Parter i saken:
1. Eigersund kommune
2. Raketten barnehage
3. Jernhagen barnehage
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 3. Etasje Telefon: 51 46 80 40
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 80 68
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Internt notat
  

  

Til: Formannskapet og Kommunestyret

Informasjon knyttet opp mot tilskudd til private barnehager i Eigersund 
kommune

Vår ref.: 12/10066 / 12/390 / FE-223, FA-A10 Dato: 26.03.2012

Saksbehandler: Tore L. Oliversen Telefon: 51 46 80 41 Mobiltelefon: 900 67 425

E-post: tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no

I formannskapsmøte 31. august 2011 ba varaordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) om at 
administrasjonen la frem en sak som omhandler vilkårene for de private barnehagene i 
Eigersund. Dette er fulgt opp høsten 2011 og våren 2012 (ved flere anledninger) blitt brakt 
på banen politisk, et ønske om saksutredning fra administrasjonen angående 
tilskuddsordningen til ikke- kommunale barnehager, heretter benevnt som private 
barnehager. Saken har blitt utsatt av ulike årsaker (bla. klagebehandling og forhold rundt 
Helleland FUS barnehage).

Tilbakemeldingen fra rådmann har vært at denne sak skulle fremlegges til kommunestyret 
23.04.2012 Dette er også formidlet til private barnehager. Det har vært arbeidet aktivt med 
denne sak over en lengre periode – hvor flere fra Seksjon Økonomi har bistått Skolekontoret 

De faktiske forholdene nå er at:
 9 private barnehager har klaget på etterberegningen for 2011.
 8 private barnehager har klaget på beregningen av tilskuddet for 2012 (den første 

beregningen for 2012 – av minst tre beregninger for 2012).
 Eigersund kommune har bedt om at regnskapsdata for 2011 ble lagt inn i 

barnehagenes rapporteringssystem. Vi bad om at disse data ble lagt inn i 
rapporteringssystemet, som er felles for alle kommuner, innen 15.03.2012. I ettertid 
har vi fått melding om at 3 FUS-barnehager ikke kommer til å legge inn 
regnskapsdata før tidligst i løpet onsdag 18.04.2012. Da vi skal rapportere inn 
samlede regnskapsdata til staten 23.04.12 får vi 2 dager til denne jobb. I forbindelse 
med utarbeidelse av denne sak kan/ vil regnskapsdata være sentrale. Det vil videre 
være svært uheldig hvis gitte konklusjoner ble trukket før regnskapene til gitte 
barnehager var sluttført.

En vil i løpet av notatet komme nærmere inn på gitte forhold rundt barnehagesituasjonen, 
men basert på manglende regnskapsdata og pågående klagebehandling kan ikke 
rådmannen fremme en sak om dette forhold – på nåværende tidspunkt. Vi må ha en 
gjennomgang av regnskapsdata – og hvor klagebehandling må være avsluttet (da en nettopp 
klager på for lite penger). En klagebehandling kan få et utfall som gir effekt som en ikke 
kjenner til knyttet opp mot en slik sak som en hadde påbegynt.

I dette notat vil en komme inn på flere forhold knytet opp mot private barnehager.

Rapport fra Telemarksforskning
Telemarksforskning har utarbeidet en rapport om private barnehager – etter oppdrag fra 
Kunnskapsdepartementet. Rapporten er utarbeidet i 2011 og tar for seg utbytteuthenting i 
private barnehager. Rapporten er lagt ved som vedlegg og omfatter flere forhold.
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Faktiske forhold
Det er seks kommunale barnehager og ti private barnehager i Eigersund kommune. Fire av 
de privat er FUS barnehager, mens de seks andre er tilsluttet Private Barnehagers 
Landsforbund (PBL)

Eigersund kommune har tilsynsplikt med alle barnehager.

Det skilles mellom småbarn og store barn. Skillet går på det året barnet fyller tre år. Iht. 
finansieringsreglementet betyr dette at Eigersund kommune skal definere tre åringer som 
små hele det kalenderåret de fyller tre år. I praksis betyr dette at 3-åringene kan bli flyttet opp 
i / over på stor avdeling, mens de enda mottar økonomisk støtte for barna som de er små.

Bemanningsnormen er 10 unger på en småbarnsavdeling og 20 unger på en stor avdeling. 
Iht. normen skal bemanningen da være en pedagogisk leder og to assistenter pr. avdeling + 
0,11 pedagogisk leder.

Det pågår nå en diskusjon med Utdanningsforbundet om å gå ned på bemanningsnormen til 
henholdsvis 9 unger og 18 unger, men her er det ikke konkludert enda. En viser til at dette er 
en nasjonal diskusjon. Hvis denne endringen blir besluttet vil det få økonomiske 
konsekvenser for oss.

Informasjon om ”tallmessige størrelser” innenfor barnehager i EK
Tallet på barn i barnehagene i kommunen er slik i dag – 2011/2012:

Kommunale barnehager 0-3 år Over 3 år Ant. Barn

Grøne Bråden 13 36 49

Husabø 1 19 20

Rundevoll 9 21 30

Slettebø 13 43 56

Hellvik 10 39 50

SUM 47 158 205

Tilsvarende tall i 2010/2011 viste 54 barn i alderen 0-3 år og 146 barn over 3 år – totalt 200 barn.

Aldersfordelingen er slik:

Private barnehager 0-3 år Over 3 år Ant. Barn

Eigerøy 19 31 50

Robåten 24 36 60

Jernhagen 10 20 30

Lykkeliten 20 58 78

Raketten 11 20 31

Kiellandskogen 27 57 84

Helleland 10 25 35

Hestnes 54 42 96

Skattekisten 57 60 117

Varden 18 30 48

SUM 250 379 629

Tilsvarende tall i 2010/2011 viste 242 barn i alderen 0-3 år og 363 barn over 3 år – totalt 605 barn. 

En opplyser at vi har en ny privat barnehage i forhold til i fjor.
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Alderssammensetning i barnehagene:

Alderssammensetning 0-3 år Over 3 år Ant. Barn

Sum alle barnehager (ant. barn) 2798 537 834

Tilsvarende tall i 2010/2011 viste 296 barn i alderen 0-3 år og 509 barn over 3 år – totalt 805 barn. 

Barnehagedekning i Eigersund kommune pr desember 2011:

Barn født (0 – 3 år) Antall Antall barn som har 
barnehageplass

2011 162 1

2010 191 110

2009 219 182

Til sammen 2009, 2010 410 292

Dette skulle gi en dekning på 71%. 

Det er barn på venteliste for inneværende barnehageår (2011/2012), men alle som rett på en 
plass (søkt innen fristen for hovedopptaket, 30.01.2011 og fyller 1 år innen 31.08.2011) har 
fått et tilbud. Det kommer fortløpende søknader. 

Barn født (3 – 6 år) Antall Antall barn som har 
barnehageplass

2008 187 174

2007 192 180

2006 180 177

Til sammen 2008, 2007, 2006 559 531

Dette skulle gi en dekning på 92,05%. 

Det er barn på venteliste for inneværende barnehageår (2011/2012), men alle som rett på en 
plass (søkt innen fristen for hovedopptaket, 30.01.2011 og fyller 1 år innen 31.08.2011) har 
fått et tilbud. Det kommer hele tiden fortløpende søknader.  

Tallene er beregnet ut fra antall barn som har barnehageplass pr. 15.12.2011, og ut fra 
fødselstall fra Helsestasjonen 31.12.2011. Her er ikke tatt hensyn til antall barn som har 
deltidstilbud eller fulltidstilbud, men bare at de har en barnehageplass.

Kommunalt tilskudd til de private barnehagene i 2012

Driftstilskudd Kapitaltilskudd Totalt tilsk. 2012 Søskenmod SUM 

Jernhagen 2 833 243 228 000 3 061 243 3 061 243

Helleland 2 814 798 237 583 3 052 381 3 052 381
Raketten 2 979 415 235 600 3 215 015 3 215 015

Varden 4 688 381 364 800 5 053 181 5 053 181
Lykkeliten 6 052 441 522 302 6 574 744 6 574 744

Eigerøy 4 550 235 357 215 4 907 451 4 907 451
Robåten 5 416 400 416 818 5 833 218 5 833 218

Kiellandsskogen 7 351 126 599 321 7 950 447 7 950 447

Skattekisten 10 154 629 728 024 10 882 653 10 882 653
Hestnes 9 435 328 620 135 10 055 462 10 055 462

56 275 997 4 309 799 60 585 796 0 60 585 796

En viser til at følgende kommer i tillegg:
 Søskenmoderasjon. Anslått til ca 0,9 millioner kroner for 2012.
 Eventuelle korrigeringer knyttet opp mot endringer i barnetallet og etterberegning.
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 Barnehagemidlene er en del av rammetilskuddet til kommunene. Hvis tilskuddet til 
private barnehager økes fører det til at vi må gjennomføre kutt innenfor andre 
områder i Eigersund kommune (for eksempel innenfor eldreomsorgen). Dette da 
budsjettert overskudd ikke dekker en eventuell økning.

 En vil få høyere tilskudd knyttet 

Forskrift – tilskudd til private barnehager
Siden har det vært en nasjonal ordning hvor kommunene skal gi kommunalt tilskudd til 
private barnehager. Dette har vært styrt av ulike forskrifter – og som har gitt grunnlag for 
beregninger av tilskudd. En peker på at Eigersund kommune «alltid» har hatt en ordning hvor 
en gav et kommunalt tilskudd – og at det i tillegg ble gitt etter objektive kriterier (også før 
endringene i 2004).

Fra og med 0101.2011 er det kommunene som har gitt hele tilskuddet til private barnehager 
(før var det en statlig del og en kommunal del). I den forbindelse ble det utarbeidet ett nytt 
regelverk på hvordan kommunalt tilskudd skal gis (dette i form av en forskrift). Denne forskrift 
ble videre endret 31.10.2011 – med virkning fra 01.01.2011 – hvor gitte forhold ble presisert.

Videre er det viktig å peke på en vesentlig endring i forbindelse med forskriftene for 2011. 
Frem til 01.01.2011 var det den enkelte private barnehages regnskapsmessige utgifter som 
dannet grunnlag for tilskuddet fra kommunene. Fra og med 2011 var det kommunenes 
budsjetterte utgifter knyttet opp mot ordinær barnehagedrift, som skulle danne utgangspunkt. 

Konsekvensene av dette var at hvis en privat barnehage hadde høye driftsutgifter (før 2011) 
– så ble tilskuddet høyere. I fra andre kommune har vi sett at driftsutgiftene ved enkelte 
barnehager var store – knyttet opp mot både ekstra bemanning og ulikt ”utstyr”. Disse 
utgiftene ble året etter dekket av kommunalt tilskudd. Fra og med 2011 betyr driftsutgiftene 
ved de private barnehagene «ingenting» i forbindelse med kommunalt tilskudd. Nå er det 
kommunens barnehageutgifter som danner utgangspunktet for tilskuddet. Hvis vi da har en 
situasjon hvor driftsutgiftene har vært høye hos private barnehager mens kommunens egne 
barnehageutgifter har vært lave er det klart at dette blir en betydelig overgang fra og med 
2011.

Klageadgang og antall klager
I «Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager» § 12 slås det fast at ”Eier av ikke-kommunal barnehage kan påklage 
kommunens vedtak om tildeling av tilskudd etter denne forskrift til fylkesmannen”
Dette gjelder fra forskriften trådde i kraft 1. januar 2011.

Flere steder i forskriften åpnes det for at private barnehager kan klage. Dette gjelder på 
følgende forhold:

1. I forbindelse med beregningen av tilskuddet i starten av året (dvs. senest 01.02.xx).
2. I forbindelse med endring i antall barn (f.eks. i forbindelse med nytt barnehageår).
3. I forbindelse med etterberegningen til kommune. Dette skjer når regnskapet til 

kommunen er klart innenfor dette område.
4. I forbindelse med beregning som kommunen gjør – f.eks. forbindelse med nytt 

barnehageår (og hvor kommunen oppfatter vesentlige endringer).
5. Hvis det blir foretatt beregninger på andre tidspunkt (eller hvor det skulle ha vært 

foretatt beregninger). Ett eksempel på dette er i forbindelse med større 
lønnsendringer knyttet opp mot f.eks. lønnsoppgjør

Som en ser så kan en ha en situasjon hvor den enkelte barnehage klager 3 – 5 ganger i 
løpet av året. Slik ordningen er nå koster det ingenting å klage. Videre risikerer klager lite. 
Forskriften er videre slik at hvis det er foretatt en feil, hvor f.eks. det blir avdekket at en privat 
barnehage har fått for mye tilskudd – så er dette kommunens feil og barnehagen skal ikke få 
trekk. Arbeidsmengden knyttet opp mot beregning av tilskudd og klagebehandlingen er 
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omfattende. Bemanningen i administrasjonen er ikke bemannet opp for å ta denne oppgave 
og rådmann vurderer om det må opprettes en egen stilling knyttet opp mot dette forhold.

Både for 2010 og for 2011 (tilskudd beregnet for vår) har alle de ti private barnehagene 
klaget til fylkesmannen over tildelt tilskudd. Ingen fikk  medhold i sine klager. Fylkesmannen i 
Rogaland opprettholdt vedtakene som Eigersund kommune hadde vedtatt

Basert på nye barnehagetall i august 2011 foretok Eigersund kommune en ny beregning av 
tilskuddet for 2011. Beregningen ble gjort etter revidert forskrift og meddelt barnehagene 
13.12.2011. Dette tilskudd (vedtak) var det ingen private barnehager som klaget på.

Den 29. februar 2012 fikk alle private barnehager utdelt endelig tilskudd for 2011 basert på 
regnskap for kommunen. Frist for klageadgang var til 21. mars 2012. Innen klagefrist har alle 
FUS barnehagene levert inn felles klage, det vil si:

 Hestnes FUS barnehage
 Helleland FUS barnehage
 Robåten FUS barnehage
 Kiellandskogen FUS barnehage

I tillegg har PBL på vegne av sine medlemsbarnehager levert inn felles klage for 2011 basert 
på kommunens regnskap, det vil si for:

- Eigerøy barnehage
- Lykkeliten barnehage
- Raketten andelsbarnehage
- Skattekisten kulturbarnehage
- Varden andelsbarnehage

Den eneste private barnehagen som ikke har klaget på regnskapet 2011, er da Jernhagen 
barnehage.

For 2012 har åtte av ti private barnehager sendt inn klage innen fristen (som var 20. februar 
2012). To barnehager har ikke sendt inn klage, det er Jernhagen barnehage og Raketten 
barnehage. Disse to barnehagene stod på den opprinnelige listen over fellesklag fra PBL, 
men har trukket sin klage.

Eigersund kommune har begynt klagebehandlingen for 2012, men ved samtlige barnehager 
må en etterspør informasjon om ulike forhold og avklare fullmakter. F.eks. har FUS-
barnehagene i en av klagene satt opp følgende argumentasjon i klagen (Sitat):

 «Ved gjennomgang av dokumentasjonen gitt fra kommunen til barnehagene mener vi 
at det er flere mangler samt uklarheter rundt dokumentasjonen.

o Mangel på kostnader i kostnadsgrunnlaget.
o Uklar dokumentasjon»

Her må vi få avklart hva som er «uklart» og hvilke kostnader FUS mener vi ikke har med. 
PBL har videre tatt med private barnehager som ikke har klaget, med i sin klage. 

Det barnehagene har klaget på i 2010 og 2011 var at dokumentasjonen ikke var god nok 
(bla. hvor en fikk PDF-fil fremfor et ”levende” Excel-ark) og at forhold ikke har vært med i 
grunnlaget.En viser videre til at fylkesmann tidligere har konkludert med at den informasjon 
og dokumentasjon Eigersund kommune gir er god og iht. forskrift. Videre at beregningene tar 
med forhold som forskriften påpeker. En viser samtidig til at fylkesmann har hatt et eget møte 
med representanter for Eigersund kommune – hvor en gikk gjennom grunnlag og 
dokumentasjon (senest 27.01.12). Etter møtet konkluderte Fylkesmannen i Rogaland med at 
det ikke var behov for et ekstraordinært tilsyn med Eigersund kommune knyttet opp mot 
barnehagetilskuddet og beregningene.
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Hvilke parter er det som har klaget
I denne sammenheng viser vi til litt informasjon om FUS og PBL.

Noe informasjon om PBL:
 En organisasjon som har hovedkontor i Bodø.
 Private Barnehagers Landsforbund (PBL) ble stiftet i 1993 og eies av medlemmene.
 PBL er en landsomfattende interesseorganisasjon
 Private Barnehagers Landsforbund er i dag Norges største rådgivnings- og 

kunnskapssenter om drift av private barnehager.
 Mer enn 2200 private barnehager er medlem av PBL. Over 1400 av disse er også 

medlem av arbeidsgiverseksjonen PBL-A.
 PBL eies av medlemsbarnehager. Gjennom valg av styrerepresentanter fra 

medlemsbarnehagene, er det barnehagene som bestemmer hva organisasjonen skal 
ha som mål.

 Arbeider opp mot Storting og politiske organisasjoner. 
 PBL gir barnehagene daglig hjelp til å drive barnehage og gir råd om alt som har med 

drift av private barnehager å gjøre. 
 Representerer enkelt barnehager i f.eks. klagesaker.
 Har over 100 medarbeider – hvorav:

o 6 er advokater/jurister 
o 5 arbeider med kommunikasjon / informasjn
o 5 personer arbeider med statistikk og økonomianalyser
o Innenfor aktuelle fagfelt for barnehagene (alt fra jordmor til 3 

trivselskonsulenter).

Når det gjelder FUS får vi ikke opp samme informasjon, men de besitter de samme 
ressursene som PBL. Trygge Barnehager as er Norges største etablerer og eier/drifter av 
private barnehager. Selskapet ble etablert i 1987. Har hovedkontor i Haugesund. 

Trygge Barnehager har siden starten etablert over 380 barnehager over hele landet. I de 
senere årene (fra 2007) har Trygge Barnehager satset sterkt på drift av egne barnehager 
gjennom driftsselskapet FUS as og eies av Trygge Barnehager. På hjemmesiden bruker de 
uttrykk som barnehagekonsern – og de viser at de er en profesjonell barnehage-eier. 

FUS er Trygge Barnehagers driftsorganisasjon og alle FUS barnehager er eid av konsernet 
Trygge Barnehager AS som igjen eies av Vista Holding (privat selskap). Offentlig 
tilgjengelige opplysninger viser at moderselskapet gikk med 164 millioner i overskudd i 
periode 2005-2009.

FUS kjeden består av over 125 barnehager i mer enn 60 kommuner. FUS kjeden eies av 
Trygge Barnehager og er Norges største private barnehageaktør. Alle FUS-barnehagene er 
egne aksjeselskap.

Eigersund kommune har tidligere lagt ut informasjon om FUS på nettsidene våre.

Nyetableringer av private barnehager
Kommunen har plikt til å godkjenne private barnehager som tilfredsstiller kravene til 
barnehagedrift iht. § 10 i barnehageloven Godkjenning, hvor det står:

”Kommunen avgjør søknaden om godkjenning etter en vurdering av barnehagens 
egnethet i forhold til formål og innhold. Kommunen kan ved godkjenning sette vilkår 
for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid. Kommunen vedtak 
kan påklages til fylkesmannen”

Idrettslaget EIGER har nylig levert søknad til Eigersund kommune om godkjenning av en fire 
avdelings privat barnehage på Eigerøy med oppstart 1.august 2013. Kommunen er også 
gjort kjent med at Frelsesarmeen planlegger nybygg på Hestnes, hvor også etablering av 
privat barnehage er innbefattet i planene. 
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Eigersund kommune har i dag tilnærmet full barnehagedekning og befolkningsprognoser 
tilsier ingen stor økning i antall barn i de neste årene.

Årstall Antall barn født i Eigersund
2011 162
2010 191
2009 219
2008 187

Det heter videre at kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning 
etter at barnehagesektoren er rammefinansiert (dvs. etter 01.01.2011). En påpeker at nye
private barnehager må søke om å få kommunalt tilskudd – dette er det IKKE automatikk i. 
Grunnen til det henger sammen med at staten ikke ønsker overetablering samtidig som det 
er kommunene som må sikre finansiering (det gis ikke mer penger fra staten knyttet opp mot 
nye barnehager).

Rådmannen er skeptisk til å komme i en situasjon med overetablering – noe som kan være 
tilfelle ved etablering av to nye barnehager. Vi kan da få en situasjon hvor andre barnehager 
mister barn og får økonomiske problemer (og hvor det kan bli en situasjon hvor Eigersund 
kommune får forespørsel om økonomisk tilskudd – eller må overta).

Nyetableringer av private barnehager i kommunen vil derfor ikke kunne påregne å få tilskudd 
i dagens situasjon – da det iht. barnetallene ikke ser ut til å være behov for flere barnehager. 
Dette er hjemlet i Barnehageloven § 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-
kommunale barnehager som sier at:

”kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale 
barnehager i kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før 
barnehagesektoren ble rammefinansiert”, det vil si før 01.01. 2011.

Administrasjonen ved rådmannen vil derfor ikke gå inn for å finansiere verken ny privat 
barnehage i regi av EIGER eller i regi av Frelsesarmeen. En viser til at §14 gir mulighet for at 
kommunene skal gi tilskudd til barnehager som er etablert etter 01.01.2011, men dette er et 
valg som suverent ligger hos kommunen.

I denne situasjon må vi også stille oss spørsmål om hvem som skal betale regningen ved et 
eventuelt «overskudd» av barnehageplasser i kommunen, og hvem dette går på bekostning 
av?
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Bruk av midler til barnehagebarn med spesielle behov, funksjon 211.
Drift i barnehagesktoren skiller på tre ulike funksjoner.
Det er funksjon 201 som er førskolebarn generelt og funksjon 211 som er styrket 
barnehagetilbud, det vil direkte støtte til førskolebarn med spesielle behov og funksjon 221 
som er lokaliteter.

I forbindelse med budsjett og økonomirapporter har det over flere år blitt rapporter inn avvik 
knyttet opp mot barn med behov for ekstra ressurser. Innenfor barnehagesektoren skal disse 
tjenestene føres på en egen Kostra-funksjon (funksjon 211). 
I løpet av en del år har det vært tilført betydelig med midler til tiltak innenfor barn med behov 
for ekstra ressurser – noe tabellen nedenfor viser (alle tall er oppgitt i hele tusen kr):

År Endr. Budsjett F211 regnskap
2012 2500
2011 250 14 206
2010 2 950 13 277
2009 3 000 15 070
2008 1 000 7 849
2007 300 5 725
2006 600 6 256
2005 300 5 058
2004 10 035
2003 10 218
2002 100 5 623
Samlet økning 11 000

Endring fra 2002 - hva en skal ha i 2012: 16 523

Eigersund kommune har pr. 21.mars 2012, 14.90 stillinger på funksjon 211.
Av disse er 7,38 stillinger plassert ut til barn med spesielle behov i private barnehager, mens 
7,52 stillinger brukes på samme type barn i egne kommunale barnehager.

Det betyr at Eigersund kommune bruker dobbel så mye ressurser på førskolebarn med 
spesielle behov, i egne kommunale barnehager enn ute i de private barnehagene.

Administrasjonen ved rådmannen mener på denne bakgrunn, at kommunen bruker de 
nødvendige ressurser på førskolebarn med spesielle behov jfr. funksjon 211.

Lønn og sosiale utgifter i kommunale barnehager sammenlignet med private barnehager.
En påstand fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er at Eigersund kommune har alt 
for lave lønnskostnader til sine ansatte i barnehagesektoren.

Når det gjelder de 14,9 kommunale stillingene vi har til disposisjon til barn med spesielle 
behov, så har vi et lønnsbudsjett inkludert sosiale utgifter på kr. 6 741 000,- for 2012.
Dette gir gjennomsnittlig lønn på kr. 452 416,- pr. ansatt under funksjon 211.

Når vi ser på egne ansatte i de kommunale barnehagene, funksjon 201, så fordeler dette 
seg slik når det gjelder lønn og sosiale utgifter:

Barnehage: Budsjett 2012
Funksjon 201

Antall årsverk
Ordinær drift

Snitt lønn pr. enhet

Grøne Bråden barnehage 4 995 000,- 10,33 483 543,-
Husabø barnehage 1 352 000,- 3,46 390 751,-
Rundevoll barnehage 2 854 000,- 7,47 382 061,-
Slettebø barnehage 4 394 000,- 10,63 413 358,-
Hellvik barnehage 4 074 000,- 10,50 388 000,-
TOTALT 17 669 000,- 42,39 416 820,-
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Tusenbeinet åpen barnehage er holdt utenfor denne tabellen da de ikke representerer en 
ordinær barnehage, men et åpent barnehagetilbud.

Personalkostander for de private barnehagene ser slik ut:
Barnehage: Snitt personallønn pr. enhet
Jernhagen barnehage 460 864,-
Raketten barnehage 399 565,-
Helleland FUS barnehage - ikke kommet inn tall for 2011.
Eigerøy barnehage 406 869,-
Robåten FUS barnehage - ikke kommet inn tall for 2011.
Varden andelsbarnehage 421 905,-
Kiellandskogen FUS barnehage - ikke kommet inn tall for 2011.
Lykkeliten barnehage 453 725,-
Skattekisten kulturbarnehage 391 818,-
Hestnes FUS barnehage 325 056,-
Gjennomsnitt 408 543,-

Merk at tre FUS barnehager ikke har levert inn opplysninger om årsregnskap i BASIL til 
kommunen innen kommunal frist som var 14. mars 2012.

Sammenlikner vi lønnsutgifter inkludert sosiale utgifter, så ligger Eigersund kommune høyere 
enn de private barnehagene, både når det gjelder ansatte som jobber med barn med 
spesielle behov (funksjon 211) og ansatte som jobber med ordinære førskolebarn 
(funksjon 201).

Administrasjonen ved rådmannen mener derfor å kunne tilbakevise påstandene fra Private 
Barnehagers Landsforbund (PBL) at Eigersund kommune har alt for lave lønnskostnader til 
sine ansatte i barnehagesektoren.

Differensiering av private barnehager basert på tall hentet fra BASIL
Fra den 1. januar 2011, så falt det øremerkede statstilskuddet til private barnehager bort og 
kommunen fikk ansvar for all tildeling av midler til private barnehagene, basert på ”Forskrift 
om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager”
FOR-2010-10-29-1379.

Her heter det blant annet 
§ 1:

”Forskriften skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager behandles 
likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd ” 

§ 3:
”Det kommunale tilskuddet skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagen som 
ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Kostnader til ordinær drift 
omfatter driftskostnader, kapitalkostnader og administrasjonskostnader”

31.10.2011 mottok kommunen Rundskriv Nr. F-05/11 fra Det Kongelige 
Kunnskapsdepartementet hvor det presiserer en del ting rundt tidligere tilsendt forskrift.
Her heter det blant annet:

Til § 2:
”Kommuner som vil yte mer tilskudd til barnehager enn plikten som følger av forskriften står 
fritt til å gjøre det innenfor rammene av forvaltningsloven”
”Slike konkrete tilfeller må derfor kunne begrunnes i særskilte forhold og kommunen må 
forsikre seg at krav til saklighet, rimelighet og likebehandling følges i hvert tilfelle”

Side 291 av 497



- 10 -

Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 3. Etasje Telefon: 51 46 80 40
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 80 68
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Eigersund kommune har frem til nå praktisert tildeling av tilskudd til private barnehager 
basert på følgende kriterier:

- En sats for barn under tre år i driftstilskudd.
- En sats for barn over tre år i driftstilskudd.
- Et påslag på 4 % til administrasjonskostnader av tilskuddet til driftskostnader.
- Kapitaltilskudd etter nasjonale satser.

Regnskapene til tre FUS barnehager er IKKE lagt inn. Så snart tallene blir mottatt vil disse bli 
lagt frem for formannskapet og kommunestyret. 

En viser dog til at netto driftsresultat varierer betydelig. Vi har noen barnehager som har 
et netto driftsoverskudd akkumulert fra 2006 på henholdsvis 1,8 millioner og 2,6 millioner.
Raketten andelsbarnehage som er en 2. avdelings barnehage har ca. 25 000 i netto 
akkumulert overskudd siden 2006. Jernhagen barnehage, som er en 2.avdelings barnehage 
har opparbeidet seg et netto driftunderskudd på ca. 350 000,- siden 2006. 

I tallene for Raketten har vi tatt høyde for et ekstra barn som barnehagen har kunne ta inn på 
dispensasjon både i 2011 og nå i 2012. 

Administrasjonen ved rådmannen ser at over tid så sliter de mindre barnehagene med å 
opparbeide seg et netto driftsresultat som gjør at de kan ha en sunn økonomi.

Raketten barnehage har i lengre tid signalisert at driften så vidt går rundt og at de sårt skulle 
trenge midler til å ruste opp sitt lekeområde ute. Barnehagen har fått tilbud fra Eigersund 
kommune om ansvarlig lån, men har foreløpig takket nei til dette.

Jernhagen barnehage går med betydelig underskudd og har gjort dette siden 2008.
Eigersund kommune har tidligere gitt denne barnehagen et ansvarlig lån på kr. 300 000,-
som er satt på bok. Den 29. februar 2012 betalte eier av Jernhagen barnehage, 
Fellesforbundet avd. 176 Dalane Fagforening tilbake lån på kr. 653 430,- som barnehagen 
hadde tatt opp i bank.

Det er viktig å presisere at et negativt driftsresultat ikke automatisk gir rett til ekstra tilskudd, 
da dette er noe barnehageeier i stor grad kan styre selv.

Med vennlig hilsen

Tore L. Oliversen Nils Georg Hansen
Kommunalsjef økonomi Rådgiver
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
025/12 Formannskapet 18.04.2012
027/12 Kommunestyret 23.04.2012

Delegasjon ny folkehelselov - kommunehelsetjenesten.
  

Sammendrag:
Det har kommet ny folkehelselov med virkning fra 01.01.2012 og ansvaret for miljørettet 
helsevern blir hjemlet i denne lov. Det må derfor fattes nytt vedtak om delegasjon knyttet til 
den nye loven

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 29.03.2012:

Under forutsetning av godkjenning fra kommunestyret delegerer formannskapet sin 
myndigheten etter lov av 24.06.11 nr. 29 om folkehelsearbeid, kp 3, miljørettet helsevern, til 
rådmannen. 

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Kommunestyret delegerer sin myndighet etter lov av 24.06.11 nr. 29 om folkehelsearbeid, kp 
3, miljørettet helsevern, til formannskapet. 

Delegasjonsvedtaket innarbeides i kommunens samlede delegasjonsreglement.

Eventuell tidligere politisk behandling:
-

Andre opplysninger / fakta i saken:
01.01.12 er lov om helsetjenester i kommunen (kommunehelsetjenesteloven) erstattes blant 
annet av ny lov lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). 

I kommunens delegasjonsreglement er arbeidet med miljørettet helsevern etter 
kommunehelsetjenesteloven kp 4 a delegert til rådmannen. I forbindelse med overgangen til 
nytt lovverk må det gjennomføres ny delegasjon. De gamle bestemmelsene må fjernes fra 
delegasjonsreglementet og erstattes av ny regler. 

Bestemmelsen i den nye folkehelseloven kp 3 flg trådte ikraft ved årsskiftet ( 01.01.12) og 
erstattet regelen i kommunehelsetjenesteloven 4 a - 3, 1.ledd. Lovendringen medfører bare 
en videreføring av tidligere delegert myndighet som gjelder kommunens ansvar og 
kontrolloppgaver etter loven. 
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Forskriftene etter folkehelseloven er en videreføring av forskriften gitt med hjemmel i 
kommunehelsetjnesteloven § 4 a - 1 og § 4a-4 e. Forskriftene har hjemmel i folkehelseloven 
§ 8 og § 10. Bestemmelsen om videreføring er inntatt i § 33. Dette gjelder blant annet 
bestemmelser om inneklima, hygiene ytre miljø, internkontroll etc. Eksempel på aktuelle 
saker vil være tilsyn med og oppfølging av skoler, barnehager solarier, hudpleie, tatovering -
og piercevirksomhet,bassengbad, campingplasser,asylmottak, hospitser og andre 
overnattingssteder. 

Avgjørelse om politianmeldelse og straffeforfølgning omfattes ikke av delgegasjonen,jf 
folkehelseloven § 18.

I hastsaker vil kommunelegen kunne utøve nødvendig myndighet etter loven ,jf 
folkehelseloven § 9, 2.ledd. 

Saksbehandlers vurderinger:
Rådmannen anbefaler at kommunestyret delegerer sin myndighet til formannskapet som 
delegerer sin myndighet videre til rådmannen.

Praktiske hensyn og effektivisteringshensyn i kurante saker er begrunnelsen for 
delegasjonsvedtak.  Det er ingen større endring i forhold når det gjelder delegasjon i forhold 
til dagens praksis.

Administrasjonen arbeider med en fullstendig revidering av kommunens 
delegasjonsreglement. Dette er organisert som et eget prosjekt i 
organisasjonsgjennomgangen. Denne delegasjonen vil også bli tatt opp igjen når det 
reviderte delegasjonsreglement legges frem for godkjenning.

Kommunestyret har vedtatt at all delegasjon først skal gjøres til relevant hovedutvalg som 
deretter gjør sitt delegasjonsvedtak til rådmannen. Derfor er det foreslått at formannskapet 
delegerer sin myndighet under forutsetning av godkjenning fra kommunestyret. Dette for å 
unngå at formannskapet ikke kan gjennomføre sin delegasjon før i sitt møte i mai. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Under forutsetning av godkjenning fra kommunestyret delegerer formannskapet sin 
myndigheten etter lov av 24.06.11 nr. 29 om folkehelsearbeid, kp 3, miljørettet helsevern, til 
rådmannen med følgende endringer:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Kommunestyret delegerer sin myndighet etter lov av 24.06.11 nr. 29 om folkehelsearbeid, kp 
3, miljørettet helsevern, til formannskapet med følgende endringer:

Delegasjonsvedtaket innarbeides i kommunens samlede delegasjonsreglement.
~ o ~
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Rundskriv 
 

Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo 
Telefon 22 24 90 90 Telefaks 24 16 30 68 

 

 

 

Kommuner 
Fylkeskommuner 
Fylkesmenn 

 
 
 
 

Nr. Vår ref Dato 
I-6/2011 201104666 16. desember 2011 

 

IKRAFTSETTING AV LOV OM FOLKEHELSEARBEID (FOLKEHELSELOVEN) 

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) og lov 24. juni 2011 nr. 
30 om kommunale helse- og omsorgstjenester ble vedtatt av Stortinget 17. juni 2011. 
Begge lover trer i kraft 1. januar 2012, og fra samme tid oppheves lov 19. november 
1982 nr. 66 om helsetjenester i kommuner (kommunehelsetjenesteloven), lov 13. 
desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester og lov 19. juni 2009 nr. 65 om 
fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet.  
 
Folkehelseloven ble behandlet i Stortinget som en del av samhandlingsreformen. 
Samhandlingsreformen er en retningsreform for å sikre kvalitet i tjenestene og en 
bærekraftig samfunnsutvikling. Et av målene med reformen er å fremme helse og 
forebygge sykdom i større grad enn i dag.  
 
Dette rundskrivet tar sikte på å gi en oversikt over bestemmelsene i folkehelseloven. 
Rundskrivet vil også gi en oversikt over gjennomføringsaktiviteter og støttefunksjoner 
for folkehelseloven i året som kommer. Departementet arbeider med en 
gjennomføringsplan for folkehelseloven som er varslet i Meld. St. 16 (2010-2011) 
Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015 og Prop. 90 L (2010-2011) Lov om 
folkehelsearbeid.   
 
Vedlagt dette rundskrivet følger folkehelseloven og merknadene til de enkelte 
bestemmelsene. 
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1. HOVEDTREKK I FOLKEHELSELOVEN  

1.1. Innledning 

Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder 
utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelseloven er sammen med helse- og 
omsorgstjenestelovens forebyggingsbestemmelser de rettslige virkemidlene for å nå 
samhandlingsreformens mål om å fremme folkehelse, forebygge sykdom og utjevne 
sosiale helseforskjeller. Det er fortsatt et stort potensial i å fremme folkehelse og 
forebygge sykdom og for tidlig død, og det er et samfunnsansvar å bidra til god helse i 
hele befolkningen.  
 
Den nye loven løfter frem fem grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet; 
prinsippet om å utjevne sosiale helseforskjeller, ”helse i alt vi gjør” (Health in All 
Policies), bærekraftig utvikling, føre-var og medvirkning.  
 
Kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter har alle ansvar i 
folkehelsearbeidet, og loven retter seg mot alle forvaltningsnivåer. Regelverket legger 
til rette for bedre samordning på tvers av forvaltningsnivåer og på tvers av sektorer. 
Statlige helsemyndigheter og fylkeskommunene får en tydeligere rolle i å bistå 
kommunene. Loven bygger på, og er samordnet med plan- og bygningsloven. 
Folkehelseloven legger til rette for politisk forankring av folkehelsearbeidet. 

1.2. Ansvar og virkemidler i folkehelsearbeidet 

Folkehelseloven gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å 
fremme folkehelse. Mens kommunehelsetjenesteloven la oppgavene direkte til 
helsetjenesten i kommunen, er nå ansvaret løftet til kommunen som sådan, og 
prinsippet om å fremme folkehelse i alle sektorer (”helse i alt vi gjør”) gjelder for 
kommune, fylkeskommune og stat. Dette innebærer at helsehensyn skal integreres i 
beslutningsprosesser og for eksempel i utøvelse av rollen som eier av virksomhet og 
eiendom, arbeidsgiver, utviklingsaktør, tjenesteyter m.v. 
 
Det nye regelverket angir en arbeidsform for folkehelsearbeidet, og bestemmelsene er 
tilpasset plan- og bygningsloven. Det systematiske folkehelsearbeidet er illustrert 
gjennom figuren nedenfor. Gjennom å få oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer skal man identifisere sine folkehelseutfordringer. Disse skal inngå 
som grunnlag for planlegging etter plan- og bygningsloven, og som grunnlag for tiltak.  
    

 

Oversikt
§§ 5 og 21  

Planstrategi
§§ 6 (1) og  
21 (3) 

Fastsette 
mål i plan

§ 6 (2) 

Tiltak

§§ 4, 7 og 
20

Evaluering

§§ 30 og 5
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Kommuner og fylkeskommuner skal ha nødvendig oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer og gjennom dette arbeidet identifisere sine folkehelseutfordringer, 
jf. §§ 5 og 21. Departementet vil om kort tid sende på høring forskrift om 
oversiktsarbeid, som omtalt i dette rundskrivets punkt 2.1. I arbeidet med å ha oversikt 
vil Nasjonalt folkehelseinstitutt bidra med folkehelseprofiler til hver enkelt kommune 
og fylkeskommune basert på data fra nasjonale registre. En nærmere omtale av 
folkehelseprofilene gis i rundskrivets punkt 2.2. 
 
Kommuner og fylkeskommuner skal etter plan- og bygningsloven §§ 7-1 og 10-1 
utarbeide planstrategier hvert fjerde år. Planstrategier skal omfatte strategiske valg 
knyttet til utvikling i kommunen og fylket, og de bør omfatte en beskrivelse av de 
viktigste utviklingstrekkene. Ut fra dette skal kommunen og fylkeskommunen ta 
stilling til sine planbehov. Oversikt og identifiserte folkehelseutfordringer skal etter 
folkehelseloven §§ 6 første ledd og 21 tredje ledd inngå som grunnlag for arbeidet med 
planstrategier, og en drøfting av utfordringene bør inngå i strategien.  
 
Med utgangspunkt i identifiserte folkehelseutfordringer skal kommunen etter § 6 annet 
ledd fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet. Den lokale 
folkehelsepolitikken skal forankres i kommuneplaner etter plan- og bygningsloven, og 
Prop. 90 L (2010-2011) peker det på kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel 
som aktuelt sted.  
 
Kommunen har etter § 7 en plikt til å iverksette nødvendige tiltak for å møte lokale 
folkehelseutfordringer. Tiltak kan følge av langsiktig planlegging og forankres i 
planarbeidet, eller iverksettes direkte ut fra identifiserte behov. Loven viser til et bredt 
sett med påvirkningsfaktorer og nevner som eksempel tiltak knyttet til oppvekst- og 
levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, og 
levevaner som fysisk aktivitet, ernæring, tobakksbruk, alkohol- og annen 
rusmiddelbruk, samt ulykker og skader. 
 
Fylkeskommunens rolle som pådriver i folkehelsearbeidet og understøtter av 
kommunenes folkehelsearbeid videreføres fra lov om fylkeskommuners oppgaver i 
folkehelsearbeidet. 
 
Kommuner og fylkeskommuner skal føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt i eller 
i medhold av folkehelseloven overholdes. Departementet anbefaler at dette integreres 
som en del av kommunens og fylkeskommunens generelle styrings- og kvalitetssystem.  

1.3. Miljørettet helsevern 

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan ha 
innvirkning på helsen, nærmere bestemt biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale 
miljøfaktorer. Bestemmelsene om miljørettet helsevern var tidligere regulert i 
kommunehelsetjenesteloven kapittel 4a og er videreført i folkehelseloven kapittel 3 med 
noen få endringer. Det er gitt en rekke forskrifter om miljørettet helsevern som 
videreføres med hjemmel i folkehelseloven. 
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At bestemmelser om miljørettet helsevern er gitt i et eget kapittel innebærer ikke at 
denne tjenesten skal dreies i en retning av tilsyn i motsetning til å arbeide gjennom 
tverrsektorielt arbeid og bidra i planarbeid. På samme måte som virkemidler etter 
kommunehelsetjenesteloven kapittel 4a og § 1-4 var nært sammenknyttet, vil 
bestemmelsene i folkehelseloven kapittel 3 og kapittel 2 også være det. 
 
Kommunen skal i henhold til § 9 føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som 
kan ha innvirkning på helsen, og kan her benytte virkemidler som pålegg om 
helsekonsekvensutredning, opplysningsplikt, gransking, retting, tvangsmulkt og 
stansing. Et nytt virkemiddel i miljørettet helsevern er hjemmelen for å ilegge 
overtredelsesgebyr ved manglende etterlevelse av pålegg. Overtredelsesgebyr er en 
straffeliknende administrativ reaksjon og forutsetter at det fastsettes nærmere 
bestemmelser i forskrift. Dette er ikke gjort foreløpig.  
 
I arbeidet med miljørettet helsevern skal kommunen føre tilsyn med offentlig og privat 
virksomhet og eiendom, også de som er kommunale. Det er her viktig å sikre habilitet i 
tilsynet, og folkehelseloven § 30 annet ledd gir derfor kommunene plikt til å 
dokumentere særskilt hvordan tilsynsansvaret for miljørettet helsevern ivaretas for å 
sikre uavhengighet og likebehandling i tilsynet. Dette omfatter blant annet hvem som 
er gitt oppgaven, at disse har nødvendige forutsetninger, herunder myndighet, 
kapasitet og kompetanse, samt at kommunen har god styring med sin tilsynsaktivitet.  

1.4. Beredskap 

Folkehelseloven har også beredskapselementer som delvis videreføres fra 
kommunehelsetjenesteloven, og som delvis er nye. Folkehelseloven gjør det klart at 
kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter har ansvar for nødvendige 
beredskapsforberedelser og for tiltak i beredskapssituasjoner. Lov om helsemessig og 
sosial beredskap er endret slik at det gjøres klart at den også omfatter beredskap til 
relevante oppgaver på folkehelseområdet. Behovet for beredskapsplanlegging vil særlig 
være aktuelt for ekstraordinære miljøhendelser med helsemessige konsekvenser. Selv 
om det er et generelt krav om beredskap til folkehelseloven, er plankravet i loven 
avgrenset til å gjelde kapittel 3 om miljørettet helsevern.  
 
Nasjonalt folkehelseinstitutt er i folkehelseloven § 25 gitt i oppgave å bistå blant annet 
kommuner i forbindelse med eksponering for helseskadelige miljøfaktorer. 
Folkehelseinstituttet har fageksperter som dekker alle områder innen miljøeksponering 
og helse, og har personell som raskt vil kunne mobiliseres i beredskapssituasjoner til å 
bistå kommuner i vurdering av helserisiko. Avhengig av hendelsens type og omfang 
kan det være aktuelt å rykke ut for å bistå i håndtering av hendelsen. 

1.5. Råd, veiledning, tilsyn m.v.  

Folkehelseloven gir fylkeskommuner, fylkesmenn, Nasjonalt folkehelseinstitutt og 
Helsedirektoratet ulike samordnings- og veiledningsoppgaver.  
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Fylkeskommunen skal være pådriver for, samordne og understøtte folkehelsearbeidet i 
fylket. Fylkeskommunens rolle må sees i sammenheng med fylkeskommunen som 
regional utviklingsaktør. Folkehelseloven viderefører partnerskap som en aktuell 
arbeidsform for fylkeskommunen. Partnerskap vil være et samarbeid med for eksempel 
kommuner, universitet og høyskoler, KS i fylket, aktuelle stiftelser, frivillige 
organisasjoner og næringsliv, for fremming av folkehelsen i fylket.  
 
Fylkeskommunen har videre som oppgave å understøtte folkehelsearbeidet i fylket. 
Denne rollen omfatter blant annet å gjøre tilgjengelig tallmateriale og annen 
informasjon fra fylket som er relevant for kommunenes oversiktsarbeid, og bistå i 
analysearbeidet. Rollen innebærer også å bidra til at helse blir ivaretatt i kommunenes 
planer, med utgangspunkt i regional plan.  
 
Fylkesmannen skal gjennom råd og veiledning være pådriver for kunnskapsbasert 
folkehelsearbeid, herunder formidle normer og standarder for godt folkehelsearbeid. 
Fylkesmannen har en rolle i å formidle statlige forventninger til folkehelsearbeid slik 
den er uttrykt blant annet i stortingsmeldinger, strategier og handlingsplaner. Gjennom 
planarbeid skal fylkesmannen bidra til at statlige forventninger, også på 
folkehelseområdet, blir ivaretatt i kommunale og fylkeskommunale planer. 
Fylkesmannen er tilsynsmyndighet etter folkehelseloven overfor kommuner og 
fylkeskommuner, og klageinstans etter bestemmelsene om miljørettet helsevern. 
Fylkesmannen kan også bidra inn i partnerskapsarbeid, men bør være bevisst sin 
tilsynsrolle ved slik deltakelse.  
 
Folkehelseinstituttet skal gi bistand, råd, veiledning og informasjon i forbindelse med at 
de utgir folkehelseprofiler for kommuner og fylkeskommuner. Dette kan dreie seg om 
å arrangere kurs og seminarer og for øvrig arbeide for at de opplysningene som gjøres 
tilgjengelig blir forstått og brukt på riktig måte. Videre vil Folkehelseinstituttet kunne gi 
råd og bistand ved utforming og gjennomføring av befolkningsundersøkelser mv.  
 
Helsedirektoratet er nasjonalt fagorgan på folkehelseområdet. Dette omfatter blant 
annet å være pådriver for kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Videre er 
Helsedirektoratet iverksetter av nasjonal politikk. Helsedirektoratet har også etter 
folkehelseloven § 24 som oppgave å utvikle faglige normer og standarder for godt 
folkehelsearbeid.  
 
Statens helsetilsyn er overordet tilsynsmyndighet på folkehelseområdet. Dette omfatter 
å overvåke i hvilken grad folkehelsearbeidet blir ivaretatt etter loven, samt styre og 
legge til rette for fylkesmennenes tilsyn.  
 

2. OPPFØLGING AV FOLKEHELSELOVEN 

2.1. Arbeid med forskrifter til folkehelseloven 

Helse- og omsorgsdepartementet vil innen kort tid sende på høring forslag til forskrift 
om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (folkehelseforskriften). 
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Forskriftsforslagets formål vil være å samordne og standardisere arbeidet med 
oversikter. Oversiktene er grunnlaget for det videre folkehelsearbeidet, herunder 
arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller. Det er et mål med forskriften å legge til 
rette for at folkehelsearbeidet blir systematisk og kunnskapsbasert. Forskriften vil 
videre legge til rette for medvirkning ved at kunnskap gjøres tilgjengelig.  
 
Forslaget til forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer sendes på 
høring på den tid folkehelseloven trer i kraft. Bestemmelsene i folkehelseloven §§ 5, 21 
og 25 om å ha oversikt vil gjelde uavhengig av tidspunkt for ikraftsetting av denne 
forskriften. Nasjonalt folkehelseinstitutt vil i tråd med loven sende folkehelseprofiler til 
kommunene i januar 2012. Departementet forventer at folkehelseprofilene, som vil 
inneholde fortolket statistikk på kommunenivå, vil initiere et utviklingsarbeid i 
kommuner og fylkeskommuner med lokale og regionale oversikter. Departementet har 
en forventning om at høringen av forskriften kan bli en del av dette utviklingsarbeidet, 
og dermed bidra til en forskrift som er fundert på lokal og regional erfaring.  
 
Folkehelseloven vil fra den trer i kraft 1. januar 2012 hjemle forskriftsverket om 
miljørettet helsevern. Det vil i januar 2012 gjøres tekniske endringer i miljørettet 
helsevernforskriftene som følge av ny hjemmelslov. Departementet vil senere vurdere 
revisjon av disse forskriftene som signalisert i Prop. 90 L (2010-2011) Lov om 
folkehelsearbeid kapittel 15.  

 
Forskriftsarbeid som følge av folkehelselovens bestemmelser om beredskap og 
gjennomføring av Verdens helseorganisasjons internasjonale helsereglement (IHR) vil 
igangsettes senere.  

2.2. Folkehelseprofiler for kommuner og fylkeskommuner  

Som støtte til kommuners og fylkeskommuners arbeid med å identifisere sine 
folkehelseutfordringer skal Nasjonalt folkehelseinstitutt etter folkehelseloven § 25 gjøre 
tilgjengelig opplysninger om helsetilstand og påvirkningsfaktorer fra nasjonale registre.  
 
Nasjonalt folkehelseinstitutt vil årlig og første gang i januar 2012 sende ut 
folkehelseprofiler til alle kommunene. Folkehelseprofilene vil gi opplysninger om 
helsetilstand for den enkelte kommunes befolkning og om lokale faktorer som påvirker 
helsen. I løpet første halvår 2012 vil det også bli utarbeidet folkehelseprofiler for hver 
enkelt fylkeskommune. Folkehelseprofilene skal også kunne lastes ned i PDF-versjon 
fra instituttets nettsider (www.fhi.no/kommunehelsa). Temaene er valgt ut fra kjente 
folkehelseutfordringer og særlig med tanke på å belyse helseforhold som kan påvirkes, 
i tråd med føringene fra Prop. 90 L (2010-2011).  
 
Folkehelseinstituttet vil også drifte Kommunehelsa statistikkbank som blir tilgjengelig 
på http://khs.fhi.no. I Kommunehelsa statistikkbank ligger tallene som er grunnlaget 
for folkehelseprofilene, samt annen relevant statistikk. Kommunehelsa statistikkbank 
erstatter Kommunehelseprofiler som til nå har ligget på Helsedirektoratets nettsider.   
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Folkehelseprofilene vil inneholde grunnleggende data om befolkning, levekår, miljø, 
skole og helse/sykdom. Kildene til dataene er sentrale helseregistre, som blant annet 
Norsk pasientregister, Dødsårsaksregisteret, Medisinsk fødselsregister, Nasjonalt 
vaksinasjonsregister og Reseptregisteret. Andre datakilder er registre hos Arbeids og 
velferdsetaten, Vannverksregisteret, Utdanningsdirektoratet samt registre i Statistisk 
sentralbyrå.  
 
Forholdet mellom folkehelseprofilene og kommuners og fylkeskommuners 
oversiktsarbeid vil omtales og reguleres nærmere i høringsnotat om forskrift om 
oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (folkehelseforskriften) som omtales i 
punkt 2.1. 
 
Arbeidet med helseindikatorer, statistikkbank og folkehelseprofiler for kommuner og 
fylkeskommuner vil være under utvikling i årene framover. Profilene som presenteres i 
2012 er basert på eksisterende data som kan brytes ned på kommunenivå. Indikatorene 
vil forbedres i takt med bedre tilgang på relevante data. For eksempel vil gjennomføring 
av nye spørreundersøkelser om helse på regionalt og eventuelt lokalt nivå etter hvert 
kunne gi mer data om helse og om risikofaktorer for sykdom.  
 
Fra 2012 vil Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet arrangere kurs og konferanser 
om bruk av folkehelseprofilene og statistikkbanken, som del av veiledningen opp mot 
kommunenes og fylkeskommunenes oversiktsarbeid. Departementet anbefaler at 
kommuner og fylkeskommuner deltar på disse.  

2.3. Veiledningsmateriale til loven 

Folkehelseloven legger til grunn at folkehelsearbeidet skal være forsvarlig og at det 
skal være kunnskapsbasert. I tillegg til å ha oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer, innebærer et kunnskapsbasert folkehelsearbeidet at det baseres 
på anerkjente metoder og verktøy. Helsedirektoratet og fylkesmannen har som 
oppgave etter §§ 23 og 24 å være pådrivere for kunnskapsbasert folkehelsearbeid. 
Helsedirektoratet skal som en del av dette utvikle normer og standarder for godt 
folkehelsearbeid.  
 
Planforankringen av folkehelsearbeidet, spesielt fastsetting av mål og strategier etter § 
6, vil være gjenstand for politiske beslutninger bygget på faglig grunnlag. 
Iverksettingen av beslutningene bør i størst mulig grad være kunnskapsbasert. 
Veiledningsmateriale vil utvikles over tid parallelt med utvikling av ny kunnskap og 
metodikk.  
 
Direktoratet vil publisere veiledning, normer og standarder på sin nettside: 
www.helsedirektoratet.no under fanen ”folkehelse”. 
I løpet av 2012 tas det sikte på å utarbeide:  

− korte omtaler knyttet til det systematiske folkehelsearbeidet (januar 2012) 
− veiledning til forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 

(etter vedtagelse av forskriften) 
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Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 12.03.2012:

Protokoll fra formannskapets møte den 14.3.2012 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
221951 F-protokollen 14.3.3012.doc
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Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 14.03.2012 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 16:05
Sak – fra / til: 012/12 - 016/12

Følgende medlemmer møtte:
Leif Erik Egaas – H Arne Stapnes – H Unn Therese Omdal – AP
Odd Stangeland – AP Thusanee Lingeswaran – AP Tor Inge Rake – V
Jon Aarsland – KrF Solveig Ege Tengesdal – KRF Tommy Bjellås – FRP
Ruth Evy Berglyd – SP 

Følgende medlemmer hadde forfall:
Svanhild F. Wetteland – H

Følgende varamedlemmer møtte:
Bjørn Carlsen - H

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:
Rådmann Ketil Helgevold, kommunalsjef levekår Kåre Ingvar Helland, plansjef Dag Kjetil 
Tonheim.

Merknader til møtet:
 Fra kl. 11:15 – 11:45 - Fagkonsulent-samhandling, Eli Sævareid informerte om 

”Fredriciamodellen”
 Ny sak på sakslisten ble enstemmig satt på sakslisten: 017/12: Søknad om prosjektmidler 

- uønsket deltid.

Leif Erik Egaas
Ordfører Leif Broch

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Formannskapet
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (00):

Arbeiderpartiet (3): Unn Therese Omdal, Odd Stangeland, Thusanee Lingeswaran 
Vara i rekkefølge:   Frank Emil Moen, Tor Dahle, Renate Tråsavik, Bjørn Reidar Berentsen,                          

                                      Roger Sæstad

Fremskrittspartiet (1): Tommy Bjellås
Vara i rekkefølge: Tom Harry Albertsen, Roald Eie, May Helen Hetland Ervik

Høyre (3):  Ordfører Leif Erik Egaas, Arne Stapnes, Svanhild F. Wetteland
Vara i rekkefølge:  Bjørn Carlsen, Kjell Vidar Nygård, Astrid Hetland Robertson, 

Terje Jørgensen jr.

Kristelig Folkeparti (2): Jon Aarsland, Solveig Ege Tengesdal
Vara i rekkefølge:  Morten Haug, Bente Skåra Gundvaldsen, Alf Tore Sæstad, 

                                      Edmund Iversen

Senterparti (1): Ruth Evy Berglyd
Vara i rekkefølge:  Tor Olaf Gya, Halvor Thengs (SV)

Venstre (1): Tor Inge Rake 
Vara i rekkefølge: Brit L. Kvassheim. 

Saksliste:

Sak nr. Sakstittel L

012/12
Nye lokaler i Spinnerigaten 15 til Voksenopplæringssenteret og til ekstra 
kontorer

013/12 2012 - Bosetting av flyktninger

014/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 8.2.2012

015/12 Referatsaker til formannskapets møte 14.3.2012

016/12 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 14.3.2012

017/12 Søknad om prosjektmidler – uønsket deltid
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012/12: Nye lokaler i Spinnerigaten 15 til  
Voksenopplæringssenteret og til ekstra kontorer

  
Rådmannens forslag til vedtak 22.02.2012:

1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå en langsiktig leieavtale med Svanedal AS om leie 
av Spinnerigaten 15, 4370 Eigersund, brutto leieareal 730 kvm (685 kvm netto) iflg. 
vedlagte tegning til nye lokaler for Voksenopplæringssenteret. 

2. I tillegg gis rådmannen fullmakt til å leie 151 kvm. kontorlokaler i samme bygg.
3. Leiebeløpet for lokaler til Voksenopplæringssenteret er på kr 500.- pr kvm. til 

01.06.2014, deretter er leieprisen 850 kr pr. kvm. Årlig leie er kr 365 000.- i starten og 
kr 620 500 pr. år fra 01.06.2014.

4. Leieprise for 151 kvm kontorlokaler i 1.etg. i Spinnerigaten nr. 15, er 850 kr pr. kvm
som gir årlig leie 128.350 pr. år. 

07.03.2012 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
LEDER EDMUND IVERSEN (brukerrepr.) foreslo slikt tillegg:

”Felles brukerutvalg forutsetter at handikapparkeringsplasser ivaretas.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Iversens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

BRU-001/12 Vedtak:

1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå en langsiktig leieavtale med Svanedal AS om 
leie av Spinnerigaten 15, 4370 Eigersund, brutto leieareal 730 kvm (685 kvm 
netto) iflg. vedlagte tegning til nye lokaler for Voksenopplæringssenteret. 

2. I tillegg gis rådmannen fullmakt til å leie 151 kvm. kontorlokaler i samme bygg.
3. Leiebeløpet for lokaler til Voksenopplæringssenteret er på kr 500.- pr kvm. til 

01.06.2014, deretter er leieprisen 850 kr pr. kvm. Årlig leie er kr 365 000.- i starten 
og kr 620 500 pr. år fra 01.06.2014.

4. Leieprise for 151 kvm kontorlokaler i 1.etg. i Spinnerigaten nr. 15, er 850 kr pr. 
kvm som gir årlig leie 128.350 pr. år. 

Felles brukerutvalg forutsetter at handikapparkeringsplasser ivaretas.

Vedtaket er enstemmig.

14.03.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

 Nytt dokument i saken: Brukerutvalgets vedtak i saken.
~ o ~

Solveig Ege Tengesdal (KrF) foreslo slikt vedtak:
”Nytt punkt 5: Det forutsetter at parkeringsplasser for funksjonshemmede ivaretas.
Nytt punkt 6: Felleskostnader må avklares før en eventuell avtale inngås.”

Votering: 
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Tengesdals forslag enstemmig vedtatt. 

FS-012/12 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå en langsiktig leieavtale med Svanedal AS om leie 
av Spinnerigaten 15, 4370 Eigersund, brutto leieareal 730 kvm (685 kvm netto) iflg. 
vedlagte tegning til nye lokaler for Voksenopplæringssenteret. 

2. I tillegg gis rådmannen fullmakt til å leie 151 kvm. kontorlokaler i samme bygg.
3. Leiebeløpet for lokaler til Voksenopplæringssenteret er på kr 500.- pr kvm. til 

01.06.2014, deretter er leieprisen 850 kr pr. kvm. Årlig leie er kr 365 000.- i starten 
og kr 620 500 pr. år fra 01.06.2014.

4. Leieprise for 151 kvm kontorlokaler i 1.etg. i Spinnerigaten nr. 15, er 850 kr pr. kvm 
som gir årlig leie 128.350 pr. år. 

5. Det forutsetter at parkeringsplasser for funksjonshemmede ivaretas. 
6. Felleskostnader må avklares før en eventuell avtale inngås.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

013/12: 2012 - Bosetting av flyktninger

Rådmannens forslag til vedtak 17.02.2012:

Rådmannen i Eigersund vedtar å ikke ta imot nyankomne flyktninger for bosetting i 2012.  

Dersom det blir ledige plasser i det etablerte prosjektet for enslige mindreårige flyktninger i 
løpet av 2012, vurderer imidlertid rådmannen det som aktuelt å ta imot inntil 2 -3 nye enslige 
mindreårige, for å opprettholde driften av dette prosjektet på dagens nivå.

Rådmannen er kjent med at det foreligger positive vedtak om familiegjenforening for i alt 10 
personer som har sine nærmeste bosatt i Eigersund.  Eigersund kommune har – de senere 
år i alle fall – regnet familiegjenforente som en del av kvoten for mottak.  Det vil derfor bli 
bosatt 10 personer ved familiegjenforening i 2012.

07.03.2012 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
ALF STÅLE EGELANDSDAL (brukerrepr.) foreslo:

”Felles brukerutvalgs foreslår at Eigersund kommune bør stille seg positive til å 
imøtekomme IMDI sine ønsker, og ta imot totalt 20 flyktninger.”

Votering:
Egelandsdals forslag vedtatt med 7 stemmer mot 2 stemmer for rådmannens innstilling (Elsa 

A.Mehari og Veli Akalp, brukerrepr.).

BRU-002/12 Vedtak:

Felles brukerutvalgs foreslår at Eigersund kommune bør stille seg positive til å 
imøtekomme IMDI sine ønsker, og ta imot totalt 20 flyktninger.
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Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

14.03.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Jon Aarsland (KrF) foreslo slikt vedtak:
”Eigersund kommune stiller seg positive til å ta imot totalt 20 flyktninger.”

  
Votering:
Aarslands forslag vedtatt med 7 mot 4 stemmer. (H+FrP)

FS-013/12 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Eigersund kommune stiller seg positive til å ta imot totalt 20 flyktninger.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

014/12:  Godkjenning av protokoll fra  formannskapets møte 
8.2.2012

Forslag til vedtak 08.02.2012:

Protokoll fra formannskapets  møte den 8.2.2012 godkjennes.

14.03.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent.

FS-014/12 Vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 8.2.2012 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

015/12: Referatsaker til formannskapets møte 14.3.2012

Referatsaker som legges frem for utvalget 22.02.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 11/32832 I 10.12.2011 Sørensen & Skjefrås Svåheia vindpark -
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DA Akvokatene 
Stokkeland

støyproblematikk

2 12/3082 I 16.01.2012
Nasjonalt 
folkehelseinstitutt

Folkehelseprofil for 
kommunen 2012

3 12/4140 I 03.02.2012 Jagged Vision
Søknad om støtte til 
albuminnspilling for Jagged 
Vision

4 12/3816 I 31.01.2012 Stavanger kommune

Årsrapport og protokoll av 
21.12.11 for legene i 
voldtektsmottaket for Sør 
Rogaland

5 12/2424 I 16.01.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Regional planstrategi for 
Rogaland 2012 - 2016

6 11/31600 I 02.11.2011 Stemmerettsjubileet
Stemmerettsjubileet 1913 -
2013 i kommuner og fylker

7 12/6145 I 20.02.2012 Studiesenteret.no AS
Strategi- og handlingsplan 
Studiesenteret.no

8 12/5274 X 15.02.2012 Formannskapet Evaluering av rusomsorgen

9 11/8101 I 07.03.2011
Barne- og 
likestillingsdep.

Stemmerettsjubileet 1913 -
2013 i kommuner og fylker

10 12/4571 I 01.02.2012
HEF Egersund og 
Dalane

Livssynsnøytral gravlund.

11 11/33674 I 01.12.2011
Det 
kriminalitetsforebygg
ende råd (KRÅD)

Åpent brev til nyvalgte 
lokalpolitikere om 
kriminalitetsforebygging 
generelt og om rus/vold og 
alkoholpolitikk

12 12/4803 I 07.02.2012 Ørland kommune
Ordførerstafett - staten må gi 
mer penger til vei

13 12/5813 U 20.02.2012
Til medlemmene i 
KFU

Referat fra møte i KFU 
14.02.2012

14.03.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

2 12/3082 I 16.01.2012
Nasjonalt 
folkehelseinstitutt

Folkehelseprofil for 
kommunen 2012

Odd Stangeland (AP) foreslo slikt vedtak:
”Formannskapet ber administrasjonen å innarbeide opplysningene i 
Folkehelsebarometeret i kommunale målsetninger og planer. Et spesielt fokus bør 
rettes på signifikante avvik (røde lys).

Tor-Inge Rake (V) foreslo slikt vedtak:
”Formannskapet ber om en sak som evaluerer kommunens resultat i folkehelseprofil. 
Saken skal også inneholde eventuelle forslag som kan tenkes igangsatt.”

Votering:
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Stangeland og Rakes forslag enstemmig vedtatt. 

3 12/4140 I 03.02.2012 Jagged Vision
Søknad om støtte til 
albuminnspilling for Jagged 
Vision

Tommy Bjellås (FrP) foreslo slikt vedtak:
”Det fremmes en sak som tar for seg rutiner og retningslinjer for kulturprosjekter som ikke 
faller inn under ordinær tildeling av kulturmidler. Saken skal angi forslag til budsjettmidler 
som innarbeides i budsjettforslag for 2013.”

Votering:
Bjellås’ forslag enstemmig vedtatt. 

9 11/8101 I 07.03.2011
Barne- og 
likestillingsdep.

Stemmerettsjubileet 1913 -
2013 i kommuner og fylker

Varaordfører foreslo slikt vedtak:
”Rådmannen setter ned en komité som koordinerer og tilrettelegger for at Eigersund 
kommune skal markere hundreårsjubileet for stemmeretten i 2013.”

Solveig Ege Tengesdal (KrF) foreslo slikt vedtak:
”Varaordføreren leder komiteen.”

Votering:
Varaordførerer og Tengesdals forslag enstemmig vedtatt. 

FS-015/12 Vedtak:

2 12/3082 I 16.01.2012
Nasjonalt 
folkehelseinstitutt

Folkehelseprofil for 
kommunen 2012

1. Formannskapet ber administrasjonen å innarbeide opplysningene i 
Folkehelsebarometeret i kommunale målsetninger og planer. Et spesielt fokus bør rettes 
på signifikante avvik (røde lys).

2. Formannskapet ber om en sak som evaluerer kommunens resultat i folkehelseprofil. 
Saken skal også inneholde eventuelle forslag som kan tenkes igangsatt.

3 12/4140 I 03.02.2012 Jagged Vision
Søknad om støtte til 
albuminnspilling for Jagged 
Vision

Det fremmes en sak som tar for seg rutiner og retningslinjer for kulturprosjekter som ikke 
faller inn under ordinær tildeling av kulturmidler. Saken skal angi forslag til budsjettmidler 
som innarbeides i budsjettforslag for 2013.

9 11/8101 I 07.03.2011
Barne- og 
likestillingsdep.

Stemmerettsjubileet 1913 -
2013 i kommuner og fylker
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1. Rådmannen setter ned en komité som koordinerer og tilrettelegger for at Eigersund 
kommune skal markere hundreårsjubileet for stemmeretten i 2013.

2. Varaordføreren leder komiteen.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

016/12: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 14.3.2012

Rådmannens forslag til vedtak 08.02.2012:

14.03.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

 Varaordføreren tok opp plassering og innhold i biblioteket. 
Formannskapet ba om en orientering om dette i et senere formannskapsmøte.

 Odd Stangeland (AP) tok opp oppslag angående næringsområder og slikt vedtak:
1. ”Administrasjonen oppretter et prosjekt på opparbeidelse av industriområde på 

Tengsareid 2 (Haganeset). Kostnader og fremdrift innarbeides i neste økonomirapport.

2. Administrasjonen oppretter en nettside/nettsted for markedsføring av kommunale og 
private bolig og næringstomter (salg/leie) innen utgangen av mai 2012.
Nettsiden/nettstedet administreres av Eigersund kommune. Informasjon om 
nettsiden/nettstedet sendes aktuelle aktører og kunngjøres på Eigersund kommunes 
nettsider.”

Votering:
Stangelands forslag enstemmig vedtatt. 

 Thusanee Lingeswaran (AP) etterlyste fremdrift av skatepark.

Rådmannen vil komme tilbake saken i neste møte.

 Solveig Ege Tengesdal (KrF) etterlyste fremdriften av saken om vilkår for private 
barnehager.

Rådmannen opplyste om at denne saken kommer som tidligere meddelt.

 Ruth Evy Berglyd (SP) stilte spørsmål om hva som er status for barnehagedekning i 
Eigersund kommune.

Rådmannen informerte om at alle som har rett til plass har fått det.

 Ruth Evy Berglyd (SP) stilte spørsmål om hva som er status for utbedring av mobildekning 
i Dalane.

Informasjonssjefen informerte om at næringssjefen i Dalane arbeider kontinuerlig godt med 
denne problemstillingen.
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 Tommy Bjellås (FrP) tok opp problemstillingen rundt kontorsituasjonen for Eigersund 
kommune og foreslo slikt vedtak:
”Formannskapet ber om en sak som ser på en helhetlig areal forvalting knyttet til behovet for 
kontorer og fasiliteter for Eigersund kommune.

En ønsker her å få en total oversikt over hvor mye administrativ plass vi leier og eiger. Samt 
kostnader knyttet til dette.

Rådmannen bes her om å komme med anbefalinger for å få samlet flere aktiviteter.”

Votering:
Bjellås` forslag enstemmig vedtatt. 

 Ordføreren tok opp vinterparkeringsituasjonen på Mydland for ”dagsturister” der det tidvis 
er et problem.

Rådmannen orienterte om at det er en prosess på gang her der administrasjonen arbeider 
med saken sammen med Sirdal kommune.

 Odd Stangeland (AP) stilte spørsmål om hva som status for nye lokaler til Dalane 
Friluftsråd som har søkt om å få leie lokaler i stallkroen på Bakkebø.

Rådmannen informerte om at DF mente at prisnivået var for høyt. Prisnivået er bla 
begrunnet i ombyggingskostnadene. Tilbudet står ved lag.

 Odd Stangeland (AP) stilte spørsmål om fremdriften av prosjektet 
organisasjonsgjennomgang.

Rådmannen orienterte om fremdriften av prosjektet organisasjonsgjennomgang.

 Rådmannen presiserte påstand fra leder i TV i Sykepleieforbundet som tidligere påsto i 
formannskapet at det foregikk ulovligheter i Eigersund kommunen. Dette etter å ha hatt 
kontakt med henne. Rådmannen finner ikke grunn til å gå videre med saken da det er lite 
konkrete påstander, men gjeldende regelverk er presisert i organisasjonen. Også fra enkelte 
andre tillitsvalgte har det kommet noen andre ”ulne påstander” om ulovligheter. På tross av 
at det er bedt om konkrete tilbakemeldinger fra alle tillitsvalgte på eventuelle ulovligheter, 
har det ikke kommet noen slik tilbakemeldinger.

 Tommy Bjellås (FrP) stilte spørsmål i lukket møte (kl § 30, 3) om situasjonen i en spesifikk 
enhet. 

Rådmannen kjente ikke til saken, men vil følge opp saken.

 Rådmannen orienterte om avhending av driftsbygning på Bakkebø og tilbakekjøpsavtale i 
forhold til Dalane Folkemuseum. Han trenger tilbakemelding på tolking av vedtaket om 
tilbakekjøpsavtalen som ble fremmet. Og vil be om en klargjøring fra kommunestyret på 
førstkommende mandag under behandling av protokollen.

Ruth Evy Berglyd (SP) trådte ut som inhabil jf. fvl  § 6, 1 e idet hun er medlem av styret i 
Dalane Folkemuseum.
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 Ordføreren orienterte om arbeidet i valgkomiteen for Uninor AS. 
Solveig Ege Tengesdal (KrF), Arne Stapnes (H), Tor-Inge Rake (V) og Bjørn Carlsen (H) 
trådte ut som inhabile som pga sine posisjoner i styre og administrasjon i Uninor AS jf. fvl § 
6, 1 e.

FS-016/12 Vedtak:

1. Formannskapet ber om en sak som ser på en helhetlig areal forvalting knyttet til 
behovet for kontorer og fasiliteter for Eigersund kommune.

En ønsker her å få en total oversikt over hvor mye administrativ plass vi leier og 
eiger. Samt kostnader knyttet til dette.

Rådmannen bes her om å komme med anbefalinger for å få samlet flere aktiviteter.

2. Administrasjonen oppretter et prosjekt på opparbeidelse av industriområde på 
Tengsareid 2 (Haganeset). Kostnader og fremdrift innarbeides i neste 
økonomirapport.

Administrasjonen oppretter en nettside/nettsted for markedsføring av kommunale og 
private bolig og næringstomter (salg/leie) innen utgangen av mai 2012. 
Nettsiden/nettstedet administreres av Eigersund kommune. Informasjon om 
nettsiden/nettstedet sendes aktuelle aktører og kunngjøres på Eigersund kommunes 
nettsider.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

017/12: Søknad om prosjektmidler - uønsket deltid

Rådmannens forslag til vedtak 13.03.2012:

Eigersund kommune sender søknad om prosjektmidler knyttet til uønsket deltid for 2012. 

14.03.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

FS-017/12 Vedtak:

Eigersund kommune sender søknad om prosjektmidler knyttet til uønsket deltid for 2012. 

Forslag enstemmig vedtatt. 
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Stilling:
Telefon:
E-post:

Miljøavdelingen
Miljøstaben
Per Steinar Berentsen
Byggeleder
51 46 83 03
per.steinar.berentsen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
027/12 Formannskapet 18.04.2012

Dalane videregående skole - ny idrettshall
  

Sammendrag:
Modular Building Systems AS har overfor kommunen foreslått at det inngås et samarbeid 
som har til hensikt å etablere en flerbrukshall på Lagård. Det er i første omgang tale om å 
inngå en intensjonsavtale som forplikter ikke Eigersund kommune økonomisk. 

Saksgang:
Formannskapet vedtar saken. 

Saken sendes til Idrettsrådet slik at de kan behandle saken før formannskapet treffer sitt 
vedtak.

Rådmannens forslag til vedtak 28.03.2012:

1. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å inngå en intensjonsavtale med Modular 
Building Systems AS som har til hensikt å etablere en flerbrukshall på Lagård.

2. Prosjektet forutsettes å være forskningsbasert eller av en slik art at ordinære 
anskaffelsesregler vil være tilsidesatt ved en eventuell realisering av en flerbrukshall. 
Dette momentet tas inn i intensjonsavtalen.

3. Intensjonsavtalen forplikter ikke Eigersund kommune økonomisk. 

4. En eventuell realisering av flerbrukshall på Lagård krever at det fremmes en ny 
politisk sak til kommunestyret.

Eventuell tidligere politisk behandling:
--

Andre opplysninger / fakta i saken:
Modular Building Systems AS har overfor kommunen foreslått at det inngås et samarbeid 
som har til hensikt å etablere en flerbrukshall på Lagård.

Når det gjelder selve hallen er denne tenkt bygget som en modulær flerbrukshall basert på 
basismålene 40x20x7 meter. Dette er størrelsen på en ordinær håndballbane og i tillegg 
kommer sikkerhetssoner og yttermodulene som hallen bygges opp omkring. Det betyr at 
hallflaten blir 44x24 meter – og med yttermodulene vil de ytre målene være ca 47x27 meter. 
Garderobekapasitet, kiosk, mv vil evt påvirke disse målene. Hallen vil i det daglige kunne bli 
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delt opp i inntil tre saler. Salene skilles fra hverandre med tilpassede skillevegger som heises 
opp/ned med elektrisk motor. Dette er løsninger som ofte blir brukt i denne type haller – og 
som er en standard fremgangsmåte. 

For å forklare konseptet dreier det seg, enkelt sagt, om å sette opp stålmoduler som er 
standard størrelse 12 m x 2,44 m x 2,9 m (lengde, bredde, høyde). Modulene er som en 
forsterket cargo-contaier og kan bygges i høyder opp til 9 moduler. Modulenes åpne rom kan 
brukes til gangareal, garderober, tilskuerplass mv. Modulene settes sammen nærmest etter 
Lego-prinsippet – og så konstrueres det en egen takløsning over selve hallen. 

En slik hall-løsning som her skisseres er ikke oppført i Norge tidligere – og vil dermed være 
interessant i innovasjonssammenheng – og kan muligens utløse midler fra Innovasjon 
Norge. Partene vil forfølge denne muligheten i det videre arbeidet gjennom en eventuell 
etablering av et felles utviklingsprosjekt (OFU prosjekt).  Innovasjon Norge sier dette om 
felles utviklingsprosjekter: 

Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) er et strategisk tilskuddsprogram rettet 
til næringslivet og det offentlige. Programmet skal fremme utvikling av nye produkter, 
tjenester og løsninger nasjonalt og internasjonalt.

Den estimerte totalkostnaden er på kr 15 millioner inkl. mva. Dette inkluderer kostnader for 
klargjøring av grunn  / fundament.

Saksbehandlers vurderinger:
Det er et uttrykt behov for større hallkapasitet i Eigersund kommune. Dette kommer til uttrykk 
i idrettsmiljøet og ved Dalane videregående skole. Når det gjelder sistnevnte har ikke 
Eigersund kommune noe ansvar for å etablere hallkapasitet for Rogaland fylkeskommune. 

Det er likevel slik at vi som en god vertskommune for Dalane vgs både kan tilrettelegge for 
skolens behov – og samtidig skape en god arena for kommunens innbyggere. Dette kan 
gjøres ved å leie ut hallen til Dalane vgs på dagtid – og ved å stille hallen til disposisjon til 
kommunens idrettslag på ettermiddag- og kveldstid. Hvorvidt dette er en mulig vei å gå er for 
tidlig å si på det nåværende tidspunkt – og er en av mange problemstillinger som må finne 
sin løsning før en hall eventuelt kan realiseres. Et leieforhold på dagtid vil selvsagt også 
være et moment med tanke på hvordan en slik hall kan finansieres. 

Denne saken handler ikke om et endelig ja eller nei til en flerbrukshall, men en aksept for å 
gå videre for å vurdere mulighetsrommet som eksisterer her. Rådmannens hensikt vil i neste 
omgang være å anbefale etableringen av en flerbrukshall, såfremt forutsetningene for dette 
ligger til grunn. Det viktigste spørsmålet i dette blir det økonomiske fundamentet. 

I det videre vil rådmannen særlig jobbe langs følgende linjer: 

 Videre planlegging, kartlegging og kontakt med mulige støttespillere. 
 Informasjonsarbeid og mobilisering av ressurspersoner i hver organisasjon. 
 Undersøke alternative finansieringskilder, herunder sponsormidler, spillemidler, mv 

Universell utforming:
Vil bli ivaretatt ved utforming av hallen.

Økonomiske konsekvenser:
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Intensjonsavtalen skaper ingen økonomiske forpliktelser for Eigersund kommune. Hvis en på 
et senere tidspunkt velger å realisere en flerbrukshall kommer det en ny sak som belyser de 
økonomiske sidene fullt og helt. 

~ o ~

Alternative løsninger:
Eigersund kommune takker nei til å inngå en intensjonsavtale med Modular Building 
Systems AS som har til hensikt å etablere en flerbrukshall på Lagård.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
222968 Fotomontasje.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 02.02.2009 Dalane vg. skole
Mulighetsstudie - ønske om utbygging av 
idrettshall ved Dalane vg. skole

2 I 11.02.2009 Multiconsult AS Tomt ny idrettshall - ingeniørgeologisk bistand

3 I 06.03.2009 Multiconsult AS
Idrettshall ved Dalane videregående skole -
ingeniørgeologiske vurderinger av byggetomt

4 U 28.08.2009
Rogaland 
fylkeskommune 
v/Aslaug Undheim

Geologisk rapport - mulighetsstudie idrettshall 
ved Dalane vg skole

5 U 20.10.2009
Rogaland 
fylkeskommune

Dalane Videregående skole - mulig flerbrukshall

6 I 27.10.2009
Rogaland 
fylkeskommune

Foreløpig svar - Dalane Videregående skole -
mulig flerbrukshall

7 I 22.03.2010
Dalane videregående 
skole v/Ivar Urdal

Multihallen (flerbrukshallen) på Lagård -
planlegging - informasjon

8 U 16.04.2010 Møtedeltakere
Flerbrukshall Dalane videregående skole - referat 
fra møte den 09.04.10

9 U 29.04.2010 Møtedeltakere Referat fra møte i arbeidsgruppen den 27.04.10
10 U 15.07.2010 Til møtedeltakere Referat fra møte i styringsgruppen den 21.05.10

11 U 04.10.2010 Møtedeltakere
Mulighetsstudie flerbrukshall Lagård - referat fra 
møte 29.09.10

Parter i saken:
            

Modular Building 
Systems AS
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Kommentar i anledning mulig ny idrettshall ved DVS 
 
Eigersund idrettsråd er i utgangspunktet positiv til all nye idrettsflater, det være seg baner, haller, kort 
sagt alle former for anlegg der idrett kan utøves. For anlegg der offentlige midler tenkes benyttet 
(spillemidler, kommunale/ fylkeskommunale midler etc.), er det imidlertid viktig at idrettens 
prioriteringsliste følges. Øverst på denne liste står ny fotballhall, et regionalt anlegg for fotballen i hele 
Dalane. Realisering av en slik hall vil frigjør verdifull treningstid i eksisterende flerbrukshaller til andre 
idretter som, håndball, volleyball, basketball og lignende.   
 
Opprinnelig var hallen tenkt lagt på grusbanen ved DVS, men siden EIK hadde innvendinger til at 
banen ble nedbygget, ble plasseringen justert til området bakenfor skolen (dagens utvendige 
handballbane). Komiteen som arbeidet med disse planen besto av representanter fra DVS, 
kommunen, fylkeskommunen og idrettsrådet. Grunnet konflikt av interesser strandet dessverre 
arbeidet. Skolen ønsket fastdekke (for dabbeidretter) mens fotballen ønsket kunstgress. 
 
Eigersund idrettsråd vil fortsatt arbeide for etablering av en fotballhall, og aller helst i Lagård/ Bakkebø 
området. Det er også kjent at både Eiger og EIK sysler med samme tanker. En målsetting må være å 
samle fotballmiljøet til å samarbeide, og dra i samme retning slik at en forballhall kan realiseres fortest 
mulig. En slik hall, uansett plassering, vil uten tvil komme hele regionen til gode.  
 
Eigersund idrettsråd 
10. april 2012     
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 29.03.2012
Arkiv: :FE-614, FA-A02
Arkivsaksnr.:
12/119
Journalpostløpenr.:
12/10541

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Sentralstaben
Ketil Helgevold
Rådmann
51 46 80 13
ketil.helgevold@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
028/12 Formannskapet 18.04.2012

Nye lokaler Voksenopplæringssenteret og kontorlokaliteter 
i Spinnerigaten 15 - Godkjenning av revidert avtale.
  

Sammendrag:
Kommunestyret vedtok at formannskapet skulle godkjenne revidert leieavtale for 
voksenopplæringssenteret og kontorlokaliteter i Spinnerigaten 15.

Saksgang:
Formannskapet fatter endelig vedtak.

Rådmannens forslag til vedtak 29.03.2012:

1. Formannskapet godkjenner fremforhandlet avtale om leie av kontorlokaler av 
Svanedal AS i Spinnerigt 15 (netto 151 kvm).

2. Formannskapet godkjenner fremforhandlet avtale om leie av lokaler til 
Voksenopplæringen av Svanedal AS i Spinnerigt 15 (netto 685 kvm).

Eventuell tidligere politisk behandling:

Kommunestyret fattet følgende enstemmige vedtak i KS-003/12 (19.03.12):

1. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en langsiktig leieavtale med Svanedal AS 
om leie av Spinnerigaten 15, 4370 Eigersund, brutto leieareal 730 kvm (685 kvm 
netto) iflg. vedlagte tegning til nye lokaler for Voksenopplæringssenteret. Når avtalen 
er ferdig fremforhandlet, legges den frem for formannskapet for endelig godkjenning.

2. I tillegg gis rådmannen fullmakt til å fremforhandle leiekontrakt om å leie 151 kvm. 
kontorlokaler i samme bygg. Når avtalen er ferdig fremforhandlet, legges den frem for 
formannskapet for endelig godkjenning.

3. Leiebeløpet for lokaler til Voksenopplæringssenteret er på kr 500.- pr kvm.Til 
01.06.2014, deretter er leieprisen 850 kr pr. kvm. Årlig leie er kr 365 000.- i starten og 
kr 620 500 pr. år fra 01.06.2014.

4. Leieprise for 151 kvm kontorlokaler i 1.etg. i Spinnerigaten nr. 15, er 850 kr pr. kvm 
som gir årlig leie 128.350 pr. år.

5. Det forutsetter at parkeringsplasser for funksjonshemmede ivaretas.
6. Felleskostnader må avklares før en eventuell avtale inngås.
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Andre opplysninger / fakta i saken:
Som angitt i K-sak 003/12.

Saksbehandlers vurderinger:
På bakgrunn av dette vedtaket har rådmannen i samarbeid med bygg- og eiendomssjefen 
reforhandlet avtalene i tråd med Kommunestyrets vedtak. 

De viktigste endringene ift opprinnelig kontrakt er følgende;
- Utleier er ansvarlig for å oppgradere ventilasjonsanlegg dersom dette ikke fyller 

kravet, samt fornye ventilasjonsanlegg som ikke lenger fungerer tilfredsstillende. Det 
er i telefonsamtale den 29.03.12 mellom utleier og rådmann avtalt at dette forholdet 
også gjelder kontorlokalene – og ikke bare i lokalene som skal disponeres av 
Voksenopplæringen. 

- Det skal foretas oppmerking av to parkeringsplasser for handikapparkering 
umiddelbart utenfor inngangen til leiearealet i 1. etg. 

Når det gjelder fellesutgifter er det forhandlet frem estimert pris på disse. Noen av 
kostnadene vil være variable – og det er dermed ikke mulig å sette et eksakt beløp på dette. 
Pris som er forespeilet er kr 70,- pr kvm. Dette utgjør kr 51.100,- eks. mva pr år for 
Voksenopplæringen og kr 10.570,- eks. mva for kontorlokalene. 

Universell utforming:
Ivaretatt i kontrakten.

Økonomiske konsekvenser:
Som angitt i K-sak 003/12.

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Formannskapet godkjenner fremforhandlet avtale om leie av kontorlokaler av 

Svanedal AS i Spinnerigt 15 (netto 151 kvm) med følgende endringer:

2. Formannskapet godkjenner fremforhandlet avtale om leie av lokaler til 
Voksenopplæringen av Svanedal AS i Spinnerigt 15 (netto 685 kvm) med følgende 
endringer:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
223086 Kontor-leieavtale.pdf
223087 VO-leieavtale.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 25.01.2012 Svanedal AS Leieforhold Spinnerigaten 15
3 X 09.02.2012 Leieavtale - utkast

Parter i saken:
            

Svanedal AS
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LEIEAVTALE

i. PARTENE
UTLEIER: Svanedal AS
Organisasjonsnummer: 916447264
Adresse: Hillevågsveien 95, 4016 Stavanger
Telefonitelefaks/e-post: 51889004, 51880191, post@hatlevik.no

Utleiers representant: økonomiplan AS
Adresse: Hillevågsveien 95, 4016 Stavanger
Telefon/telefaks/e-post: 51889004, 51880191, post@hatlevik.no

LEIER: Eigersund Kommune
Organisasjonsnunimer: 944496394
Adresse: Bøclcmans gate 2, 4370 Egersund
Telefonltelefaks/e-post: 51468000, 51468039, post@eigersund.kommune.no

2. LEIEOBJEKTET
Leieavtalen gjelder lokaler i Spinnerigaten 15, 4370 Egersund (Gnr. 13 bnr. 2565 i Eigersund
kommune) liggende i 1. etg. Netto leieareal utgjør netto 151 kvm. Det er ikke gitt tillegg for
andel av fellesfunksjoner og tilgang til felles arealer. Leieareal fremgår av vedlagt tegning
(vedlegg 1). Lokalene skal ved overtakelse være innredet og klart til bruk som kontor med
spredenett for telefon og data, te kjøkken og toaletter. Leieforholdet gjelder ikke løs
innredning og møbler.

Leieren har adgang til eiendommens fellesarealer for tilkomst til lokalet og for å ffi tilgang til
eiendommens fellesftrnksjoner. Dette utgjør; datarom i Spinnerigaten 15, tilkomstveier og
parkeringsanlegg.

Leieren har adgang til eiendommens utearealer.

3. LEIEFORHOLDETS VARIGHET
Kontorlokalet overtas av leieren den 01.05.2012. Leieavtalen utløper uten oppsigelse til den
30.04.2017. kl. 24.00.

Etter utløpet av leieperioden har leietaker rett til å forlenge leieforholdet på like vilkår for to
perioder på 5 år hver. Dersom leieren ikke ønsker å benytte denne retten skal utleier ha
mottatt skriftlig varse] om forholdet innen 6 måneder før utløpet av avtale.

Etter utløpet av leieperioden har leietaker rett til å forlenge leieforholdet som et tidsubegrenset
leieforhold med en gjensidig frist for oppsigelse på 12 måneder. Dersom leieren ønsker å
benytte denne retten skal utleier ha mottatt skriftlig varsel om forholdet innen 6 måneder før
denne retten utøves. Utleier skal på. dette tidspunkt har rett til å kreve husleie regulert opp i
henhold til gjeldende markedsleie for tilsvarende lokaler.
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4. LEIESUMMEN
Ved oppstart av leieforholdet utgjøre leie kr 850 pr. kvm, lik kr 128.350 pr. år. Leien betales
på forskudd med kr 32.088,- den 1. i hvert kvartal til bankkonto: 9688.10.19660. 1-lusleien
skal tilleggs merverdiavgift. I tillegg til leien betaler leier forholdsmessig andel av
eiendommens fellesutgifter inkl, strøm for fellesfiinksjoner med a-konto kr 3.000 hvert kvartal
som forfaller sammen med husleien. Utleier fremlegger regnskap og avregning for drift av
eiendommens fellesarealer pr. 3 1.12 innen den 01.04 det etterfølgende år. Det følgende års a
konto beløp fastsettes på grunnlag av budsjett. Innholdet i felleskostnader fremkommer i eget
vedlegg til leieavtalen (vedlegg 2).

Utleier kan kreve husleien regulert en gang i året etter konsumprisindeksen. Reguleringen skal
skje på grunnlag av konsumprisindeksen som foreligger ved inngåelse av leieavtalen og kan
tidligst reguleres pr 01.01.20 13.

Partene kan ikke kreve husleien regulert etter paragraf 4-3 i husleieloven.

Utgifter som skyldes offentlige pålegg om forhøyet teknisk standard (f.eks ventilasjon) som
måtte pålegges utleier i leieperioden, kan utleier kreve dekket hos leier i den utstrekning
tiltaket kommer leier til gode. Blir utleieren pålagt ekstra kostnader (offentlige pålegg,
avgifter, høyere forsikringspremier 0.1.) grunnet leierens bruk, skal leieren betale disse
merkostnadene i sin helhet ved forfall.

5. ELEKTRISITET OG BRENSEL
Utgifter til elektrisitet er ikke inkludert i leien. Huseier forsyner bygget med elektrisitet fra
eget kraftverk. Prisen på slik kraft skal ikke overstige 95% av prisen som tilbys fra Dalane
Energi for “flytende” priser. Det samme gjelder strøm som inngår i felleskostnader.

6. TINGLYSING
Leieavtalen kan ikke tinglyses uten utleiers samtykke.

7. UTLEIERENS PLIKTER
Utleieren plikter i leietiden å stille lokalet til leierens disposisjon i samsvar med avtalen.
Kiage over at lokalet ikke er i lovbestemt eller kontraktsmessig stand må leieren fremsette
innen 14 dager etter overtagelsen. Ellers regnes forholdet som godtatt. Det som kreves rettet
må oppgis.

Huseier skal før innflytting gjøre ferdig inngang ved å montere lys og male galvanisert dør i
egnet farge.

Utleieren skal sørge for at bygningen med tekniske innretninger holdes i tilsvarende eller
bedre stand som ved kontraktinngåelsen, dog slik at alminnelig slitasje og elde må aksepteres
av leietaker. Utleier plikter å sørge for godt vedlikehold, drift og renhold av inn- og utvendige
fellesarealer. Utleier skal ivareta og bekoste alt utvendig bygningsmessig vedlikehold. Videre
er det utleiers plikt å skifte ut tekniske innretninger som heiser, ventilasjonsanlegg,
f’ringsan1egg osv, når dette er nødvendig.
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8. LEIERENS PLIKTER
Leieren skal på egen bekostning innenfor lokalet vedlikeholde låser, nøkler, ruter, vannkraner,
servanter, vannklosett, varmtvannsbeholdere, lampekupler, elektriske kontakter, brytere og
sikringer, samt foreta oppstaking av avløpsrør til egen vannlås. Likeså påligger det leieren å
vedlikeholde inngangsdører og porter samt innvendig vedlikehold av vinduer med
omranmring, slik at disse er i håndverkmessig god stand. Leier er ansvarlig for enhver type
rutekriusing.

Lokalet må kun benyttes som kontorlokale. Det skal ikke drives produksjon i lokalene.
Leieren skal behandle lokalet og eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsoniliet og rette seg
etter vanlige ordensregler som utleieren fastsetter til sikring av god husorden. Leieren plikter
å erstatte all skade som skyldes ham selv, hans ansatte, fremleiere eller andre personer som
leieren har gitt adgang til lokalet eller eiendommen for øvrig. Leieren må ikke uten utleierens
samtykke endre lokalet på noen måte, og må heller ikke sette opp skilt på eiendommen uten
samtykke fra utleieren.

Leier plikter selv å innhente alle nødvendige tillatelser for sin bruk av lokalene. Krav eller
pålegg fra arbeidstilsyn, helseråd, brannvem, sivilforsvar, industrivem eller annen offentlig
myndighet, foranlediget av den virksomhet som drives i lokalene, er leiers ansvar.

Leieren plikter straks å melde til utleieren enhver skade på lokalet, som må utbedres uten
opphold. Annen skade eller mangel skal leieren sende melding om innen rimelig tid.
Forsømmer leieren pliktig melding taper leieren sitt mulige erstatningskrav og blir ansvarlig
for all skade som kommer av forsømmelsen. Oppstår det i leietiden mangler som det påligger
utleieren å avhjelpe, og kan utbedringen av disse ikke utstå uten å utsette eiendommen eller
leierens gods for åpenbar skade, plikter leieren å søke skaden avverget, om nødvendig uten
forutgående varsel til utleieren. Leieren kan kreve sitt utlegg tilbakebetalt.

Oppfyller ikke leier sine vedlikeholdsforpliktelser etter leieavtalen er utleier berettiget til,
etter skriftlig varsel med 14 dagers frist, å iverksette nødvendige tiltak for leiers regning.

Leieren skal rette seg etter utleiers regler for bruk av fellesareal, herunder parkerings plasser.
Ansatte hos leier har ikke anledning til å parkere på plasser som er reservert for kunder og
besøkende til eiendommene Spinnerigaten 13 og 15. Ansatte har tilgang til parkering i lukket
parkeringshall.

Leier skal rette seg etter utleiers regler om skilting.

9. ENDRING AV LEIEOBJEKTET
Innredning, ominnredning eller noen som helst forandring i eller av de leide lokaler må ikke
finne sted uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Slikt samtykke kan gis på betingelse av at
forandringene tilfaller utleier uten godtgjørelse ved leieforholdets slutt, eller at leier bringer
lokalene tilbake til opprinnelig stand.

10. FREMLEIE
Leieren har ikke adgang til å fremleie eller på annen måte overlate sin bniksrett til andre uten
samtykke fra utleieren. Huseier er forpliktet til å besvare en slik henvendelse i løpet av 14
dager etter at denne er kommet fram.
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11. UTLEIERENS ADGANG TIL LETEOBJEKTET
Leieren plikter i nødvendig utstrekning å gi utleieren eller utleierens representant adgang til
lokalene for tilsyn. Leieren plikter å gi utleieren eller andre adgang til lokalene i den
utstrekning det trengs for å gjennomføre pliktig vedlikehold, lovlige forandringer eller andre
arbeider som må utføres for å hindre skade på lokalene eller eiendommen for øvrig.

12. LEIERS AVTALEBRUDD - UTKASTELSESELAUSUL
Leieren vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leie eller avtalt tilleggsytelse ikke blir
betalt, og leier ikke innen 14 dager etter skriftlig varsel etter tvangsfulibyrdelsesloven § 4-18
er sendt, har fraflyttet lokalet. I varselet skal det stå at utkastelse vil bli begjært dersom
fraflytting ikke skjer, samt at utkastelse kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir
betalt før utkastelsen gjennomføres.

Ved leiers konkurs kan utleier bringe leieforholdet til opphør umiddelbart, med mindre boet
trer inn i leietakers rettigheter etter leieavtalen, jf. Dekningslovens §7-10.

Gjør leieren ellers noe vesentlig brudd på leieavtalen, kan utleieren heve leieavtalen. Leieren
plikter da å flytte ut av lokalet. En leier som flytter etter utkastelse eller krav fra utleieren på
grunn av mislighold, plikter å betale leie for den tid som er igjen av leietiden med fradrag av
hva utleieren rar inn ved ny utleie. Leieren må i tillegg betale de omkostninger som utkastelse,
søksmål og ryddiggjøring av lokalet fører med seg, samt utgifter til ny utleie.

13. LEIEFORITOLDETS OPPHØR
Når leieforholdet er slutt skal leieren overlevere lokalet med tilbehør tilbake til utleieren,
rengjort, og i samme stand som ved overtagelsen, bortsett fra den forringelse som følger av
elde, alminnelig slit og mangler som det påhviler utleieren å utbedre. Annen forringelse
erstattes av leieren. Fast inventar som er anbrakt i lokalene tilfaller huseier dersom annet ikke
er avtalt ved installasjon.

Fast inventar, ledninger o.l. som leieren har anbrakt eller latt anbringe i lokalet må ikke
fjernes med mindre leieren bringer lokalet i samme stand som ved overtakelsen. Leierens
rettigheter til slikt inventar som ikke er fjernet. tilfaller utleieren uten godtgjørelse. Har leieren
montert og etterlatt låser i dører, er han pliktig til å overlevere alle nøkler som hører til låsene.

Utleier kan kreve at leier ved fratlytting fjerner helt eller delvis alle endringsarbeider som er
foretatt på eiendommen, herunder innredning, ledninger o.a. han har montert i leieobjektet og
at skader og merker som følge av dette utbedres. Oppfyller ikke leier denne plikten kan utleier
utføre arbeidet for leiers regning, forutsatt at leier er gitt en frist på 14 dager til selv å utbedre
skaden. Andre mangler ved lokalene som leier ikke har utbedret kan utbedres av utleier på
samme vilkår.

I god tid før utflytting skal det avholdes felles befaring mellom leier og utleier og fastlegge
eventuelle nødvendige arbeider for å bringe leieobjektet i den stand som kreves ved
tilbakelevering.
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De siste 5 md. før fraflytting kan utleier sette opp skilt på fasaden, med informasjon om at
lokalet er for utleie. I samme periode plikter leier, etter forhåndsvarsel, å gi utleier anledning
til å vise lokalene for ny utleie. Utleier er dog forpliktet til å ta tilbørlig hensyn til leiers
forhold ved visning av lokalene.

Flytter ikice leieren når leietiden er ute, kan leieren like ens kastes ut uten søksmål og dom
ener § 13-2 3. ledd i tvangsfullbyrdelsesloven.

Tilbakelevering anses for skjedd når utleier har fått nøkler og ellers uhindret adkomst til
lokalet. Forlater leier lokalet på en slik måte at leieforholdet klart må anses oppgitt, kan utleier
igjen straks disponere over den.

14 FORSIKRING
Hver av partene holder sine inntresser forsikret.

Utleier forsikrer hele bygningen.

Leier forsikrer bygningsmessig innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, data, varer,
driflstap/avbrudd og eget ansvar. I tillegg til egne interesser skal leier dekke forsikring på
dører og vinduer i leieobjektet. Skade påført av leiers medkontrahenter er leiers ansvar. Leier
forsikring skal ved skade benyttes så langt denne rekker (inkl. egenandel) før utleies
forsikring skal benyttes.

Utleier har ikke ansvar for skade ved brann eller vannskade ut over det som huseier kan
forsikres for. Dette gjelder ikke dersom huseier kan klandres for den skal som er oppstått.

Medfører leiers virksomhet at forsikring for eiendommen øker utover det som er standard
vilkår kan utleier kreve dette dekket av leier. Denne bestemmelsen er ved inngåelsen av
leieavtalen rettet inn på salg og lager av fyrverkeri og annet særlig brennbart materiale.
Bestemmelsen gjelder også ved endring av leiers virksomhet også ved redusert risiko.

Partene er enig om at det kan kreves at den annen part legger fram forsikringsbevis inkl.
vilkår som forsikring er tegnet på. Partenes rettslige stilling påvirkes dog ikke om det er krevd
at forsikringsbevis er fremlagt.

15 HAVARI
Blir leieobjektet ødelagt ved brann, flom eller annen hendelig begivenhet kan utleier erklære
seg fri fra alle rettigheter og forpliktdser etter leieavtalen.

16 MERVERDL4VGIFT, SÆRLIGE FORHOLD
Det er forutsatt at leier driver avgiftspliktig virksomhet. Fremleie kan kun foretas til
avgiftspliktig virksomhet.

På grunn av dolcumentasjonskrav til avgifismyndighetene, plikter leier på forespørsel å
redegjøre skriftlig for sin, eventuelt for fremleietakers virksomhet, i tilknytning til
merverdiavgift. Slik forespørsel vil bli rettet en gang pr. år.
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17. TVISTER
Partene vedtar eiendommens verneting for tvister som gjelder leieforholdet.

18. SÆRLIGE BESTEMMELSER
Samtidig med etablering av dette leieforholdet oppheves leieforhold for “Kommunestyresal”
som i dag løper med datterselskap av utleier (Spinnerigaten 15 AS). Utleier skal legge fram
slik erklæring fra datterselskapet. Avslutning av leieforholdet skjer uten ytterligere kostnader
for leietaker.

19 FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN
Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke i leieforholdet: §2-8, 2-15, 3-5, 3-6, 3-8,
4-3, 5-4 første ledd. 8-4, 8-5, 8-6 aimet ledd. 10-2 og 10-5. For øvrig er det denne leieavtalen
som gjelder i de tilfeller der den har andre bestemmelser enn hva som følger av husleielovens
fravikelige regler.

20. UNDERSKRIFT
Utleieren og leieren vedtar med sine underskrifter alle punkter i denne leleavtale, som er
utferdiget i to eksemplarer, hvorav utleier og leier beholder hvert sitt.

Egersund, 2012

Jo4-Ege1 Hkjvik
foi\vaneda1 AS

Vedlegg 1, Tegning av leieareal
Vedlegg 2, Spesifikasjon av felleskostnader
Vedlegg 3, Erklæring fra Spirmerigaten 15 AS
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SPINNERIGATEN 15, KONTOR PÀ BAKSIDEN

Leletaker Leietakers Huseiers
FELLESKOSTNADER direkte Kostnad kostnad

Diverse
Eiendomsskatt x
Forsikring av bygg x
Tilsyn med bygg x
Utvendig vedlikehold bygg og anlegg

Avgifterlforbruk
Heiskontroll
Vann og avløp
Renovasjon
Strøm til eget forbruk X

Strøm forbruk felles
Ventilasjonsanlegg X
Felles belysning og varme x

Renhold
Avfallskonteinere, leie og tømming x
Renhold ute X
Renhold fellesarealer x
Vask matter fellesarealer x
Vask av vinduer (endres dersom huseierforfellesavtale) X
Renhold av egne lokaler X
Snømåldng, strøing og salting X

Service og Vedlikehold
Adgangskontroll og alarm X
Nøkler og låsesystemer x
Brannvarsling, sikring, tilsyn X
Heis X
Ventilasjon og kkmaanlegg x
Administarsjon av nøkler og låsesystemer x

Vaktmester
Innvendig vedlikehold lokaler og utstyr (herunder skifting lysstoffrør) X
Søppelhåndtering x
Vedlikehold og fomying av skilt X

Dato

Leietaker;
Sign

un&er.zsæ(
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LEIEAVTALE

i. PARTENE
UTLEIER: Svanedal AS
Organisasjonsnununer: 916447264
Adresse: Hillevågsveien 95, 4016 Stavanger
Telefon!telefaks/e-post: 51889004, 51880191, post@hatlevik.no

Utleiers representant: økonomiplan AS
Adresse: Hillevågsveien 95, 4016 Stavanger
Telefonltelefaks/e-post: 51889004, 51880191, post@hatlevik.no

LEIER: Eigersund Kommune
Organisasjonsnummer: 944496394
Adresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund
Telefonltelefaks/e-post: 51468000, 51468039, posteigersund.kommune.no

2. LEIEOBJEKTET
Leieavtalen gjelder lokaler i Spinnerigaten 15, 4370 Egersund (Gnr. 13 bnr. 2565 i Eigersund
kommune) liggende i 1. etg. Netto leieareal utgjør netto 685 kvm. I tillegg kommer andel av
ytre ganger og tekniske rom med 45 kvm, slik at total leieareal utgjør 730 kvm. Leieareal
fremgår av vedlagt tegning (vedlegg 1).

Lokalene skal ha følgende faste installasjoner, spredenett for telefon og data, kjøkken i
kantine, kjøkken i lærerværelse. Lokalene skal ha belysning og ventilasjon tilpasset
undervisning. Utleier er ansvarlig for å oppgradere ventilasjonsanlegg dersom dette ikke fyller
kravet, samt fornye ventilasjonsanlegg som ikke lenger thngerer tilfredsstillende.

Med i leieforholdet er innredning av konferansesal som kan benyttes til kommunestyremøter,
ref. inventarliste (vedlegg 2). Vedlegget er ikke klar ved signering av leieavtalen, men skal
gjøres ferdig i forbindelse med overtakelse av lokalet.

Leieren har adgang til eiendornmens fellesarealer for tilkomst til lokalet og for å få tilgang til
eiendommens fellesfunksjoner. Dette utgjør; datarom, ganger for tilkomst og
parkeringsanlegg.

Det skal foretas oppmerking av to parkeringsplasser for handikapparkering umiddelbart
utenfor inngangen til leiearealet i 1. etg.

Leieren har adgang til eiendommens utearealer.
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3. LEIEFORIJOLDETS VARIGHET
Kontorlokalet overtas av leieren den 15.06.2012. Leieavtalen utløper uten oppsigelse til den
01.08.2017 kl. 24.00.

Etter utløpet av leieperioden har leietaker rett til å forlenge leieforholdet på like vilkår for to
perioder på 5 år ad gangen. Dersom leieren ikke ønsker å benytte denne retten skal utleier ha
mottatt skriftlig varsel om forholdet innen 6 måneder før nye leieperiode trer i kraft.

Etter utløpet av leieperioden har leietaker rett til å forlenge leieforholdet som et tidsubegrenset
leieforhold med en gjensidig frist for oppsigelse på 12 måneder. Dersom leieren ønsker å
benytte denne retten skal utleier ha mottatt skriftlig varsel om forholdet innen 6 måneder før
denne retten utøves. Utleier skal på dette tidspunkt har rett til å kreve husleie regulert opp i
henhold til gjeldende markedsleie for tilsvarende lokaler.

4. LEIESUMMEN
Ved oppstart av leieforholdet og fram til 01.06.2014 skal leie utgjøre kr 500 pr. kvm, lik kr
365.000 pr. år. Leien betales på forskudd med kr 91.250,- den 1. i hvert kvartal til bankkonto:
9688.10.19660. Etter 01.06.2014 skal husleien økes til kr 850 pr. kvm, lik kr 620.500 pr. år.
Husleien skal tilleggs merverdiavgift.

I tillegg til leien betaler leier forholdsmessig andel av eiendommens fellesutgifter inkl. strøm
for fellesfunksjoner med a-konto kr 13.000 hvert kvartal som forfaller sammen med husleien.
Utleier fremlegger regnskap og avregning for drift av eiendommens feHesarealer pr. 3 1.12
innen den 01.04 det etterfølgende år. Det følgende års a-konto beløp fastsettes på grunnlag av
budsjett. Innholdet i felleskostnader frenikommer i eget vedlegg til leieavtalen (vedlegg 3).

Utleier kan kreve husleien regulert en gang i året etter konsumprisindeksen. Reguleringen skal
skje på grunnlag av konsumprisindeksen som foreligger ved inngåelse av leieavtalen og kan
tidligst reguleres pr 01.01.2014.

Partene kan ikke kreve husleien regulert etter paragraf 4-3 i husleieloven.

Utgifter som skyldes offentlige pålegg om forhøyet teknisk standard (f.eks ventilasjon) som
måtte pålegges utleier i leieperioden som følge av at leier endrer bruken av eiendommen, kan
utleier kreve dekket hos leier i den utstrekning tiltaket kommer leier til gode. Blir utleieren
pålagt ekstra kostnader (offentlige pålegg, avgifter, høyere forsikringspremier o.l.) grunnet at
leier endrer bruken av eiendommen, skal leieren betale disse merkostnadene i sin helhet. Det
er forutsatt at alle relevante tillatelser for leiers bruk av eiendommen til formål undervisning
og kontorer som skjer i sammenheng med dette er avklart og tatt hensyn til før eiendonmen
tas i bruk av leier.

5. ELEKTRISITET OG BRENSEL
Utgifter til elektrisitet er ikke inldudert i leien. Huseier forsyner bygget med elektrisitet fra
eget kraftverk. Prisen på slik kraft skal ikke overstige 95% av prisen som tilbys fra Dalane
Energi for “flytende” priser. Det samme gjelder strøm som inngår i felleskostnader.

6. TINGLYSING
Leieavtalen kan ikke tinglyses uten utleiers samtykke.
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7. UTLEIERENS PLIKTER
Utleieren plikter i leietiden å stille lokalet til leierens disposisjon i samsvar med avtalen.
Klage over at lokalet ikke er i lovbestemt eller kontraktsmessig stand må leieren fremsette
innen 14 dager etter overtagelsen. Ellers regnes forholdet som godtatt. Det som kreves rettet
må oppgis.

Utleieren skal sørge for at bygningen med tekniske innretninger holdes i tilsvarende eller
bedre stand som ved kontraktinngåelsen, dog slik at alminnelig slitasje og elde må aksepteres
av leietaker. Utleier plikter å sørge for godt vedlikehold, drift og renhold av inn- og utvendige
fellesarealer. Utleier skal ivareta og bekoste alt utvendig bygningsmessig vedlikehold. Videre
er det utleiers plikt å skifte ut tekniske innretninger som heiser, ventilasjonsanlegg,
1’ringsan1egg osv, når dette er nødvendig.

8. LEIERENS PLIKTER
Leieren skal på egen bekostning innenfor lokalet vedlikeholde låser, nøkler, ruter, vannlcraner,
servanter, vannklosett, varmtvannsbeholdere, lampekupler, elektriske kontakter, brytere og
sikringer, samt foreta oppstaking av avløpsrør til egen vannlås. Likeså påligger det leieren å
vedlikeholde inngangsdører til sitt leieareal og porter samt innvendig vedlikehold av vinduer
med omramming, slik at disse er i håndverkmessig god stand.

Lokalet må kun benyttes som kontorlokale og undervisning. Det skal ikke drives produksjon i
lokalene. Leieren skal behandle lokalet og eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet og
rette seg etter vanlige ordensregler som utleieren fastsetter til sikring av god husorden.
Leieren plikter å erstatte all skade som skyldes ham selv, hans ansatte, fremleiere eller andre
personer som leieren har gitt adgang til lokalet eller eiendommen for øvrig. Leieren må ikke
uten utleierens samtykke endre lokalet på noen måte, og må heller ikke sette opp skilt på
eiendommen uten samtykke fra utleieren.

Dersom bruken av lokalet endres er leier forpliktet til selv å innhente alle nødvendige
tillatelser for sin bruk av lokalene. Krav eller pålegg fra arbeidstilsyn, helseråd, brannvern,
sivilforsvar, industrivern eller annen offentlig myndighet, foranlediget av den virksomhet som
drives i lokalene, er leiers ansvar.

Leieren plikter straks å melde til utleieren enhver skade på lokalet, som må utbedres uten
opphold. Annen skade eller mangel skal leieren sende melding om innen rimelig tid.
Forsømmer leieren pliktig melding taper leieren sitt mulige erstatningskrav og blir ansvarlig
for all skade som kommer av forsømmelsen. Oppstår det i leietiden mangler som det påligger
utleieren å avhjelpe, og kan utbedringen av disse ikke utstå uten å utsette eiendommen eller
leierens gods for åpenbar skade, plikter leieren å søke skaden avverget, om nødvendig uten
forutgående varsel til utleieren. Leieren kan kreve sitt utlegg tilbakebetalt.

Oppfyller ikke leier sine vedlikeholdsforpliktelser etter leieavtalen er utleier berettiget til,
etter skriftlig varsel med 14 dagers frist, å iverksette nødvendige tiltak for leiers regning.

Leieren skal rette seg etter utleiers regler for bruk av fellesareal, herunder parkeringsplasser.
Ansatte hos leier har ikke anledning til å parkere på plasser som er reservert for kunder og
besøkende til eiendommene Spinnerigaten 13 og 15. Ansatte har tilgang til parkering i lukket
parkeringshall.

Leier skal rette seg etter utleiers regler om skilting.
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9. ENDRING AV LEIEOBJEKTET
Innredning, ominnredning eller noen som helst forandring i eller av de leide lokaler må ikke
finne sted uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Slikt samtykke kan gis på betingelse av at
forandringene tilfaller utleier uten godtgjørelse ved leieforholdets slutt, eller at leier bringer
lokalene tilbake til opprinnelig stand.

10. FREMLEIE
Leieren har ikke adgang til å fremleie eller på annen måte overlate sin brulcsrett til andre uten
samtykke fra utleieren. Huseier er forpliktet til å besvare en slik henvendelse i løpet av 14
dager etter at denne er kommet fram.

11. UTLEIERENS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET
Leieren plikter i nødvendig utstrekning å gi utleieren eller utleierens representant adgang til
lokalene for tilsyn. Leieren plikter å gi utleieren eller andre adgang til lokalene i den
utstrekning det trengs for å gjennomføre pliktig vedlikehold, lovlige forandringer eller andre
arbeider som må utføres for å hindre skade på lokalene eller eiendommen for øvrig.

12. LEIERS AVTALEBRUDD - UTKASTELSESKLAUSUL
Leieren vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leie eller avtalt tilleggsytelse ikke blir
betalt, og leier ikke innen 14 dager efter skrifflig varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18
er sendt, har fraflyttet lokalet. I varselet skal det stå at utkastelse vil bli begjært dersom
fraflytting ikke skjer, samt at utkastelse kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir
betalt før utkastelsen gjennomføres.

Gjør leieren ellers noe vesentlig brudd på leieavtalen, kan utleieren heve leieavtalen. Leieren
plikter da å flytte ut av lokalet. En leier som flytter etter utkastelse eller krav fra utleieren på
grunn av mislighold. plilcter å betale leie for den tid som er igjen av leietiden med fradrag av
hva utleieren får inn ved ny utleie. Leieren må i tillegg betale de omkostninger som utkastelse.
søksmål og ryddiggjøring av lokalet fører med seg, samt utgifter til ny utleie.

13. LEIEFORHOLDETS OPPHØR
Når leieforholdet er slutt skal leieren overlevere lokalet med tilbehør tilbake til utleieren,
rengjort, og i samme stand som ved overtagelsen, bortsett fra den forringelse som følger av
elde, alminnelig slit og mangler som det påhviler utleieren å utbedre. Annen forringelse
erstattes av leieren. Fast inventar som er anbrakt i lokalene tilfaller huseier dersom annet ikke
er avtalt ved installasjon.

Fast inventar, ledninger o.1. som leieren har anbrakt eller latt anbringe i lokalet må ikke
aernes med mindre leieren bringer lokalet i samme stand som ved overtakelsen. Leierens
rettigheter til slikt inventar som ikke er fjernet, tilfaller utleieren uten godtgjørelse. Har leieren
montert og etterlatt låser i dører, er han pliktig til å overlevere alle nakler som hører til låsene.

Utleier kan kreve at leier ved fraflytting fjerner helt eller delvis alle endringsarbeider som er
foretatt på eiendommen, herunder innredning, ledninger o.a. han har montert i leieobjektet og
at skader og merker som følge av dette utbedres. Oppfyller ikke leier denne plikten kan utleier
utføre arbeidet for leiers regning, forutsatt at leier er gitt en frist på 14 dager til selv å utbedre
skaden. Andre mangler ved lokalene som leier ikke har utbedret kan utbedres av utleier på
samme vilkår.

Side 334 av 497



I god tid før utflytting skal det avholdes felles befaring mellom leier og utleier og fastlegge
eventuelle nødvendige arbeider for å bringe leieobjektet i den stand som kreves ved
tilbalcelevering.

De siste 5 md. før fraflytting kan utleier sette opp skilt på fasaden, med informasjon om at
lokalet er for utleie. I samme periode plikter leier, etter forhåndsvarsel, å gi utleier anledning
til å vise lokalene for ny utleie. Utleier er dog forplilctet til å ta tilbørlig hensyn til leiers
forhold ved visning av lokalene.

Flytter ikke leieren når leietiden er ute, kan leieren like ens kastes ut uten søksmål og dom
etter § 13-2 3. ledd i tvangsfullbyrdelsesloven.

Tilbakelevering anses for skjedd når utleier har fått nøkler og ellers uhindret adkomst til
lokalet. Forlater leier lokalet på en slik måte at leieforholdet klart må anses oppgitt, kan utleier
igjen straks disponere over den.

14 FORSIKRING
Hver av partene holder sine inntresser forsikret.

Utleier forsikrer hele bygningen.

Leier forsikrer bygningsmessig innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, data, varer,
driftstap/avbrudd og eget ansvar. I tillegg til egne interesser skal leier deklce forsikring på
dører og vinduer i leieobjektet. Skade påført av leiers medkontrahenter er leiers ansvar. Leier
forsikring skal ved skade benyttes så langt denne rekker (inkl. egenandel) før utleies
forsikring skal benyttes.

Utleier har ikke ansvar for skade ved brann eller vannskade ut over det som huseier kan
forsikres for. Dette gjelder ikke dersom huseier kan klandres for den skal som er oppstått.

Medfører leiers virksomhet at forsikring for eiendommen øker utover det som er standard
vilkår kan utleier kreve dette dekket av leier. Denne bestemmelsen er ved inngåelsen av
leieavtalen rettet inn på salg og lager av fyrverkeri og annet særlig brennbart materiale.
Bestemmelsen gjelder også ved endring av leiers virksomhet også ved redusert risiko.

Partene er enig om at det kan kreves at den annen part legger fram forsikringsbevis inkl.
vilkår som forsikring er tegnet på. Partenes rettslige stilling påvirkes dog ikke om det er krevd
at forsikringsbevis er fremlagt.

15 HAVARI
Blir leieobjektet ødelagt ved brann, flom eller annen hendelig begivenhet kan utleier erklære
seg fri fra alle rettigheter og forpliktelser etter leieavtalen.
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16 MERVERIMAVGIFT, SÆRLIGE FORHOLD
Det er forutsatt at leier driver avgifispliktig virksomhet. Fremleie kan kun foretas til
avgi ftspliktig virksomhet.

På grunn av dokumentasjonskrav til avgiftsmyndighetene, plikter leier på forespørsel å
redegjøre skriftlig for sin, eventuelt for fremleietakers virksomhet, i tilknytning til
merverdiavgift. Slik forespørsel vil bli rettet en gang pr. år.

17. TVISTER
Partene vedtar eiendornmens verneting for tvister som gjelder leieforholdet.

18. SÆRLIGE BESTEMMELSER
Før lokalene overtas skal utleier innrede lokalen i samsvar med den spesifikasjon som er gitt
av leier slik at dette er i samsvar med tegning og beskrivelse utarbeidet av leier i samarbeide
med arkitekt engasjert av utleier, ref. vedlegg 1.

19 FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN
Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke i leieforholdet: §2-8, 2-15, 3-5, 3-6, 3-8,
4-3, 5-4 første ledd. 8-4, 8-5, 8-6 annet ledd. 10-2 og 10-5. For øvrig er det denne leieavtalen
som gjelder i de tilfeller der den har andre bestemmelser enn hva som følger av husleielovens
fravikelige regler.

20. UNDERSKRIFT
Utleieren og leieren vedtar med sine underskrifter alle punkter i denne leieavtale, som er
utferdiget i to eksemplarer, hvorav utleier og leier beholder hvert sitt.

Egersund, LO 12

/J2ZkbÇé
/4hn-EgeJiatlevik

r Svanedal AS

Vedlegg 1. Tegning av leieareal,
Vedlegg 2, Inventarliste
Vedlegg 3, Spesifikasjon av felleskostnader

Side 336 av 497



3

SPINNERIGATEN 15, I ETG.
Leletaker Leietakers Huseiers

FELLESKOSTNADER direkte Kostnad kostnad

Diverse
Eiendornsskatt x
Forsikring av bygg X
Tilsyn med bygg X
Utvendig vedlikehold bygg og anlegg X

Avgifterlforbnik
Heiskontroll X
Vann og avløp X
Renovasjon ci
Strøm til e9et forbruk X

Strøm forbruk felles \.tIk»
Ventilasjonsanlegg x
Felles belysning og varme X

Renhold
Avfallskoriteinere, leie og tømming x
Renhold ute X
Renhold tellesarealer x
Vask matter fellesarealer x
Vask av vinduer (endres dersom huseier for fellesavtale) X
Renhold av egne lokaler X
Snørnåking, strøing og salting X

Service og Vedlikehold (gjelde ikke utskiftningt av anlegg)
Adgangskoritroll og alarm x
Nøkler og låsesystemer x
Brannvarsling, sikring, tilsyn x
Heis X
Ventilasjon og klimaanlegg x
Adrninistarsjon av nøkler og låsesystemer x

Vaktmester
Innvendig vedlikehold lokaler og utstyr (herunder skifting lysstoffrør) X
Søppelhåndtering x
Vedlikehold og fornying av skilt X

Dato’

Leietaker

440
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 23.03.2012
Arkiv: :FE-614
Arkivsaksnr.:
07/4231
Journalpostløpenr.:
12/7990

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
029/12 Formannskapet 18.04.2012

Skolehuset i Mong - eiendomsforhold - gnr. 26 bnr. 28 og 
29
  
Sammendrag:
Det gamle skolehuset i Mong som ligger på eiendommene gnr. 26 bnr. 28 og 29 ble 
overskjøtet til ”Mong skolekrets” som gave med vilkår den 27.01.1966.
Det har i senere tid oppstått en del spørsmål knyttet til eierforhold og bruk av skolehuset og 
eiendommen. 
Saken legges på slik bakgrunn frem for Formannskapet.

Saksgang:
Behandles av formannskapet.
Vedtak i saken vil ikke være enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan ikke påklages.

Rådmannens forslag til vedtak 23.03.2012:

Eigersund kommune frafaller sine krav på eiendommene gnr. 26 bnr. 28 og 29 som følger av 
skjøte datert 27.01.1966.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Formannskapets vedtak av 27.02.1963 følger vedlagt.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Sakens historikk kan kort oppsummeres slik:
1881 – Det bygges skolehus for barna til de som bor i Mong skolekrets
1935/1937 – Det bygges nytt skolehus for Mong skolekrets
1958 – Det er få elever igjen i skolekretsen. Et kretsmøte i Mong skolehus den 18.08.1958 
gir skolestyret tillatelse til å overføre elevene til Stapnes skole inntil videre.
1962 – Skolestyret vedtar at Mong skolehus overføres til ”Folk i grenda”.
Huset overdras vederlagsfritt ”ved et styre som kretsen velger for dette formål. Kretsen får 
hjemmel til eiendommen”. Det vises da til vedtaket.
1963 – Eigersund kommune vedtar å overdra eiendommen til Mong skolekrets.
1966 – Det utarbeides skjøte som ikke tinglyses.
1968 – Eiendommen skolehuset delvis ligger på, blir fradelt uten at Eigersund kommune blir 
stående som hjemmelshaver.
1996 – Administrasjonen samtykker i at bygningen blir utleid i en periode.
2006 – Ikke-fastboende grunneiere i Mong tar kontakt med kommunen for å avklare 
eierforhold m.m.
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I skjøtet datert 27.01.1966 fremgår det:
Eigersund kommune skjøter og overdrar eiendommen gnr. 26 bnr. 15 i Eigersund til Mong skolekrets 
som gave. Eiendommens verdi settes til kr. 2.000,-.

Eiendommen kan ikke avhendes, eller nyttes til andre formål enn til møte- og forsamlingshus for 
kretsen. I fall kretsen ikke ønsker å beholde eiendommen for disse formål, faller den tilbake til 
kommunen uten vederlag.

Omkostningene ved overdragelsen er kommunen uvedkommende.

De ikke-fastboende grunneierne, Øyvind Mong m.fl., mener at de er en del av ”Mong 
skolekrets”. Bygningen har vært forvaltet av ”Mong og Rodvelt bygdeutvalg” som bare har 
medlemmer som er fastboende i Mong og Rodvelt. Dette utvalget mener at bare fastboende 
er en del av ”Mong skolekrets”.

Saksbehandlers vurderinger:
Det fremgår av skjøtet at eiendommen overdras til ”Mong skolekrets” på det vilkår at 
eiendommen ”ikke kan avhendes eller nyttes til andre formål enn til møte- og forsamlingshus 
for kretsen. I fall kretsen ikke ønsker å beholde eiendommen for disse formål, faller den 
tilbake til kommunen uten vederlag”.

Det er fra kommunens side ikke avklart hvem som inngår i ”Mong skolekrets”. Dette tyder på 
at det er formålet som er av sentral betydning og ikke hvem som inngår i kretsen. 
Kommuneadvokaten har konkludert slik:
Min oppfatning er at alle opplysninger trekker i retning av at det ikke er kun de som i dag er 
fastboende i den gamle kretsen som har et eierforhold til det gamle skolehuset.
(…)
På det nåværende tidspunkt kan jeg imidlertid ikke se at kommunen har rettslig interesse av saken på 
annen måte enn at man må følge med, med tanke på om formålet opprettholdes. I så fall har 
kommunen interesse av å få overført eiendommen til seg hvis man ønsker det.

Rådmannen finner ingen grunn til å legge en annen forståelse enn kommuneadvokaten til 
grunn. Spørsmålet om hvem som inngår i kretsen er langt på vei av privatrettslig karakter og 
dermed uinteressant for kommunen.

Det er ikke omtvistet at skolehuset i dag blir leid ut som fritidsbolig. Dette skal delvis dekke 
vedlikeholdskostnader med bygget samtidig som bygget holdes i bruk.
Rådmannen legger til grunn at ordlyden i skjøtet vil hjemle et krav om tilbakeføring fordi 
eiendommen brukes til andre formål enn til møte- og forsamlingshus for kretsen. Spørsmålet 
blir først om en slik tilbakeføring er ønskelig for kommunen. 

Kommunen har neppe behov for et møte- og forsamlingshus i dette området. Det 
nærliggende vil derfor være å selge bygningen/eiendommen på det åpne markedet.
Det er ikke innhentet verditakst på bygningen, men det synes klart at skolehuset har 
begrenset verdi selv i det tilfelle at kommunen skulle ha eiendomsrett til grunnen.
Skolehuset kan ikke benyttes til fritidsformål uten at det gis tillatelse til bruksendring etter 
plan- og bygningsloven. Slik bruksendring forutsetter dispensasjon fra dagens plangrunnlag 
for eiendommen. Det kan ikke uten videre påregnes at slik dispensasjon kan gis. Bygningen 
kan altså ikke selges som fritidsbolig slik den fremstår i dag. 

Bygningsmyndighetene vil uavhengig av eierforhold være forpliktet til å følge opp bruken av 
bygningen i forhold til plangrunnlag. Dette betyr at kommunen uavhengig av eierforhold har 
mulighet til å ivareta bruken som møte- og forsamlingslokaler.
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Rådmannen anbefaler etter dette å frafalle eventuelle krav til eiendommene gnr. 26 bnr. 28 
og 29 da en ikke ser det som hensiktsmessig å gjøre disse gjeldende.

Skulle kommunen likevel ha interesse i å gjøre sine krav på eiendommene gjeldende er det 
flere forhold som må avklares da det er knyttet betydelig usikkerhet til både til eksistensen og 
omfanget eiendomsrett og bruksrett til bygning og grunn.

Hva gjelder eiendomsretten ble det inngått en avtale for over 40 år siden som ikke er blitt 
formalisert i form av skjøte eller tinglysing. I skjøte datert 27.01.1966 er det sågar oppgitt feil 
bruksnummer.
En kan ikke se at det finnes dokumenter som viser at eiendommene gnr. 26 bnr. 28 og 29 
noen gang har vært eid av Eigersund kommune. Det er naturlig å tro at kommunen ville ha 
tatt de nødvendige skritt for å sikre seg eiendomsretten enten ved oppføring av skolehuset 
eller da bnr. 28 ble fraskilt av eiendommen gnr. 26 bnr. 11 i 1968, dersom kommunen faktisk 
ønsket eiendomsrett.

For å få avklart dette spørsmålet kan en ikke se annen utvei enn å gå til søksmål mot Rolf 
Mong personlig, eventuelt de som påstås å tilhøre Mong og Rodvelt bygdelag, eventuelt 
samtlige interessenter representert ved Hans Henning Mong og Øyvind Mong. Denne 
prosessen bør forestås av kommuneadvokaten.

For så vidt det ikke foreligger en eiendomsrett, kan kommunen likevel ha bruksrett til 
eiendommene. 

Kommunen kan på slik bakgrunn ha interesse i å hevde sin bruksrett over bygningen. 
Dersom kommunen ønsker dette vil man kunne gjøre dette ved å kreve den tilbakeført fra 
kretsen på grunnlag av at den ikke lenger brukes til de forutsatte formål. 

Spørsmålet blir imidlertid om denne bruksretten fortsatt eksisterer. Bruksretten oppstod på 
bakgrunn i kommunens behov for skole eller andre lignende formål på eiendommen gnr. 26 
bnr. 28. Når kommunen åpenbart ikke lenger har slike behov, kan dette tale for at 
bruksretten er opphørt. Det er i alle tilfelle lite som taler for at kommunen innenfor omfanget 
av bruksretten kan benytte eiendommen til annet enn formål som naturlig knytter seg til skole 
eller lignende. Dersom kommunen gjør denne mulige bruksretten gjeldende, kan en ikke 
gjøre dette uten risiko for rettslige konsekvenser.
Dette momentet kan for øvrig bety at kommunen ikke har rett til å endre bruken av 
skolehuset til fritidsbolig, jamfør ovenfor.

På den andre siden kan kommunen ha rett til vederlag for kostnader knyttet til oppføring og 
drift av bygningen frem til 1963.

Dersom kommunen frafaller sitt krav på eiendommen vil de gjenværende spørsmål om 
eierskap og bruksrett måtte avklares av de parter som ønsker å hevde en rett til bygget.

En viser for øvrig til kommuneadvokatens betenkninger som følger vedlagt.

Rådmannen anbefaler etter dette å frafalle eventuelle krav til eiendommene gnr. 26 bnr. 28 
og 29 da usikkerhetene rundt kravene er store, mens den potensielle gevinsten må anses 
som liten.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
De økonomiske konsekvensene av et vedtak er ikke fullt ut kjent.
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Verdien av skolehuset anses som liten, og risikoen for at det påløper andre kostnader er 
desto større. Slike kostnader kan knytte seg til fremtidig vedlikehold, vederlag for vedlikehold 
fra 1966 frem til i dag samt erstatning for sakskostnader for alle involverte parter.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Eigersund kommune opprettholder sitt krav på eiendommen gnr. 26 bnr. 28 og 29 og vil 
kreve huset og/eller eiendommene tilbakeført så langt det er mulig.

Rådmannen undersøker mulighetene for å ta nødvendige rettslige skritt for å oppnå 
eiendoms- og/eller bruksrett.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
191979 Advokatutredning  - vedr. Mong skolehus
131337 Skolehuset på Mong

221984
Rettslig vurdering av spørsmålet vedrørende eiendomsrett til/disposisjonsrett til det 
gamle skolehuset i Mong

221987 Situasjonskart gnr. 26 bnr. 29
222026 Skjøte av 27.01.1966
159095 Vedtak om overdragelse - kopi av brev datert 27.02.63 - Mong skolekrets

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 02.12.2007 Rolf Mong m/fl Ad skolehuset i Mong - drøftinngsmøte

2 U 10.12.2007
Mong og Rodvelt 
Bygdeutvalg

Ad skolehuset i Mong - drøftingsmøte - utsettelse

3 U 22.01.2008
Mong og Rodvelt 
Bygdeutvalg

Ad skolehuset i Mong - drøftingsmøte - utsettelse

4 I 11.02.2008
Mong og Rodvelt 
bygdeutvalg

Skolehuset i Mong - eiendomsforhold - innkalling 
til møte

5 U 20.02.2008 Mong og Rodvelt Møte vedrørende Mong forsamlingshus
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bygdeutvalg
6 U 26.02.2008 Møtedeltakere Mong Gamle skolehus - referat
7 U 28.02.2008 Møtedeltakere Mong gamle skolehus - referat

8 I 13.03.2008
Mong og Rodvelt 
bygdeutvalg v/Norleif 
Mong

Klage på referat fra møte 06. og 26.02.08 - Mong 
gamle skolehus

9 I 03.06.2008 Øyvind Mong m/fl. Mong skolehus - framtidig bruk

10 I 12.10.2009

Hans Arvid Rodvelt; 
John Birkeland; 
Øivind Mong; 
Hans Henning Mong; 
John Mong

Innsigelse på søknad om grunnbokshjemmel, 
gnr. 26 bnr. 28 - Mong skolehus

11 I 12.10.2009 Hans Arvid Rodvelt m/fl.
Brev til/fra Statens Kartverk vedr. innsigelse på 
søknad om grunnbokshjemmel gnr. 26 bnr. 28

12 I 05.03.2010 Advokat K. Holst Sæther Skolehuset på Mong
13 N 28.12.2010 Per Steinar Berentsen Skolehuset i Mong
14 I 10.02.2011 Jæradvokatene Ad. skolehus Mong gnr. 26. bnr. 29
15 U 15.04.2011 Adv. Olav Hetland Ad. Mong gamle skolehus
16 I 13.09.2011 Adv.Kjell Holst Sæther Vedrørende Mong skolehus
17 I 13.09.2011 Adv. Kjell Holst Sæther Advokatutredning  - vedr. Mong skolehus

19 X 22.03.2012
Rettslig vurdering av spørsmålet vedrørende 
eiendomsrett til/disposisjonsrett til det gamle 
skolehuset i Mong

20 X 22.03.2012 Situasjonskart gnr. 26 bnr. 29
21 X 22.03.2012 Skjøte av 27.01.1966

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 28.03.2012
Arkiv: :FE-033, FA-X40, 
TI-&15
Arkivsaksnr.:
11/2293
Journalpostløpenr.:
12/7879

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Irene Hayde Randen
Politisk sekretær
51 46 80 45
irene.randen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
030/12 Formannskapet 18.04.2012

Kommunestyret 18.06.2012

Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og 
jordskiftemeddommere for perioden 2013 - 2016.
  

Sammendrag:
Det skal velges nye lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere for 
Eigersund kommune for perioden 1.1.2013 – 31.12.2016.

Følgende oppnevninger skal foretas:
1. Lagrettemedlemmer/meddommere til Gulating lagmannsrett – 24 stk. – hvorav 12 

kvinner og 12 menn.
2. Meddommere til Dalane Tingrett – 46 stk. – herav 23 kvinner og 23 menn.
3. Jordskiftemeddommere – 20 stk. – begge kjønn skal være ”godt representert”.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret som vedtar saken.  Saken legges ut til offentlig 
ettersyn i 14 dager før kommunestyret vedtar saken.  

Rådmannens forslag til vedtak 28.03.2012:
Det fremlagte forslag til lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere legges 
ut til offentlig ettersyn i 14 dager, i perioden 19. april – 3. mai 2012, med frist for 
fritakssøknad 3. mai 2012 kl. 1500.

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Forslag til lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere med eventuelle 
endringer etter offentlig ettersyn vedtas.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det skal velges nye lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere for 
Eigersund kommune for perioden 1.1.2013 – 31.12.2016.

Følgende oppnevninger skal foretas:
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1. Lagrettemedlemmer/meddommere til Gulating lagmannsrett – 24 stk. – hvorav 12 
kvinner og 12 menn.

2. Meddommere til Dalane Tingrett – 46 stk. – herav 23 kvinner og 23 menn.
3. Jordskiftemeddommere – 20 stk. – begge kjønn skal være ”godt representert”.

Det kan ikke velges de samme personene til tingretten og lagmannsretten, men en person 
som velges til lagmannsretten og tingretten, er også valgbar som meddommer til 
jordskifteretten.  De kan også velges som skjønnsmedlemmer (se egen sak).  

Domstoladministrasjonen ser på det som en fordel at noen av jordskiftemeddommerne også 
velges inn i utvalget av skjønnsmedlemmer.  Dette fordi det i stadig flere saker for 
jordskifteretten kreves både skjønn og jordskifte.

Oppnevningene gjøres gjeldende fra 1. januar 2013 til 31.desember 2016.  

Frist for innsending av utvalgene til domstoladministrasjonen, er satt til 1. juli 2012.

Vandelskontroll mv. er foretatt.

Krav til den som skal velges:
Kravene er nedfelt i domstolloven §§ 70-72 og består av følgende elementer:
I) Generelle krav
2) Personer utelukket på grunn av stilling
3) Personer utelukket på grunn av vandel

Generelle krav
Norskkunnskaper
Kravet til "tilstrekkelige norskkunnskaper" i § 70 innebærer at den som velges, må kunne 
forstå norsk tale og tekst og selv uttrykke seg på norsk. Innholdet i kravet til norskkunnskaper 
er det samme som etter tidligere § 76 første ledd.

Personlig egnethet
Med "personlig egnet til oppgaven" menes at vedkommende må kunne følge forhandlingene 
i retten, forstå de problemstillingene saken reiser, ta stilling til problemstillingene og gi uttrykk 
for sin mening. Den som velges, må også forstå betydningen av å følge opp innkallinger, og 
kunne innrette seg etter regler for når det kan stilles spørsmål mv.

Aldersgrenser
Domstolloven § 70 annet ledd inneholder andre alminnelige krav til den som skal kunne 
velges som lagrettemedlem og meddommer. Annet ledd nr. I innebærer at den nedre 
aldersgrensen for å kunne velges er 21 år, og at det er en øvre aldersgrense på 70 år. 
Begge grensene gjelder alder ved valgperiodens start, 1. januar 2013.  Dette betyr at de som 
velges må være født etter 31. desember 1942 og før 1. januar 1992.

Stemmerett mv.
§ 70 annet ledd nr. 2, 4 og 5 har regler om fradømmelse av stemmerett, innføring i 
folkeregisteret og statsborgerskap. Det må her presiseres kravet om at de som velges må 
være i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen.

Økonomiske forhold
§ 70 annet ledd nr. 3 om gjeldsforhandling, konkursbehandling og konkurskarantene er ny, 
og avløser det tidligere kravet til vederheftighet. Kravet gjelder både på valgtidspunktet og 
gjennom valgperioden. Gjeldsforhandlinger, konkursbehandling eller konkurskarantene som 
er avsluttet før valget, hindrer ikke valg.
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Utelukkelse på grunn av stilling
Reglene om at innehavere av visse stillinger ikke kan velges, finnes i domstollovens § 71 og 
omfatter flere typer stillinger.  Stillinger som er utelukket, er bl.a. dommere, ansatte i 
påtalemyndigheten, politi, kriminalomsorg, advokater og ansatte i Justisdepartementet og 
Politidirektoratet.

I tillegg er kommunens administrasjonssjef eller kommunerådets medlemmer i kommuner 
som er organisert i samsvar med kommunelovens kapittel 3, og kommunale tjenestemenn 
som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføring av valget, utelukket.

Utelukkelse på grunn av vandel
Det er ikke bare straffens art, men også straffens lengde som er av betydning for hvor lenge 
en person er utelukket. Reglene finnes i domstolloven § 72. 

Ubetinget fengsel i mer enn ett år
Etter § 72 første ledd nr. l skal idømt fengselsstraff i mer enn ett år medføre varig 
utelukkelse.

Forvaring eller særreaksjon
Det samme gjelder etter nr. 2 den som er idømt forvaring eller særreaksjon etter straffeloven 
§§ 39-39c. En "særreaksjon" er f eks dom på overføring til tvungen omsorg eller tvungent 
psykisk helsevern.

Ubetinget fengsel i inntil ett år
Den som er idømt ubetinget frihetsstraff i inntil ett år er utelukket i 15 år, regnet fra når 
dommen var rettskraftig (nr. 3).

Betinget fengsel
Den som er idømt betinget frihetsstraff uansett straffens lengde er utelukket i 10 år, regnet 
fra når dommen var rettskraftig (nr. 4).

Bøtestraff
Når det fastsettes bøtestraff, er det den generelle strafferammen for det forhold boten gjelder 
som er avgjørende (nr. 5). Bøtestraff for forhold med en strafferamme på mer enn ett år skal 
medføre utelukkelse. Det er altså verken botens størrelse eller den subsidiære 
fengselsstraffen som avgjør valgbarheten. Bøtestraff har betydning enten den er idømt i 
retten eller vedkommende har vedtatt et forelegg. Forenklede forelegg omfattes ikke. 

Betinget påtaleunnlatelse og domsutsettelse
Også betinget påtaleunnlatelse og domsutsettelse medfører utelukkelse, dersom det 
straffbare forholdet har en strafferamme på mer enn ett år (nr. 6). Domsutsettelse betyr at 
retten har avsagt dom på straffeskyld, men har unnlatt i idømme straff.

Samfunnsstraff
Samfunnsstraff er en ubetinget reaksjon, og skal etter § 72 annet ledd medføre utelukkelse i 
samsvar med enten nr. 1 eller 3 i første ledd, avhengig av lengden av den subsidiære 
fengselsstraffen.

Siktelse
En siktelse for et straffbart forhold medfører ikke utelukkelse fra valg. En siktelse som ikke 
har ført til et forelegg, skal imidlertid medføre forbigåelse ved trekningen til den enkelte sak, 
jf. § 91 første ledd bokstav c.
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Saksbehandlers vurderinger:
Det har vært kunngjøring etter meddommere i Dalane Tidende og på kommunens nettsider.  
Partienes gruppeledere er tilskrevet med oppfordring til å komme med forslag.  

I tillegg har alle meddommere i inneværende periode blitt tilskrevet med spørsmål om de 
ønsker å fortsette eller ei.  Responsen fra nye søkere har vært noe begrenset, mens tidligere 
meddommere har gitt en del tilbakemeldinger.

Forslagene er bearbeidet med tanke på en balansert sammensetning der det tar hensyn til 
alder, kjønn, yrke, privat og offentlig sektor.  Det er imidlertid vanskelig å få meddommere 
med utenlandsk bakgrunn.

Lagrettemedlemmer/meddommere til Gulating lagmannsrett
Det skal velges to utvalg av lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten, et for 
kvinner og et for menn.  Det skal velges 12 kvinner og 12 menn.  Det er en økning fra 10/10 
fra forrige valg.

Medlemmene skal delta som meddommere i sivile saker, og som lagrettemedlemmer eller 
meddommere i straffesaker, alt etter sakens art.

Meddommere til Dalane Tingrett
Det skal velges to utvalg til tingretten, et for kvinner og et for menn.  Det skal velges 23 
kvinner og 23 menn.  Det er en reduksjon fra 28/28 fra forrige valg.

Medlemmene skal delta som meddommere i sivile saker eller meddommere i straffesaker, alt 
etter sakens art.

Jordskiftemeddommere til Jordskifteretten
Det skal velges 20 jordskiftemeddommere.  Funksjonen er meddommere i jordskifteretten.

For jordskiftemeddommere er det ikke noe krav om at det skal være like mange menn som 
kvinner, men kommunen må sørge for at begge kjønn er ”godt representert” blant utvalget.  

Jordskiftemeddommere kan velges blant andre oppnevnte meddommere til lagmannsretten 
og tingretten.  Domstoladministrasjonen ser på det som en fordel at noen av jordskifte-
meddommerne også velges inn i utvalget av skjønnsmedlemmer.  Dette fordi det i stadig 
flere saker for jordskifteretten kreves både skjønn og jordskifte.

Etter jordskiftelovens § 8 skal jordskiftemeddommere ha kyndighet i de fag som behandles 
av jordskiftedomstolene.  Kommunen bes ta hensyn til dette.  

I tillegg bør det tas hensyn til at jordskiftemeddommere som regel deltar på befaringer i skog 
og mark.  Dette gjør at man må legge vekt på at jordskiftemeddommere kan ferdes i 
terrenget.

Universell utforming:
Ikke aktuelt

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~
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Alternative løsninger:
Det fremlagte forslag til lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere legges 
ut til offentlig ettersyn i 14 dager, i perioden 19. april – 3. mai 2012, med frist for 
fritakssøknad 3. mai 2012 kl. 1500 med følgende endringer:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
223082 Forslag til meddommere tingretten.PDF
223083 Forslag til lagrettemedlemmer og meddommere lagmannsretten.PDF
223084 Forslag til jordskiftemeddommere.PDF

Parter i saken:

Side 362 av 497



.
.

.
.

.
.

.
.

.

.
.

.

D
om

st
ol

Fø
dt

K
jø

nn
E

tte
rn

av
n

Fo
rn

av
n

A
dr

es
se

P
os

tn
r

P
os

ts
te

d
T

in
gr

et
te

n
19

62
K

A
nd

re
as

se
n

Ja
ne

T
ro

sa
vi

gv
ei

en
22

1
43

75
H

EL
LV

IK
T

in
gr

et
te

n
19

72
K

B
ak

ke
n

Å
sh

ild
B

er
gg

at
en

1
43

70
E

G
E

R
SU

N
D

T
in

gr
et

te
n

19
43

K
B

er
gg

år
d

E
ls

e
H

ar
ev

ei
en

6
43

70
E

G
E

R
SU

N
D

T
in

gr
et

te
n

19
76

K
B

er
gø

y
K

an
A

nn
e

H
jo

rt
ve

ie
n

16
43

70
E

G
E

R
SU

N
D

T
in

gr
et

te
n

19
52

K
B

ow
itz

To
ril

d
Sy

nø
ve

U
el

an
d

Sp
in

ne
ri

ga
te

n
7

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
T

in
gr

et
te

n
19

65
K

C
ar

ls
en

K
ir

st
en

Ir
en

e
T

ro
sa

vi
kv

n.
27

43
75

H
EL

LV
IK

T
in

gr
et

te
n

19
60

K
D

ird
al

B
en

te
K

an
in

øv
re

H
el

la
nd

sv
ei

en
8

43
75

H
EL

LV
IK

T
in

gr
et

te
n

19
61

K
G

ys
tø

l
Tu

rid
E

ge
la

nd
D

yb
in

gs
ve

ie
n

17
43

76
H

EL
LE

LA
N

D
T

in
gr

et
te

n
19

49
K

H
ol

m
en

G
er

d
T

an
gv

ei
en

4
43

70
E

G
E

R
SU

N
D

T
in

gr
et

te
n

19
69

K
H

ov
la

nd
A

nj
a

B
ir

ke
be

in
er

ve
ie

n
4

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
T

in
gr

et
te

n
19

85
K

Iv
er

se
n

To
ril

Å
bo

tn
es

St
or

ga
te

n
1

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
T

in
gr

et
te

n
19

64
K

Ja
ko

bs
en

N
in

a
K

ar
in

G
ra

st
ve

it
M

ar
ra

ve
ie

n
13

43
75

H
EL

LV
IK

T
in

gr
et

te
n

19
57

K
L

ei
dl

an
d

B
ar

br
o

K
or

ve
tiv

ei
en

31
43

70
E

G
E

R
SU

N
D

T
in

gr
et

te
n

19
69

K
Li

la
nd

ln
gh

ild
L

au
ås

ve
ie

n
9

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
T

in
gr

et
te

n
19

64
K

N
et

la
nd

01
au

g
D

am
ve

ie
n

4
43

70
E

G
E

R
SU

N
D

T
in

gr
et

te
n

19
77

K
R

in
de

n
M

on
a

K
je

rr
ev

ei
en

10
43

76
H

EL
LE

LA
N

D
T

in
gr

et
te

n
19

53
K

R
ob

er
ts

on
A

st
rid

H
et

la
nd

K
rå

ke
fj

el
lv

ei
en

28
43

70
E

G
E

R
SU

N
D

T
in

gr
et

te
n

19
58

K
Se

gl
em

B
od

il
O

ps
an

ge
r

Se
gl

ei
m

sv
ei

en
7

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
T

in
gr

et
te

n
19

76
K

S
te

ft
en

se
n

M
on

ic
a

Iv
er

se
n

R
yg

le
ve

ie
n

15
43

70
E

G
E

R
SU

N
D

T
in

gr
et

te
n

19
71

K
S

va
ne

s
Ja

ni
ck

e
Si

m
on

e
B

ev
er

ve
ie

n
25

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
T

in
gr

et
te

n
19

77
K

To
ft

Je
an

ne
M

ar
ra

ve
ie

n
4

43
65

H
EL

LV
IK

T
in

gr
et

te
n

19
51

K
W

N
k

E
va

Je
an

et
te

Sk
øy

te
ve

ie
n

13
43

70
E

G
E

R
SU

N
D

T
in

gr
et

te
n

19
47

K
øi

um
sh

au
ge

n
Li

v
T

on
e

Fj
ei

ls
te

dv
ei

en
4

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
T

in
gr

et
te

n
19

68
K

A
ak

re
T

on
e

S
us

an
n

D
yr

ne
s

Sl
et

te
id

ve
ie

n
31

2
43

70
E

G
E

R
SU

N
D

Side 363 av 497



T
in

gr
et

te
n

19
69

M
A

m
un

ds
en

B
jo

rn
A

ril
d

G
am

le
H

es
tn

es
ve

i
55

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
T

in
gr

et
te

n
19

70
M

A
nd

re
as

se
n

Sv
ei

n
V

ad
lå

sv
ei

en
29

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
T

in
gr

et
te

n
19

54
M

A
nd

re
as

se
n

T
er

je
Se

lje
ve

ie
n

6
43

70
E

G
E

R
SU

N
D

T
in

gr
et

te
n

19
75

M
B

en
ts

en
K

je
til

R
au

nv
ei

en
11

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
T

in
gr

et
te

n
19

43
M

B
ir

ke
la

nd
T

or
bj

ør
n

H
et

la
nd

sv
ei

en
40

43
76

H
EL

LE
LA

N
D

T
in

gr
et

te
n

19
59

M
D

ah
le

T
or

G
am

le
ve

ie
n

66
43

70
E

G
E

R
SU

N
D

T
in

gr
et

te
n

19
53

M
E

ge
A

nd
er

s
V

ar
be

rg
ve

ie
n

52
43

70
E

G
E

R
SU

N
D

T
in

gr
et

te
n

19
55

M
Ei

k
A

lt
R

ei
da

r
S

ta
sj

on
sv

ei
en

31
43

75
H

EL
LV

IK
T

in
gr

et
te

n
19

60
M

G
aj

he
de

T
on

y
S

ok
nd

al
sv

ei
en

16
A

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
T

in
gr

et
te

n
19

72
M

H
ad

la
nd

Se
m

Jo
hn

e
M

ar
kv

ei
en

2
43

70
E

G
E

R
SU

N
D

T
in

gr
et

te
n

19
65

M
H

an
se

n
N

ils
G

eo
rg

H
yv

in
ge

ve
ie

n
1

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
T

in
gr

et
te

n
19

70
M

H
ov

la
nd

T
or

e
B

ri
gg

ve
ie

n
5

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
T

in
gr

et
te

n
19

51
M

Li
nd

o
Iv

ar
M

ag
ne

Je
rn

ha
ug

gt
.

3
43

70
E

G
E

R
SU

N
D

T
in

gr
et

te
n

19
67

M
L

øy
ni

ng
Ei

vi
nd

H
af

sø
yv

ei
en

37
43

70
E

G
E

R
SU

N
D

T
in

gr
et

te
n

19
70

M
M

is
je

øy
vi

nd
K

or
ve

tiv
ei

en
9

B
43

70
E

G
E

R
SU

N
D

T
in

gr
et

te
n

19
59

M
M

od
ah

l
Ja

n
W

aa
le

r
L

øy
ni

ng
sv

ei
en

13
3

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
T

in
gr

et
te

n
19

62
M

M
yk

le
bu

st
G

je
rm

un
d

Å
rs

ta
dt

je
llv

n.
25

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
T

in
gr

et
te

n
19

52
M

M
yk

le
bu

st
Sv

ei
n

L
yn

gt
an

ge
n

16
43

70
E

G
E

R
SU

N
D

T
in

gr
et

te
n

19
59

M
M

yk
le

bu
st

D
ag

fi
nn

G
am

le
H

es
tn

es
ve

i
44

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
T

in
gr

et
le

n
19

70
M

N
ils

on
T

om
m

y
Fe

yl
in

g
S

eg
le

im
sv

ei
en

21
43

70
E

G
E

R
SU

N
D

T
in

gr
et

te
n

19
62

M
R

as
m

us
se

n
R

og
er

Sl
et

te
ve

ie
n

16
43

75
H

EL
LV

IK
T

in
gr

et
te

n
19

74
M

R
in

de
n

O
le

K
je

rr
ev

ei
en

10
43

76
H

EL
LE

LA
N

D
T

in
gr

et
te

n
19

89
M

S
va

le
st

ad
B

jø
rn

T
ho

rl
ei

f
R

ob
er

ts
on

sv
ei

14
43

70
E

G
E

R
SU

N
D

T
in

gr
et

te
n

19
69

M
T

en
ge

sd
al

Sv
ei

n
O

la
v

Å
se

ve
ie

n
60

43
70

E
G

E
R

SU
N

D

Side 364 av 497



D
om

st
ol

Fø
dt

K
jø

nn
E

tte
rn

av
n

Fo
m

av
n

ik
V

Å
P

os
tn

r
P

os
ts

te
d

L
ag

m
an

ns
re

tt
en

19
80

K
B

ak
ke

ha
ug

E
vg

en
ia

L
au

ne
sv

ei
en

25
43

70
E

G
E

R
SU

N
D

L
ag

m
an

ns
re

tt
en

19
79

K
C

hr
is

to
ff

er
se

n
G

un
n

Se
gl

em
R

in
da

ve
ie

n
8

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
L

ag
m

an
ns

re
tt

en
19

70
K

Er
vi

k
M

ay
H

el
en

H
.

K
or

ve
ttv

ei
en

19
43

70
E

G
E

R
SU

N
D

L
ag

m
an

ns
re

tt
en

19
72

K
G

un
va

ld
se

n
B

en
te

S
kå

ra
N

ed
re

Sa
nd

ba
kk

vn
.

2
A

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
L

ag
m

an
ns

re
tt

en
19

56
K

H
ad

la
nd

Ev
y

G
re

te
Se

lje
ve

ie
n

1
43

70
E

G
E

R
SU

N
D

L
ag

m
an

ns
re

tt
en

19
70

K
H

ov
la

nd
Br

it
M

os
be

kk
gt

.
8

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
L

ag
m

an
ns

re
tt

en
19

61
K

H
ov

la
nd

M
ar

ia
nn

e
V

ad
lå

sv
ei

en
22

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
L

ag
m

an
ns

re
tt

en
19

63
K

M
on

g
A

ud
B

er
it

M
or

te
ns

en
E

ge
ba

kk
en

7
43

70
E

G
E

R
SU

N
D

L
ag

m
an

ns
re

tt
en

19
44

K
O

ls
en

T
or

un
n

K
ar

in
T

ei
ge

n
26

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
L

ag
m

an
ns

re
tt

en
19

45
K

P
ed

er
se

n
Ju

di
dt

S
æ

st
ad

H
um

le
st

ad
gt

.
18

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
L

ag
m

an
ns

re
tt

en
19

55
K

Sk
av

la
nd

R
ag

nf
ri

d
Jo

ha
nn

a
Jo

na
s

R
od

ve
lts

ve
i

22
G

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
L

ag
m

an
ns

re
tt

en
19

77
K

To
ft

Je
an

ne
M

ar
ra

ve
ie

n
4

43
75

H
EL

LV
IK

L
ag

m
an

ns
re

tt
en

19
46

M
B

er
te

ls
en

Ja
n

Y
ts

te
br

ød
ve

ie
n

10
4

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
L

ag
m

an
ns

re
tt

en
19

49
M

B
re

kk
e

L
ar

s
M

ag
ne

L
yn

gv
ei

en
7

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
L

ag
m

an
ns

re
tt

en
19

53
M

G
ra

vd
al

Pa
ul

N
ev

la
nd

sv
ei

en
11

2
43

75
H

EL
LV

IK
L

ag
m

an
ns

re
tt

en
19

75
M

H
av

so
H

ar
al

d
O

dd
se

n
G

am
le

ve
ie

n
6

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
L

ag
m

an
ns

re
tt

en
19

54
M

K
la

us
en

O
ve

H
el

m
er

K
ro

ss
vi

kv
ei

en
10

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
L

ag
m

an
ns

re
tt

en
19

47
M

L
øk

en
R

oa
r

L
an

gs
ib

ak
ke

n
13

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
L

ag
m

an
ns

re
tt

en
19

67
M

M
oe

n
Fr

an
k

Em
il

V
ad

lå
sv

ei
en

23
43

70
E

G
E

R
SU

N
D

L
ag

m
an

ns
re

tt
en

19
73

M
N

yb
ø

T
om

5.
S

an
db

ak
kv

ei
en

25
43

70
E

G
E

R
SU

N
D

L
ag

m
an

ns
re

tt
en

19
67

M
P

au
ls

en
Ja

n
T

or
e

S
ag

av
ei

en
10

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
L

ag
m

an
ns

re
tt

en
19

47
M

Se
gl

em
Pe

tte
r

Eg
il

B
as

th
au

gv
ei

en
10

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
L

ag
m

an
ns

re
tt

en
19

46
M

T
en

gs
ar

ei
d

Si
gu

rd
H

eg
gd

al
sv

ei
en

21
9

43
70

E
G

E
R

SU
N

D
L

ag
m

an
ns

re
tt

en
19

48
M

A
am

B
ir

ge
r

H
ol

an
22

43
70

E
G

E
R

SU
N

D

Side 365 av 497



——0
t____‘_‘___

00000000000000000000
—0

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
000000000000000(fltn(fl(fl

CDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCD
—

CDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCD

CDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

T1
0
0.
—

CO0COC0CDCWCWCDO(DWC
...00.Ø(fl0)(fl..0).-4G)(fl0)(fl0)0)0)

00-CO0)G)0G)

0
z
D

<HHm5E3 fl)CDCDCDC00D.CaCDfl)Z
DDD(0DCDCDCaa’;

:

-,CD————

CDfl)0CDCDCDDCDfl)c®z
0zfl 903D0fl)

C0.DCD00.
fl)9.0.D0D

—CD
D

CD3<0°0fl00<=CD-,0oc0 -‘——.cD—CD0CD0.<D.
53CD3DoCD

C0ZOCDQ—.Orrl< CD0.0)D0D a
0) <D

0’c
ca—CO
fl)CD

CD

—

oCD6
CDCD0CDCD<5CDDfl)CD0)CD0‘<0.
Coco’<ca<00.o0—

I
ca2ca—

—°-‘E3gB
—-0D°-DrnD®<—CD&CDD(fl

CD—.DCCO0 <ov3Bicafl)o.ca—.CD3o00CD
ÇP.ÖTD0U0W0CD0<

<CD0o<<
D<<CDCD %D<<<<<

•CDCD2CDCDD<CD0CDCDwW CDzDI s0) DDDDD.cyiCDDDro
F)0)G)_kæ_&0)-Å%JQ) 0) °%J

.aiG)o
CO.°or0Cii

<
!.
.

-

0
0—
D
1

-p...........-..-...L......
G)G)G)G)G)G)G)G)G)G)G)G)G)G)G)G)G)G)G)G)
•4-.4—i—i—1—J-.4—I-•%j%J%J—4•%-J.J•%4—J-.4—.1—I

Oooocccaa
mmmmmmmmïmxxmmmmmmxx
00000000mØrnrnØØ0000mm° mmmrnrnmrnrnr-rnrrmrnmmmmrr
WWWWW(flCflG)Cj)

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
000000000000000

Side 366 av 497



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 28.03.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/636
Journalpostløpenr.:
12/8199

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
031/12 Formannskapet 18.04.2012

Referatsaker til  formannskapets møte 18.04.2012
  
Sammendrag:
Kopi av ulike skriv/meldinger som utvalget skal orienteres om. 
Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak 
etter forslag fra et eller flere medlemmer.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

c

Referatsaker som legges frem for utvalget 28.03.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 12/10467 I 27.03.2012 Regjeringen

Rapport fra 
Telemarksforskning om 
profittmuligheter i 
barnehagesektoren

2 12/10066 X 26.03.2012

Informasjon knyttet opp mot 
tilskudd til private 
barnehager i Eigersund 
kommune

3 12/7043 I 28.02.2012 Dalanerådet

Togtider og Dalane 
videregående skole - brev 
fra  Dalanerådet  til 
Rogaland fylkeskommune

4 12/3777 I 26.01.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Skjønnstilskudd til 
omstillingsprosjekt og annet 
(restskjønn for 2012)

5 12/10491 X 29.03.2012 Evaluering av rusomsorgen
6 12/9416 U 21.03.2012 Evangeliehuset Dagtilbud på Evangeliehuset

7 12/8576 I 09.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vergemålsreformen - status 
og gjennomføring 2012

8 12/5709 I 03.02.2012
likestillings- og 
inkluderingsdep. Det 
kongelige barne-

Invitasjon til høring - NOU 
2011:20 Ungdom, makt og 
medvirkning

9 11/32293
M
P

06.12.2011
Protokoll fra felles 
brukerutvalgs møte 
07.12.2011

10 12/9750 I 19.03.2012 Nils Helge Amdal Søknad om økonomisk 

Side 367 av 497



2

støtte til bokprosjekt - På tur 
i krigshistoriske fotspor

11 12/8188 I 29.02.2012 Egersund Idrettsråd
Søknad om økt tilskudd -
Eigersund idrettsråd

12 12/8009 I 07.03.2012 ***
Søknad om støtte til 
deltakelse i student-EM i 
volleyball

13 12/9984 I 20.03.2012
Statens 
landbruksforvaltning

Utbetaling av kompensasjon 
ved salg av kvote ku

Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
222969 Rapport fra Telemarksforskning om profittmuligheter i barnehagesektoren
222341 Informasjon knyttet opp mot tilskudd til private barnehager i Eigersund kommune

217945
Endringer i rutetid for tog - brev fra Dalanerådet til Rogaland fylkeskommune datert 
27.02.12

212701 Skjønnstilskudd til omstillingsprosjekt og annet (restskjønn for 2012)
223003 Evaluering av rusomsorgen
221430 Dagtilbud på Evangeliehuset
220257 Vergemålsreformen - status og gjennomføring 2012
215752 Invitasjon til høring - NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning
203345 Protokoll fra felles brukerutvalgs møte 07.12.2011
221915 Søknad om økonomisk støtte til bokprosjekt - På tur i krigshistoriske fotspor
219698 Søknad om økt tilskudd - Eigersund idrettsråd
219403 Søknad om støtte til deltakelse i student.doc
222245 Utbetaling av kompensasjon ved salg av kvote ku

Side 368 av 497



Du er her: regjeringen.no / Kunnskapsdepartementet / Dokumenter / Rapporter og planer / Rapporter / Rapport fra
Telemarksforskning om profittmuligheter i barnehagesektoren

Rapport, 07.02.2012

Rapport fra Telemarksforskning om profittmuligheter i
barnehagesektoren

Telemarksforskning har på oppdrag fra KD laget en rapport som presenterer anslag for profitt og profittmuligheter i
barnehagesektoren. Utredningen tar det utgangspunktet at faktisk og potensielt uttak omfatter langt mer enn
regnskapsført utbytte. Heller ikke synlig overskudd gir et heldekkende bilde. Omfanget av profitt i sektoren kan
derfor ikke kartlegges med en summering av publiserte regnskapstall.

Telemarksforskning har tre innfallsvinkler til å utrede anslag på profitt i sektoren:
• Synliggjort overskudd.
• Potensielt uttak gjennom overfakturering.
• Potensielt ekstra overskudd ved lav kvalitet.

Synliggjort overskudd
Overskudd er midler som per definisjon ikke er brukt på barnehagedrift, og som derfor står til eiers disposisjon, enten
midlene er tatt ut som utbytte eller fortsatt står i barnehagen. Etter denne innfallsvinkelen er alt overskudd derfor
potensiell profitt. Telemarksforskning bruker på dette grunnlaget netto regnskapsført overskudd som utgangspunkt
for å kartlegge profitt i barnehagene.

Samlet netto overskudd i barnehagene som inngår i Telemarksforsknings datamateriale, er 755 mill. kroner. Utvalget
utgjør 92,1 pst. av alle private barnehager. I eneeierforetak kan utbytte være kompensasjon for eiers arbeidsinnsats,
som ville vært ført som lønn i andre barnehager. Videre mener Telemarksforskning det er rimelig at barnehagene
styrker egenkapitalen i takt med at inntekter og utgifter øker, slik at egenkapitalens andel av driftsutgiftene
opprettholdes på samme nivå. Telemarksforskning har derfor korrigert regnskapsført overskudd for henholdsvis
eiergodtgjøring i eneeierforetak og opprettholding av egenkapital. Etter disse korreksjonene er samlet overskudd i
utvalget 338 mill. kroner. Telemarksforskning har på dette grunnlaget anslått samlet overskudd i alle barnehager til
361 mill. kroner.

Skjult utbytte

Barnehageeiere kan ha motiver for å skjule uttak av verdier. Stort uttak kan svekke barnehagens argumenter for
høyere tilskudd eller medføre risiko for avkorting. I de årene tilskuddet kunne være avhengig av barnehagens
kostnader gjennom kostnadsdekkingsprinsippet, hadde private barnehageeiere særlig sterke insentiver til å legge
fram regnskaper med høye kostnader.

Telemarksforskning har analysert regnskapsposter med særlig høy risiko for oppblåsing av kostnader og dermed
skjult utbytte. I disse analysene brukes variasjonen i kostnader mellom barnehager med og uten profittmotiv som
grunnlag for å anslå mulig skjult utbytte. Foreldreeide barnehager brukes som målestokk på det reelle
kostnadsnivået, da disse ikke har incentiver til å ta ut midler. Eventuell merkostnad sammenlignet med foreldreeide
barnehager brukes som mål på oppblåste kostnader. Med grunnlag i den statistiske analysen anslår
Telemarksforskning skjult utbytte til 65 mill. kroner. Anslaget er høyst usikkert.

 

Kvalitet

Telemarksforskning har her sett på potensialet for økt profitt gjennom reduksjon i kvaliteten. I motsetning til de to
andre komponentene dreier dette seg ikke om anslag på reelt uttak, men anslag på ytterligere fortjeneste ved
profittmaksimerende atferd. Analysen er konsentrert om bemanning, da det er der det største innsparingspotensialet
ligger.

Telemarksforskning har beregnet potensielle innsparinger ved at alle barnehagene tilpasser seg profittmaksimerende
nivå på antall oppholdstimer per årsverk. Ettersom ekstremverdier i et tallmateriale kan komme av feilrapportering
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eller andre spesielle utslag, har Telemarksforskning imidlertid ikke lagt barnehagen med aller flest barn per årsverk til
grunn for prognosen. Telemarksforskning har valgt å sette profittmaksimerende nivå til det antall oppholdstimer per
årsverk der 25 % av de profittmotiverte barnehagene har dårligere bemanning enn sammenligningsgrunnlaget.

Overskuddspotensialet er beregnet både for det alternativet at bare barnehager med profittmotiv reduserer
bemanningen til minstenivået og for det alternativet at alle barnehagene reduserer bemanningen. Innsparingen er
anslått til 385 mill. kroner hvis alle barnehagene reduserer bemanning, og 167 mill. kroner hvis kun de som i
analysen er gruppert som profittmotiverte, reduserer bemanningen.

Analysene viser at profittmotiverte eiere har betydelige incentiver til å redusere bemanningen innenfor det som må
regnes som normalt nivå. Dette indikerer at store deler av den private sektoren ikke opptrer ensidig
profittmaksimerende, men at de i stedet driver godt over minimumsnivået når det gjelder kvalitet.

Les rapport fra Telemarksforskning om profittmuligheter

 

Les også: Høring - Forslag til lovendring vedrørende bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale
barnehager
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Ordinære Familie Åpne Sum 

Alle barnehager 

    Antall barnehager 2392 783 77 3252 

Netto overskudd 1000 kr  571 678  181 842  1 607  755 127  

Kroner pr barnehage i 
gjennomsnitt 

239 898  260 146  20 873  239 040  

Barnehager med overskudd 
    

Antall / andel 1637 / 68 % 597 / 76 % 44 / 57 % 2278 / 70 % 

Sum overskudd 1000 kr 754 239  187 706  4 143  946 088  

Kroner pr barnehage i 
gjennomsnitt 

460 745  314 416  94 153  415 315  

Barnehager med underskudd 

    Antall / andel 746  / 31 % 102 / 13 % 33 / 43 % 881 / 27 % 

Sum underskudd 1000 kr -182 562  -5 864  -2 536  -190 961  

Kroner pr barnehage i 
gjennomsnitt 

-244 721  -57 491  -76 834  -216 755  

Antall / andel barnehager som 
går i null 

9 / 0,4 % 84 / 11 % 0 93 / 3 % 

Side 392 av 497



Ordinære Familie Åpne Sum 

514 727 31 687 3 044 549 458 

-182 562 -5 864 -2 536 -190 961 

332 165 25 823 508 358 497 
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Ordinær/ 
kombinert Familie Åpen Sum 

Overskudd 6,7 % 29,0 % 17,5 % 7,9 % 

Avsatt til skatt på overskudd 0,8 % 0,3 % 0,3 % 0,8 % 

Styrket egenkapital 4,6 % 4,9 % 12,9 % 4,6 % 

Utbytte 0,4 % 19,3 % 3,7 % 1,4 % 

Annet / Overført årsresultat 0,9 % 4,4 % 0,7 % 1,1 % 

Side 395 av 497



 

Side 396 av 497



-40 

-30 

-20 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

Side 397 av 497



-4000000 

-3000000 

-2000000 

-1000000 

0 

1000000 

2000000 

3000000 

4000000 

5000000 

6000000 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

Side 398 av 497



Side 399 av 497



Side 400 av 497



0 

0.05 

0.1 

0.15 

0.2 

0.25 

0.3 

0.35 

0.4 

0.45 

< -0.6 -0.6 til -
0.3 

-0.3 til 0 0 til 0.3 0.3 til 
0.6 

0.6 til 
0.9 

0.9 til 
1.2 

1.2 til 
1.5 

1.5 til 
1.8 

>1.8 

Uten profittmotiv 

Med profittmotiv, uten 
eneeierforetak 

Side 401 av 497



0 

0.05 

0.1 

0.15 

0.2 

0.25 

0.3 

0.35 

0.4 

0.45 

<-6 -6 til -3 -3 til 0 0 til 3 3 til 6 6 til 9 9 til 12 >12 

A
n

d
e

l 
a

v
 b

a
rn

e
h

a
g

e
n

e
 

Årsresultat pr. oppholdstime 

Uten profittmotiv 

Med profittmotiv, 
uten eneeierforetak 

0 

0.05 

0.1 

0.15 

0.2 

0.25 

0.3 

0.35 

<42 42 til 45 45 til 48 48 til 51 51 til 54 54 til 57 57 til 60 60 til 63 >63 

A
n

d
e

l 
a

v
 b

a
rn

e
h

a
g

e
r 

Inntekt pr. oppholdstime 

Uten profittmotiv 

Med profittmotiv, 
uten eneeierforetak 

Side 402 av 497



0 

0.05 

0.1 

0.15 

0.2 

0.25 

0.3 

0.35 

<40 40 til 43 43 til 46 46 til 49 49 til 52 52 til 55 55 til 58 58 til 61 >61 

A
n

d
e

l 
a

v
 b

a
rn

e
h

a
g

e
r 

Kostnad pr. oppholdstime 

Uten profittmotiv 

Med profittmotiv, 
uten eneeierforetak 

Side 403 av 497



 

-1500000 

-1000000 

-500000 

0 

500000 

1000000 

1500000 

2000000 

2500000 

3000000 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

Side 404 av 497



-700000 

-200000 

300000 

800000 

1300000 

1800000 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

Årsresultat 

Personalkostnader pr. 
årsverk 

Side 405 av 497



Side 406 av 497



 

Side 407 av 497



Side 408 av 497



-400000 

-200000 

0 

200000 

400000 

600000 

800000 

1000000 

1200000 

1400000 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

Eneeierforetak 

Andre barnehager 

-400000 

-200000 

0 

200000 

400000 

600000 

800000 

1000000 

1200000 

1400000 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

Årsresultat 
eneeierforetak 

Personalkostnader pr. 
årsverk 

Side 409 av 497



Side 410 av 497



 

Side 411 av 497



Side 412 av 497



Side 413 av 497



Side 414 av 497



 

Side 415 av 497



Side 416 av 497



Side 417 av 497



Side 418 av 497



Side 419 av 497



Side 420 av 497



 

Side 421 av 497



0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

Uten profittmotiv 
Med profittmotiv, uten eneeierforetak 
Eneeierforetak 

Side 422 av 497



0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

Uten profittmotiv 

Med profittmotiv 

Side 423 av 497



0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

Uten profittmotiv 

Med profittmotiv 

Side 424 av 497



 

Side 425 av 497



Side 426 av 497



Side 427 av 497



Side 428 av 497



Side 429 av 497



 

Side 430 av 497



Side 431 av 497



Side 432 av 497



Side 433 av 497



30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

K
r.

 p
r.

 k
o

rr
ig

e
rt

 o
p

p
h

o
ld

st
im

e
 Kostnader (linje a) 

Predikerte kostnader 

Predikerte kostnader, nivåjustert (linje b) 

Side 434 av 497



0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

K
r.

 p
r.

 k
o

rr
ig

e
rt

 o
p

p
h

o
ld

st
im

e
 Kostnader (linje a) 

Predikerte kostnader 

Predikerte kostnader, nivåjustert (linje b) 

Inntekter 

Side 435 av 497



Side 436 av 497



 

Side 437 av 497



0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

1
0

0
0

 k
o

rr
ig

e
rt

e
 o

p
p

h
o

ld
st

im
e

r 
p

r.
 

å
rs

v
e

rk
 (

to
ta

lt
) 

Landet 

Bergen 

Side 438 av 497



0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

1
0

0
0

 k
o

rr
ig

e
rt

e
 o

p
p

h
o

ld
st

im
e

r 
p

r.
 å

rs
v

e
rk

 (
b

a
si

s)
 

Uten profittmotiv 

Med profittmotiv 

Side 439 av 497



0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

1
0

0
0

 k
o

rr
ig

e
rt

e
 o

p
p

h
o

ld
st

im
e

r 
p

r.
 å

rs
v

e
rk

 (
b

a
si

s)
 

Uten profittmotiv 

Med profittmotiv 

Minimum 13 455 k.o. pr. årsverk 

Side 440 av 497



Side 441 av 497



0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

2 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

K
o

st
n

a
d

e
r 

so
m

 a
n

d
e

l 
a

v
 

d
ri

ft
si

n
n

te
k

te
r 

Regnskapsførte kostnader (linje a) 

Anslag reelle kostnader (linje b) 

Kostnadsanslag, redusert bemanning (linje c) 

Side 442 av 497



 

Side 443 av 497



Side 444 av 497



8000 

9000 

10000 

11000 

12000 

13000 

14000 

15000 

16000 

17000 

18000 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 

Potensielle korrigerte 
oppholdstimer pr. årsverk 

Korrigerte oppholdstimer pr. 
årsverk 

Side 445 av 497



Side 446 av 497



Side 447 av 497



Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 3. Etasje Telefon: 51 46 80 40
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 80 68
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  

  

Til: Formannskapet og Kommunestyret

Informasjon knyttet opp mot tilskudd til private barnehager i Eigersund 
kommune

Vår ref.: 12/10066 / 12/390 / FE-223, FA-A10 Dato: 26.03.2012

Saksbehandler: Tore L. Oliversen Telefon: 51 46 80 41 Mobiltelefon: 900 67 425

E-post: tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no

I formannskapsmøte 31. august 2011 ba varaordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) om at 
administrasjonen la frem en sak som omhandler vilkårene for de private barnehagene i 
Eigersund. Dette er fulgt opp høsten 2011 og våren 2012 (ved flere anledninger) blitt brakt 
på banen politisk, et ønske om saksutredning fra administrasjonen angående 
tilskuddsordningen til ikke- kommunale barnehager, heretter benevnt som private 
barnehager. Saken har blitt utsatt av ulike årsaker (bla. klagebehandling og forhold rundt 
Helleland FUS barnehage).

Tilbakemeldingen fra rådmann har vært at denne sak skulle fremlegges til kommunestyret 
23.04.2012 Dette er også formidlet til private barnehager. Det har vært arbeidet aktivt med 
denne sak over en lengre periode – hvor flere fra Seksjon Økonomi har bistått Skolekontoret 

De faktiske forholdene nå er at:
 9 private barnehager har klaget på etterberegningen for 2011.
 8 private barnehager har klaget på beregningen av tilskuddet for 2012 (den første 

beregningen for 2012 – av minst tre beregninger for 2012).
 Eigersund kommune har bedt om at regnskapsdata for 2011 ble lagt inn i 

barnehagenes rapporteringssystem. Vi bad om at disse data ble lagt inn i 
rapporteringssystemet, som er felles for alle kommuner, innen 15.03.2012. I ettertid 
har vi fått melding om at 3 FUS-barnehager ikke kommer til å legge inn 
regnskapsdata før tidligst i løpet onsdag 18.04.2012. Da vi skal rapportere inn 
samlede regnskapsdata til staten 23.04.12 får vi 2 dager til denne jobb. I forbindelse 
med utarbeidelse av denne sak kan/ vil regnskapsdata være sentrale. Det vil videre 
være svært uheldig hvis gitte konklusjoner ble trukket før regnskapene til gitte 
barnehager var sluttført.

En vil i løpet av notatet komme nærmere inn på gitte forhold rundt barnehagesituasjonen, 
men basert på manglende regnskapsdata og pågående klagebehandling kan ikke 
rådmannen fremme en sak om dette forhold – på nåværende tidspunkt. Vi må ha en 
gjennomgang av regnskapsdata – og hvor klagebehandling må være avsluttet (da en nettopp 
klager på for lite penger). En klagebehandling kan få et utfall som gir effekt som en ikke 
kjenner til knyttet opp mot en slik sak som en hadde påbegynt.

I dette notat vil en komme inn på flere forhold knytet opp mot private barnehager.

Rapport fra Telemarksforskning
Telemarksforskning har utarbeidet en rapport om private barnehager – etter oppdrag fra 
Kunnskapsdepartementet. Rapporten er utarbeidet i 2011 og tar for seg utbytteuthenting i 
private barnehager. Rapporten er lagt ved som vedlegg og omfatter flere forhold.
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Faktiske forhold
Det er seks kommunale barnehager og ti private barnehager i Eigersund kommune. Fire av 
de privat er FUS barnehager, mens de seks andre er tilsluttet Private Barnehagers 
Landsforbund (PBL)

Eigersund kommune har tilsynsplikt med alle barnehager.

Det skilles mellom småbarn og store barn. Skillet går på det året barnet fyller tre år. Iht. 
finansieringsreglementet betyr dette at Eigersund kommune skal definere tre åringer som 
små hele det kalenderåret de fyller tre år. I praksis betyr dette at 3-åringene kan bli flyttet opp 
i / over på stor avdeling, mens de enda mottar økonomisk støtte for barna som de er små.

Bemanningsnormen er 10 unger på en småbarnsavdeling og 20 unger på en stor avdeling. 
Iht. normen skal bemanningen da være en pedagogisk leder og to assistenter pr. avdeling + 
0,11 pedagogisk leder.

Det pågår nå en diskusjon med Utdanningsforbundet om å gå ned på bemanningsnormen til 
henholdsvis 9 unger og 18 unger, men her er det ikke konkludert enda. En viser til at dette er 
en nasjonal diskusjon. Hvis denne endringen blir besluttet vil det få økonomiske 
konsekvenser for oss.

Informasjon om ”tallmessige størrelser” innenfor barnehager i EK
Tallet på barn i barnehagene i kommunen er slik i dag – 2011/2012:

Kommunale barnehager 0-3 år Over 3 år Ant. Barn

Grøne Bråden 13 36 49

Husabø 1 19 20

Rundevoll 9 21 30

Slettebø 13 43 56

Hellvik 10 39 50

SUM 47 158 205

Tilsvarende tall i 2010/2011 viste 54 barn i alderen 0-3 år og 146 barn over 3 år – totalt 200 barn.

Aldersfordelingen er slik:

Private barnehager 0-3 år Over 3 år Ant. Barn

Eigerøy 19 31 50

Robåten 24 36 60

Jernhagen 10 20 30

Lykkeliten 20 58 78

Raketten 11 20 31

Kiellandskogen 27 57 84

Helleland 10 25 35

Hestnes 54 42 96

Skattekisten 57 60 117

Varden 18 30 48

SUM 250 379 629

Tilsvarende tall i 2010/2011 viste 242 barn i alderen 0-3 år og 363 barn over 3 år – totalt 605 barn. 

En opplyser at vi har en ny privat barnehage i forhold til i fjor.
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Alderssammensetning i barnehagene:

Alderssammensetning 0-3 år Over 3 år Ant. Barn

Sum alle barnehager (ant. barn) 2798 537 834

Tilsvarende tall i 2010/2011 viste 296 barn i alderen 0-3 år og 509 barn over 3 år – totalt 805 barn. 

Barnehagedekning i Eigersund kommune pr desember 2011:

Barn født (0 – 3 år) Antall Antall barn som har 
barnehageplass

2011 162 1

2010 191 110

2009 219 182

Til sammen 2009, 2010 410 292

Dette skulle gi en dekning på 71%. 

Det er barn på venteliste for inneværende barnehageår (2011/2012), men alle som rett på en 
plass (søkt innen fristen for hovedopptaket, 30.01.2011 og fyller 1 år innen 31.08.2011) har 
fått et tilbud. Det kommer fortløpende søknader. 

Barn født (3 – 6 år) Antall Antall barn som har 
barnehageplass

2008 187 174

2007 192 180

2006 180 177

Til sammen 2008, 2007, 2006 559 531

Dette skulle gi en dekning på 92,05%. 

Det er barn på venteliste for inneværende barnehageår (2011/2012), men alle som rett på en 
plass (søkt innen fristen for hovedopptaket, 30.01.2011 og fyller 1 år innen 31.08.2011) har 
fått et tilbud. Det kommer hele tiden fortløpende søknader.  

Tallene er beregnet ut fra antall barn som har barnehageplass pr. 15.12.2011, og ut fra 
fødselstall fra Helsestasjonen 31.12.2011. Her er ikke tatt hensyn til antall barn som har 
deltidstilbud eller fulltidstilbud, men bare at de har en barnehageplass.

Kommunalt tilskudd til de private barnehagene i 2012

Driftstilskudd Kapitaltilskudd Totalt tilsk. 2012 Søskenmod SUM 

Jernhagen 2 833 243 228 000 3 061 243 3 061 243

Helleland 2 814 798 237 583 3 052 381 3 052 381
Raketten 2 979 415 235 600 3 215 015 3 215 015

Varden 4 688 381 364 800 5 053 181 5 053 181
Lykkeliten 6 052 441 522 302 6 574 744 6 574 744

Eigerøy 4 550 235 357 215 4 907 451 4 907 451
Robåten 5 416 400 416 818 5 833 218 5 833 218

Kiellandsskogen 7 351 126 599 321 7 950 447 7 950 447

Skattekisten 10 154 629 728 024 10 882 653 10 882 653
Hestnes 9 435 328 620 135 10 055 462 10 055 462

56 275 997 4 309 799 60 585 796 0 60 585 796

En viser til at følgende kommer i tillegg:
 Søskenmoderasjon. Anslått til ca 0,9 millioner kroner for 2012.
 Eventuelle korrigeringer knyttet opp mot endringer i barnetallet og etterberegning.
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 Barnehagemidlene er en del av rammetilskuddet til kommunene. Hvis tilskuddet til 
private barnehager økes fører det til at vi må gjennomføre kutt innenfor andre 
områder i Eigersund kommune (for eksempel innenfor eldreomsorgen). Dette da 
budsjettert overskudd ikke dekker en eventuell økning.

 En vil få høyere tilskudd knyttet 

Forskrift – tilskudd til private barnehager
Siden har det vært en nasjonal ordning hvor kommunene skal gi kommunalt tilskudd til 
private barnehager. Dette har vært styrt av ulike forskrifter – og som har gitt grunnlag for 
beregninger av tilskudd. En peker på at Eigersund kommune «alltid» har hatt en ordning hvor 
en gav et kommunalt tilskudd – og at det i tillegg ble gitt etter objektive kriterier (også før 
endringene i 2004).

Fra og med 0101.2011 er det kommunene som har gitt hele tilskuddet til private barnehager 
(før var det en statlig del og en kommunal del). I den forbindelse ble det utarbeidet ett nytt 
regelverk på hvordan kommunalt tilskudd skal gis (dette i form av en forskrift). Denne forskrift 
ble videre endret 31.10.2011 – med virkning fra 01.01.2011 – hvor gitte forhold ble presisert.

Videre er det viktig å peke på en vesentlig endring i forbindelse med forskriftene for 2011. 
Frem til 01.01.2011 var det den enkelte private barnehages regnskapsmessige utgifter som 
dannet grunnlag for tilskuddet fra kommunene. Fra og med 2011 var det kommunenes 
budsjetterte utgifter knyttet opp mot ordinær barnehagedrift, som skulle danne utgangspunkt. 

Konsekvensene av dette var at hvis en privat barnehage hadde høye driftsutgifter (før 2011) 
– så ble tilskuddet høyere. I fra andre kommune har vi sett at driftsutgiftene ved enkelte 
barnehager var store – knyttet opp mot både ekstra bemanning og ulikt ”utstyr”. Disse 
utgiftene ble året etter dekket av kommunalt tilskudd. Fra og med 2011 betyr driftsutgiftene 
ved de private barnehagene «ingenting» i forbindelse med kommunalt tilskudd. Nå er det 
kommunens barnehageutgifter som danner utgangspunktet for tilskuddet. Hvis vi da har en 
situasjon hvor driftsutgiftene har vært høye hos private barnehager mens kommunens egne 
barnehageutgifter har vært lave er det klart at dette blir en betydelig overgang fra og med 
2011.

Klageadgang og antall klager
I «Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager» § 12 slås det fast at ”Eier av ikke-kommunal barnehage kan påklage 
kommunens vedtak om tildeling av tilskudd etter denne forskrift til fylkesmannen”
Dette gjelder fra forskriften trådde i kraft 1. januar 2011.

Flere steder i forskriften åpnes det for at private barnehager kan klage. Dette gjelder på 
følgende forhold:

1. I forbindelse med beregningen av tilskuddet i starten av året (dvs. senest 01.02.xx).
2. I forbindelse med endring i antall barn (f.eks. i forbindelse med nytt barnehageår).
3. I forbindelse med etterberegningen til kommune. Dette skjer når regnskapet til 

kommunen er klart innenfor dette område.
4. I forbindelse med beregning som kommunen gjør – f.eks. forbindelse med nytt 

barnehageår (og hvor kommunen oppfatter vesentlige endringer).
5. Hvis det blir foretatt beregninger på andre tidspunkt (eller hvor det skulle ha vært 

foretatt beregninger). Ett eksempel på dette er i forbindelse med større 
lønnsendringer knyttet opp mot f.eks. lønnsoppgjør

Som en ser så kan en ha en situasjon hvor den enkelte barnehage klager 3 – 5 ganger i 
løpet av året. Slik ordningen er nå koster det ingenting å klage. Videre risikerer klager lite. 
Forskriften er videre slik at hvis det er foretatt en feil, hvor f.eks. det blir avdekket at en privat 
barnehage har fått for mye tilskudd – så er dette kommunens feil og barnehagen skal ikke få 
trekk. Arbeidsmengden knyttet opp mot beregning av tilskudd og klagebehandlingen er 
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omfattende. Bemanningen i administrasjonen er ikke bemannet opp for å ta denne oppgave 
og rådmann vurderer om det må opprettes en egen stilling knyttet opp mot dette forhold.

Både for 2010 og for 2011 (tilskudd beregnet for vår) har alle de ti private barnehagene 
klaget til fylkesmannen over tildelt tilskudd. Ingen fikk  medhold i sine klager. Fylkesmannen i 
Rogaland opprettholdt vedtakene som Eigersund kommune hadde vedtatt

Basert på nye barnehagetall i august 2011 foretok Eigersund kommune en ny beregning av 
tilskuddet for 2011. Beregningen ble gjort etter revidert forskrift og meddelt barnehagene 
13.12.2011. Dette tilskudd (vedtak) var det ingen private barnehager som klaget på.

Den 29. februar 2012 fikk alle private barnehager utdelt endelig tilskudd for 2011 basert på 
regnskap for kommunen. Frist for klageadgang var til 21. mars 2012. Innen klagefrist har alle 
FUS barnehagene levert inn felles klage, det vil si:

 Hestnes FUS barnehage
 Helleland FUS barnehage
 Robåten FUS barnehage
 Kiellandskogen FUS barnehage

I tillegg har PBL på vegne av sine medlemsbarnehager levert inn felles klage for 2011 basert 
på kommunens regnskap, det vil si for:

- Eigerøy barnehage
- Lykkeliten barnehage
- Raketten andelsbarnehage
- Skattekisten kulturbarnehage
- Varden andelsbarnehage

Den eneste private barnehagen som ikke har klaget på regnskapet 2011, er da Jernhagen 
barnehage.

For 2012 har åtte av ti private barnehager sendt inn klage innen fristen (som var 20. februar 
2012). To barnehager har ikke sendt inn klage, det er Jernhagen barnehage og Raketten 
barnehage. Disse to barnehagene stod på den opprinnelige listen over fellesklag fra PBL, 
men har trukket sin klage.

Eigersund kommune har begynt klagebehandlingen for 2012, men ved samtlige barnehager 
må en etterspør informasjon om ulike forhold og avklare fullmakter. F.eks. har FUS-
barnehagene i en av klagene satt opp følgende argumentasjon i klagen (Sitat):

 «Ved gjennomgang av dokumentasjonen gitt fra kommunen til barnehagene mener vi 
at det er flere mangler samt uklarheter rundt dokumentasjonen.

o Mangel på kostnader i kostnadsgrunnlaget.
o Uklar dokumentasjon»

Her må vi få avklart hva som er «uklart» og hvilke kostnader FUS mener vi ikke har med. 
PBL har videre tatt med private barnehager som ikke har klaget, med i sin klage. 

Det barnehagene har klaget på i 2010 og 2011 var at dokumentasjonen ikke var god nok 
(bla. hvor en fikk PDF-fil fremfor et ”levende” Excel-ark) og at forhold ikke har vært med i 
grunnlaget.En viser videre til at fylkesmann tidligere har konkludert med at den informasjon 
og dokumentasjon Eigersund kommune gir er god og iht. forskrift. Videre at beregningene tar 
med forhold som forskriften påpeker. En viser samtidig til at fylkesmann har hatt et eget møte 
med representanter for Eigersund kommune – hvor en gikk gjennom grunnlag og 
dokumentasjon (senest 27.01.12). Etter møtet konkluderte Fylkesmannen i Rogaland med at 
det ikke var behov for et ekstraordinært tilsyn med Eigersund kommune knyttet opp mot 
barnehagetilskuddet og beregningene.
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Hvilke parter er det som har klaget
I denne sammenheng viser vi til litt informasjon om FUS og PBL.

Noe informasjon om PBL:
 En organisasjon som har hovedkontor i Bodø.
 Private Barnehagers Landsforbund (PBL) ble stiftet i 1993 og eies av medlemmene.
 PBL er en landsomfattende interesseorganisasjon
 Private Barnehagers Landsforbund er i dag Norges største rådgivnings- og 

kunnskapssenter om drift av private barnehager.
 Mer enn 2200 private barnehager er medlem av PBL. Over 1400 av disse er også 

medlem av arbeidsgiverseksjonen PBL-A.
 PBL eies av medlemsbarnehager. Gjennom valg av styrerepresentanter fra 

medlemsbarnehagene, er det barnehagene som bestemmer hva organisasjonen skal 
ha som mål.

 Arbeider opp mot Storting og politiske organisasjoner. 
 PBL gir barnehagene daglig hjelp til å drive barnehage og gir råd om alt som har med 

drift av private barnehager å gjøre. 
 Representerer enkelt barnehager i f.eks. klagesaker.
 Har over 100 medarbeider – hvorav:

o 6 er advokater/jurister 
o 5 arbeider med kommunikasjon / informasjn
o 5 personer arbeider med statistikk og økonomianalyser
o Innenfor aktuelle fagfelt for barnehagene (alt fra jordmor til 3 

trivselskonsulenter).

Når det gjelder FUS får vi ikke opp samme informasjon, men de besitter de samme 
ressursene som PBL. Trygge Barnehager as er Norges største etablerer og eier/drifter av 
private barnehager. Selskapet ble etablert i 1987. Har hovedkontor i Haugesund. 

Trygge Barnehager har siden starten etablert over 380 barnehager over hele landet. I de 
senere årene (fra 2007) har Trygge Barnehager satset sterkt på drift av egne barnehager 
gjennom driftsselskapet FUS as og eies av Trygge Barnehager. På hjemmesiden bruker de 
uttrykk som barnehagekonsern – og de viser at de er en profesjonell barnehage-eier. 

FUS er Trygge Barnehagers driftsorganisasjon og alle FUS barnehager er eid av konsernet 
Trygge Barnehager AS som igjen eies av Vista Holding (privat selskap). Offentlig 
tilgjengelige opplysninger viser at moderselskapet gikk med 164 millioner i overskudd i 
periode 2005-2009.

FUS kjeden består av over 125 barnehager i mer enn 60 kommuner. FUS kjeden eies av 
Trygge Barnehager og er Norges største private barnehageaktør. Alle FUS-barnehagene er 
egne aksjeselskap.

Eigersund kommune har tidligere lagt ut informasjon om FUS på nettsidene våre.

Nyetableringer av private barnehager
Kommunen har plikt til å godkjenne private barnehager som tilfredsstiller kravene til 
barnehagedrift iht. § 10 i barnehageloven Godkjenning, hvor det står:

”Kommunen avgjør søknaden om godkjenning etter en vurdering av barnehagens 
egnethet i forhold til formål og innhold. Kommunen kan ved godkjenning sette vilkår 
for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid. Kommunen vedtak 
kan påklages til fylkesmannen”

Idrettslaget EIGER har nylig levert søknad til Eigersund kommune om godkjenning av en fire 
avdelings privat barnehage på Eigerøy med oppstart 1.august 2013. Kommunen er også 
gjort kjent med at Frelsesarmeen planlegger nybygg på Hestnes, hvor også etablering av 
privat barnehage er innbefattet i planene. 
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Eigersund kommune har i dag tilnærmet full barnehagedekning og befolkningsprognoser 
tilsier ingen stor økning i antall barn i de neste årene.

Årstall Antall barn født i Eigersund
2011 162
2010 191
2009 219
2008 187

Det heter videre at kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning 
etter at barnehagesektoren er rammefinansiert (dvs. etter 01.01.2011). En påpeker at nye
private barnehager må søke om å få kommunalt tilskudd – dette er det IKKE automatikk i. 
Grunnen til det henger sammen med at staten ikke ønsker overetablering samtidig som det 
er kommunene som må sikre finansiering (det gis ikke mer penger fra staten knyttet opp mot 
nye barnehager).

Rådmannen er skeptisk til å komme i en situasjon med overetablering – noe som kan være 
tilfelle ved etablering av to nye barnehager. Vi kan da få en situasjon hvor andre barnehager 
mister barn og får økonomiske problemer (og hvor det kan bli en situasjon hvor Eigersund 
kommune får forespørsel om økonomisk tilskudd – eller må overta).

Nyetableringer av private barnehager i kommunen vil derfor ikke kunne påregne å få tilskudd 
i dagens situasjon – da det iht. barnetallene ikke ser ut til å være behov for flere barnehager. 
Dette er hjemlet i Barnehageloven § 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-
kommunale barnehager som sier at:

”kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale 
barnehager i kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før 
barnehagesektoren ble rammefinansiert”, det vil si før 01.01. 2011.

Administrasjonen ved rådmannen vil derfor ikke gå inn for å finansiere verken ny privat 
barnehage i regi av EIGER eller i regi av Frelsesarmeen. En viser til at §14 gir mulighet for at 
kommunene skal gi tilskudd til barnehager som er etablert etter 01.01.2011, men dette er et 
valg som suverent ligger hos kommunen.

I denne situasjon må vi også stille oss spørsmål om hvem som skal betale regningen ved et 
eventuelt «overskudd» av barnehageplasser i kommunen, og hvem dette går på bekostning 
av?
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Bruk av midler til barnehagebarn med spesielle behov, funksjon 211.
Drift i barnehagesktoren skiller på tre ulike funksjoner.
Det er funksjon 201 som er førskolebarn generelt og funksjon 211 som er styrket 
barnehagetilbud, det vil direkte støtte til førskolebarn med spesielle behov og funksjon 221 
som er lokaliteter.

I forbindelse med budsjett og økonomirapporter har det over flere år blitt rapporter inn avvik 
knyttet opp mot barn med behov for ekstra ressurser. Innenfor barnehagesektoren skal disse 
tjenestene føres på en egen Kostra-funksjon (funksjon 211). 
I løpet av en del år har det vært tilført betydelig med midler til tiltak innenfor barn med behov 
for ekstra ressurser – noe tabellen nedenfor viser (alle tall er oppgitt i hele tusen kr):

År Endr. Budsjett F211 regnskap
2012 2500
2011 250 14 206
2010 2 950 13 277
2009 3 000 15 070
2008 1 000 7 849
2007 300 5 725
2006 600 6 256
2005 300 5 058
2004 10 035
2003 10 218
2002 100 5 623
Samlet økning 11 000

Endring fra 2002 - hva en skal ha i 2012: 16 523

Eigersund kommune har pr. 21.mars 2012, 14.90 stillinger på funksjon 211.
Av disse er 7,38 stillinger plassert ut til barn med spesielle behov i private barnehager, mens 
7,52 stillinger brukes på samme type barn i egne kommunale barnehager.

Det betyr at Eigersund kommune bruker dobbel så mye ressurser på førskolebarn med 
spesielle behov, i egne kommunale barnehager enn ute i de private barnehagene.

Administrasjonen ved rådmannen mener på denne bakgrunn, at kommunen bruker de 
nødvendige ressurser på førskolebarn med spesielle behov jfr. funksjon 211.

Lønn og sosiale utgifter i kommunale barnehager sammenlignet med private barnehager.
En påstand fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er at Eigersund kommune har alt 
for lave lønnskostnader til sine ansatte i barnehagesektoren.

Når det gjelder de 14,9 kommunale stillingene vi har til disposisjon til barn med spesielle 
behov, så har vi et lønnsbudsjett inkludert sosiale utgifter på kr. 6 741 000,- for 2012.
Dette gir gjennomsnittlig lønn på kr. 452 416,- pr. ansatt under funksjon 211.

Når vi ser på egne ansatte i de kommunale barnehagene, funksjon 201, så fordeler dette 
seg slik når det gjelder lønn og sosiale utgifter:

Barnehage: Budsjett 2012
Funksjon 201

Antall årsverk
Ordinær drift

Snitt lønn pr. enhet

Grøne Bråden barnehage 4 995 000,- 10,33 483 543,-
Husabø barnehage 1 352 000,- 3,46 390 751,-
Rundevoll barnehage 2 854 000,- 7,47 382 061,-
Slettebø barnehage 4 394 000,- 10,63 413 358,-
Hellvik barnehage 4 074 000,- 10,50 388 000,-
TOTALT 17 669 000,- 42,39 416 820,-
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Tusenbeinet åpen barnehage er holdt utenfor denne tabellen da de ikke representerer en 
ordinær barnehage, men et åpent barnehagetilbud.

Personalkostander for de private barnehagene ser slik ut:
Barnehage: Snitt personallønn pr. enhet
Jernhagen barnehage 460 864,-
Raketten barnehage 399 565,-
Helleland FUS barnehage - ikke kommet inn tall for 2011.
Eigerøy barnehage 406 869,-
Robåten FUS barnehage - ikke kommet inn tall for 2011.
Varden andelsbarnehage 421 905,-
Kiellandskogen FUS barnehage - ikke kommet inn tall for 2011.
Lykkeliten barnehage 453 725,-
Skattekisten kulturbarnehage 391 818,-
Hestnes FUS barnehage 325 056,-
Gjennomsnitt 408 543,-

Merk at tre FUS barnehager ikke har levert inn opplysninger om årsregnskap i BASIL til 
kommunen innen kommunal frist som var 14. mars 2012.

Sammenlikner vi lønnsutgifter inkludert sosiale utgifter, så ligger Eigersund kommune høyere 
enn de private barnehagene, både når det gjelder ansatte som jobber med barn med 
spesielle behov (funksjon 211) og ansatte som jobber med ordinære førskolebarn 
(funksjon 201).

Administrasjonen ved rådmannen mener derfor å kunne tilbakevise påstandene fra Private 
Barnehagers Landsforbund (PBL) at Eigersund kommune har alt for lave lønnskostnader til 
sine ansatte i barnehagesektoren.

Differensiering av private barnehager basert på tall hentet fra BASIL
Fra den 1. januar 2011, så falt det øremerkede statstilskuddet til private barnehager bort og 
kommunen fikk ansvar for all tildeling av midler til private barnehagene, basert på ”Forskrift 
om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager”
FOR-2010-10-29-1379.

Her heter det blant annet 
§ 1:

”Forskriften skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager behandles 
likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd ” 

§ 3:
”Det kommunale tilskuddet skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagen som 
ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Kostnader til ordinær drift 
omfatter driftskostnader, kapitalkostnader og administrasjonskostnader”

31.10.2011 mottok kommunen Rundskriv Nr. F-05/11 fra Det Kongelige 
Kunnskapsdepartementet hvor det presiserer en del ting rundt tidligere tilsendt forskrift.
Her heter det blant annet:

Til § 2:
”Kommuner som vil yte mer tilskudd til barnehager enn plikten som følger av forskriften står 
fritt til å gjøre det innenfor rammene av forvaltningsloven”
”Slike konkrete tilfeller må derfor kunne begrunnes i særskilte forhold og kommunen må 
forsikre seg at krav til saklighet, rimelighet og likebehandling følges i hvert tilfelle”
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Eigersund kommune har frem til nå praktisert tildeling av tilskudd til private barnehager 
basert på følgende kriterier:

- En sats for barn under tre år i driftstilskudd.
- En sats for barn over tre år i driftstilskudd.
- Et påslag på 4 % til administrasjonskostnader av tilskuddet til driftskostnader.
- Kapitaltilskudd etter nasjonale satser.

Regnskapene til tre FUS barnehager er IKKE lagt inn. Så snart tallene blir mottatt vil disse bli 
lagt frem for formannskapet og kommunestyret. 

En viser dog til at netto driftsresultat varierer betydelig. Vi har noen barnehager som har 
et netto driftsoverskudd akkumulert fra 2006 på henholdsvis 1,8 millioner og 2,6 millioner.
Raketten andelsbarnehage som er en 2. avdelings barnehage har ca. 25 000 i netto 
akkumulert overskudd siden 2006. Jernhagen barnehage, som er en 2.avdelings barnehage 
har opparbeidet seg et netto driftunderskudd på ca. 350 000,- siden 2006. 

I tallene for Raketten har vi tatt høyde for et ekstra barn som barnehagen har kunne ta inn på 
dispensasjon både i 2011 og nå i 2012. 

Administrasjonen ved rådmannen ser at over tid så sliter de mindre barnehagene med å 
opparbeide seg et netto driftsresultat som gjør at de kan ha en sunn økonomi.

Raketten barnehage har i lengre tid signalisert at driften så vidt går rundt og at de sårt skulle 
trenge midler til å ruste opp sitt lekeområde ute. Barnehagen har fått tilbud fra Eigersund 
kommune om ansvarlig lån, men har foreløpig takket nei til dette.

Jernhagen barnehage går med betydelig underskudd og har gjort dette siden 2008.
Eigersund kommune har tidligere gitt denne barnehagen et ansvarlig lån på kr. 300 000,-
som er satt på bok. Den 29. februar 2012 betalte eier av Jernhagen barnehage, 
Fellesforbundet avd. 176 Dalane Fagforening tilbake lån på kr. 653 430,- som barnehagen 
hadde tatt opp i bank.

Det er viktig å presisere at et negativt driftsresultat ikke automatisk gir rett til ekstra tilskudd, 
da dette er noe barnehageeier i stor grad kan styre selv.

Med vennlig hilsen

Tore L. Oliversen Nils Georg Hansen
Kommunalsjef økonomi Rådgiver
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Internt notat
  

Formannskapet

Evaluering av rusomsorgen

Vår ref.: 12/10491 / 12/456 / FA-F60 Dato: 29.03.2012

Saksbehandler: Kåre Ingvar Helland Telefon: 51 46 80 14 Mobiltelefon:   

E-post: kaare.ingvar.helland@eigersund.kommune.no

I forbindelse med budsjettet for 2012 ble det gjort vedtak om at det skulle foretas en total 
gjennomgang / evaluering av rusomsorgen i kommunen der alle sider skulle belyses.

I 2010 ble det foretatt en intern evaluering av ovennevnte som nok framskaffet nyttig 
informasjon, men å evaluere seg selv er sjelden en optimal løsning. Det er til tider behov for 
at utenforstående ser oss i kortene. Det vil også av kapasitetsmessige grunner være 
vanskelig å foreta denne evalueringen innen en tidsfrist som også vil gjøre det mulig å bruke 
funnene i den nye rusmiddelpolitske handlingsplan som er under utarbeidelse.

På denne bakgrunn ble det tatt kontakt med IRIS og Telemarksforskning med sikte på et 
tilbud der det skal tas hensyn til både kvalitetsmessige og økonomiske forhold. Tilbudene er 
vedlagt. Disse har blitt gjennomgått av rådgiver Åshild Bakken som er kommunens 
kompetanseperson på avtaleområdet.

Ut fra en samlet vurdering etter en gjennomgang av tilbudene anbefales det at 
kommunen inngår en avtale med IRIS. Dette er basert på følgende:

Sannsynlig bredere erfaring og høyere kompetanse på området.

Nærhet Stavanger/Bø i Telemark. Lettere å ha tett kontakt med IRIS i 
evalueringsperioden.

Prosjektet er grundigere, mer omfattende og basert på en grundigere kjennskap til 
nåsituasjonen på grunn av forhåndsintervju.

Høy kompetanse hos prosjektleder blant annet i forhold til nasjonale oppdrag fra 
staten.

IRIS har tett kontakt med Sverre Nesvåg som kjenner kommunen godt og er en 
nasjonal kapasitet på området. Han vil forhåpentligvis kunne bistå med råd og 
veiledning.

Timeprisen er lavere hos IRIS 900 mot 950 kr.

Reisekostnader og halv betaling for reisetid kommer i tillegg kommer i tillegg hos 
TMF. ( eks tur- retur tog vil innebære kostnader på 5 timer dvs. 4.750 kr) Fast sum 
5.000 kr hos IRIS

Presumptivt høyere rangert som forskningsinstitusjon.

Det må imidlertid nevnes at vi hadde gode erfaringer med flyktningsaken hos TMF og 
totalprisen er lavere på grunn av mindre tidsbruk.
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Prisen fra IRIS er høyere på grunn av et mer omfattende tilbud og et grundigere kjennskap til 
nåsituasjonen. Tilbudet fra Telemarksforskning baserer seg på telefonsamtale, den interne 
evalueringsrapporten fra 2010 og erfaringer fra tidligere oppdrag av denne typen.

Evalueringsoppdraget foreslås finansiert med midler fra Fylkesmannen tildelt til 
gjennomgang av organisasjonen ansvar 1096: 300.000 kr + moms og reisekostnader med 
mer på 5.000 kr.

Med vennlig hilsen

Kåre Ingvar Helland
Kommunalsjef levekår

Vedlegg
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EIGERSUND KOMMUNE

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben

  
  

Evangeliehuset

Gamle Eigerøyvei
4370 EGERSUND

Vår ref.: 12/9416 / 10/926 / FE-614 Dato: 21.03.2012

Saksbehandler: Kåre Ingvar Helland Direkte telefon: 51 46 80 14 /   

E-post: kaare.ingvar.helland@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Dagtilbud på Evangeliehuset

Viser til tidligere kontakt om saken og diverse innspill fra deres side. Formannskapet har 
også gjort et vedtak som innebærer at dette skal prioriteres.

Vi er som sagt tidligere positivt innstilt til et samarbeid og erkjenner at et samarbeid med
private aktører både er ønskelig og nødvendig dersom kommunen skal være i stand til å løse 
sine pleie- og omsorgsoppgaver i framtiden.

Dere har vært inne på forskjellige typer forslag, tilbud til ”oppegående” eldre, frisklivssentral, 
senter for kreativitet - og livsglede, og nå sist en henvendelse med deprimerte eller eldre 
med lettere demens som målgruppe. I tillegg nevnes det her et tilbud for ungdom som er i 
ferd med å droppe ut av skolen. Jeg regner med at det her tenkes på en assistent- eller 
medhjelperrolle.

I alle forslag fra dere forutsettes det i utgangspunktet en kommunal finansiering av to 
stillinger til en kostnad av 1.000.000 kr årlig og husleie på 120.000 kr. Dette ble allerede 
vedlagt budsjettet for 2012, men det ble ikke funnet midler til dette da.

Alle forslag som Evangeliehuset har presentert er relevante for kommunen i forbindelse med 
samhandlingsreformen. Det pågår et kommunalt arbeid med en overordnet strategiplan for 
fremtidens omsorgstjenester i kommunen og det vil være relevant at deres planer blir vurdert 
i denne forbindelse. På det nåværende tidspunkt kan det se ut som det er et dagsenter for 
eldre som på grunn av et godt tilbud om dagen fortsatt kan bo hjemme, som er den mest 
aktuelle målgruppen for ovennevnte.

Det vil ikke være mulig å ta stilling til dette som et separat tiltak med økonomisk uttelling midt 
i budsjettåret og uten å se det i sammenheng med behandlingen av strategiplanen og 
budsjett 2013/økonomiplan, hvor deres innspill blir vurdert.

Vi vil ta kontakt med dere etter hver som arbeidet med planen går framover.

Med vennlig hilsen

Kåre Ingvar Helland
Kommunalsjef levekår
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Kopi til:
Ketil Helgevold Rådmann
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Utvalg: Felles brukerutvalg
Møtedato: 07.12.2011 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 11:10
Sak – fra / til: 038/11 - 044/11

Følgende medlemmer møtte:

bru – Iversen, Edmund (leder) Bru – Mehari, Elsa Asmelash
bru – Wold, Berit (medlem) bru – Egelandsdal, Alf Ståle (nestleder)

bru - Endresen, Ommund (medlem)
bru – Akalp, Veli (medlem) AP – Tråsavik, Renate (medlem)

Følgende medlemmer hadde forfall:

bru – Inger Marie Rodvelt Svindland (medlem)      KrF – Aarsland, Jon (medlem)

Følgende varamedlemmer møtte:

bru – Tengesdal, Håkon (varamedlem) V – Kvassheim, Brit L. (varamedlem)

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:

Konsulent Jan Petter Leidland, koordinator for barn og unge Nina Ose, helsefaglig ansvarlig Anne 
Brit W. Tengesdal og kommunalsjef levekår Kåre Ingvar Helland.

Merknader til møtet:
 Konsulent Jan Petter Leidland og koordinator for barn og unge Nina Ose orienterte om 

individuelle planer for barn og unge i Eigersund kommune fra kl.09.00 til kl.09.30
 Helsefaglig ansvarlig Anne Brit W. Tengesdal orienterte om samhandlingsreformen fra 

kl.09.30 til kl.10.15

Edmund Iversen
Setteutvalgsleder Randi S. Haugstad

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Felles brukerutvalg
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer:

Politikerrepresentanter:
Medlemmer:

Renate Tråsavik (AP)
          Jon Aarsland (KrF) Varamedlemmer (i rekkefølge)

1. Halvor Ø. Thengs (SV)
2. Brit L. Kvassheim (V)
3. May Helen Hetland Ervik (FrP)

Representanter - seniorer:
 Medlemmer:
Berit Wold

 Inger Marie Rodvelt Svindland
 Edmund Iversen Varamedlemmer ( i rekkefølge)

1. Håkon Tengesdal 
2.  Svenn Manum
3.  Marit A. Mong

Representanter - funksjonshemmede:
Medlemmer:
Alf Ståle Egelandsdal
Ommund Endresen. Varamedlemmer (i rekkefølge):

1. Ivar Henry Mong
2. Ole Johan Andreassen

Representanter - innvandrere/flyktninger:
Medlemmer:
Veli Akalp
Elsa Asmelash Mehari            Varamedlemmer (i rekkefølge):

1. Khaleg Mohammadi
2. Bujar Shehi

----0----

Saksliste:

Sak nr. Sakstittel L

038/11 Forslag om utsatt behandling - mottak av flyktninger

039/11 Godkjenning av protokoll fra felles brukerutvalgs møte 16.11.11

040/11 Møteplan for 2012

041/11 Samarbeidsavtale Eigersund kommune- EIK

042/11
Lokal samhandlingsavtale mellom Eigersund kommune, idrettsrådet og 
Egersunds Idrettsklubb (EIK)

043/11 Referatsaker til felles brukerutvalgs møte 07.12.11

044/11 Spørsmål/orienteringer i felles brukerutvalgs møte 07.12.11
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038/11: Forslag om utsatt behandling - mottak av flyktninger

Rådmannens forslag til vedtak 18.11.2011:

Felles brukerutvalg uttaler følgende:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Forespørsel om mottak av 25 flyktninger utsettes til evalueringen fra Telemarksforskning 
foreligger, etter planen innen utgangen av januar.
Eventuelle økonomiske konsekvenser innarbeides i den første økonomiplan etter vedtak.

07.12.2011 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
EDMUND IVERSEN (bru) foreslo:

”Felles brukerutvalg ser positivt på Eigersund kommunes mottak av flyktninger, men 
støtter formannskapets innstilling til kommunestyret.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Iversens tillegg enstemmig vedtatt.

BRU-038/11 Vedtak:

Felles brukerutvalg ser positivt på Eigersund kommunes mottak av flyktninger, men
støtter formannskapets innstilling til kommunestyret som lyder slik:

Forespørsel om mottak av 25 flyktninger utsettes til evalueringen fra 
Telemarksforskning foreligger, etter planen innen utgangen av januar.
Eventuelle økonomiske konsekvenser innarbeides i den første økonomiplan etter 
vedtak.

Vedtaket er enstemmig.

039/11: Godkjenning av protokoll fra felles brukerutvalgs møte 
16.11.11

Forslag til vedtak 23.11.2011:

Protokoll fra felles brukerutvalgs møte den 16.11.11 godkjennes.

07.12.2011 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
 EDMUND IVERSEN (bru) viste til sak 032/11 – Felles brukerutvalgs innstilling av leder 

og nestleder – og påpekte at det sto feil navn på leder og nestleder i møtebehandlingen. 
Her var Else Marie Schneidereit og Hans Kristian Sahlsten oppført som setteleder/-
nestleder, det rette er Edmund Iversen og Alf Ståle Egelandsdal.
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Votering:
Protokollen enstemmig godkjent med Iversens merknad.

BRU-039/11 Vedtak:

Protokoll fra felles brukerutvalgs møte den 16.11.11 godkjennes med Iversens merknad.

Vedtaket er enstemmig.

040/11: Møteplan for 2012

Forslag til vedtak 11.11.2011:

Møteplan for 2012 vedtas som foreslått i saksforelegget.

23.11.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

FS-121/11 Vedtak:

Møteplan for 2012 vedtas som foreslått i saksforelegget.

Vedtaket er enstemmig.

22.11.2011 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Forslag til møteplan 2012 enstemmig vedtatt.

PTU-038/11 Vedtak:

Møteplan for 2012 vedtas som foreslått i saksforelegget.

Vedtaket er enstemmig.

07.12.2011 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
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Votering:
Forslag til møteplan 2012 enstemmig vedtatt.

BRU-040/11 Vedtak:

Møteplan for 2012 vedtas som foreslått i saksforelegget.

Vedtaket er enstemmig.

041/11: Samarbeidsavtale Eigersund kommune- EIK

Rådmannens forslag til vedtak 14.11.2011:
Vedlagt forslag til samarbeidsavtale godkjennes av Formannskapet.

07.12.2011 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
BRIT L. KVASSHEIM (V) foreslo:

”Under samarbeidsavtalens punkter ang. Egersund Idrettsklubbs ansvar, strykes
følgende punkt:

- Det forutsettes at barna kan delta på normale fysiske aktiviteter.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Kvassheims forslag, til at punkt vedr. forutsetning om at barna kan 

delta på normale fysiske aktiviteter strykes, enstemmig vedtatt.

BRU-041/11 Vedtak:

Vedlagt forslag til samarbeidsavtale godkjennes av felles brukerutvalg med følgende 
merknad:

Følgende punkt, under Egersund Idrettsklubbs ansvar, utgår:
- Det forutsettes at barna kan delta på normale fysiske aktiviteter

Vedtaket er enstemmig.

042/11: Lokal samhandlingsavtale mellom Eigersund kommune, 
idrettsrådet og Egersunds Idrettsklubb (EIK)

Rådmannens forslag til vedtak 22.11.2011:
Fremlagt lokal samhandlingsavtale mellom Eigersund kommune, Idrettsrådet og Egersunds 
Idrettsklubb for en 3-årig periode gjeldende for 2012, 2013 og 2014 godkjennes av 
Formannskapet.

07.12.2011 Felles brukerutvalg
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Møtebehandling:
BRIT L. KVASSHEIM (V) foreslo:

”Tillegg til rådmannens innstilling:
Felles brukerutvalg er positive til samhandlingsavtalen.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Kvassheims tillegg enstemmig vedtatt.

BRU-042/11 Vedtak:

Fremlagt lokal samhandlingsavtale mellom Eigersund kommune, Idrettsrådet og 
Egersunds Idrettsklubb for en 3-årig periode gjeldende for 2012, 2013 og 2014 
godkjennes av felles brukerutvalg.

Felles brukerutvalg er positive til samhandlingsavtalen.

Vedtaket er enstemmig.

043/11: Referatsaker til felles brukerutvalgs møte 07.12.11

Referatsaker som legges frem for utvalget 23.11.2011:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 11/30741 U 16.11.2011 Div.mottakere
Kunngjøring - reguleringsendring  
boligbebyggelse gnr. 46 bnr. 37 -
Hafsøyveien 84

2 11/31455 I 24.11.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Protokoll fra fylkets eldreråd  5/11 
av 15.11.11

3 11/31456 I 24.11.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Protokoll fra fylkesrådet for 
funksjonshemmede 6/11 av 
14.11.11

07.12.2011 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
 Nye dokumenter i saken:

- RS 4: Melding om oppstart av detaljregulering for gnr.21, bnr.13 –
boligområde

                Svanes, Eigersund kommune, (jnr.:11/31645)
- RS 5: Melding om oppstart av detaljregulering og utbyggingsavtale for 
                Sjukehusveien-Lagårdsveien, Eigersund kommune (jnr.:11/31751)

----0----

4
Melding om oppstart av detaljregulering for gnr.21, bnr.13 – boligområde
                Svanes, Eigersund kommune

ALF STÅLE EGELANDSDAL (bru) foreslo:
”Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.”
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Votering:
Vedtaket er enstemmig.

5
Melding om oppstart av detaljregulering og utbyggingsavtale for  Sjukehusveien-
Lagårdsveien, Eigersund kommune

ALF STÅLE EGELANDSDAL (bru) foreslo:
”Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.”

Votering:
Vedtaket er enstemmig.

----0----

Felles brukerutvalg hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene.

BRU-043/11 Vedtak:

Melding om oppstart av detaljregulering for gnr.21, bnr.13 – boligområdeSvanes, Eigersund 
kommune

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

Melding om oppstart av detaljregulering og utbyggingsavtale for  Sjukehusveien-
Lagårdsveien, Eigersund kommune

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

Vedtaket er enstemmig.

044/11: Spørsmål/orienteringer i felles brukerutvalgs møte 07.12.11

Spørsmål/orienteringer i møtet 07.12.2011:

07.12.2011 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:

BRU-044/11 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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Søknad om støtte til deltakelse i student-EM i volleyball

Vi er to jenter fra Egersund som har vært heldige å få muligheten til å delta på student-EM i 

volleyball i Cordoba i Spania 13-23 juli. Vi har i 8 år spilt for EVK (Egersund volleyball 

klubb) men stiller nå som deltakere for Norges Idrettshøgskole der vi skal representere Norge 

i turneringen. Vi søker derfor om personlig støtte fra dere. 

I februar 2010 vant et studentlag tilknyttet Norges Idrettshøgskole student-NM i volleyball i 

Trondheim. Som følge av dette fikk laget muligheten til å spille student-EM i Kragujevac i 

Serbia 10-17. juli 2011. Rent sportslig strakk ikke laget til mot de store volleyballnasjonene 

som Tyskland og Serbia, men gjorde seg godt bemerket med godt humør og mye sosial 

utholdenhet som ga resultater i form av Fair Play prisen. Dette ga enorm mersmak for oss og 

laget skal for andre året på rad delta i EM. Vi kvalifiserte oss under student-NM i Bergen 

høsten 2011.

Støtten vi søker skal hovedsakelig gå til å dekke deltakeravgift til turneringen og betaling av 

dommer fra hjemlandet. Som dere kan se fra det vedlagte budsjettet er de samlede utgiftene 

ganske store å bære for studenter. 

Vi mener at fysisk aktivitet er et svært viktig supplement i studenthverdagen. Det å kunne 

oppleve mestring og glede gjennom fysisk aktivitet er svært viktig for trivsel. Det sosiale 

aspektet ved å drive aktivitet sammen med andre er også av stor betydning. Det å kunne reise 

og oppleve et stort mesterskap, vil være en stor motivasjonsfaktor også for satsing på egen 

volleyballkarriere. Dette vil være en stor opplevelse for oss. 

Det å støtte et lag med studenter for å reise til EM vil profileres på en positiv måte, da verdier 

som fysisk aktivitet, idrettsglede og samhold i forbindelse med studenttilværelsen er noe alle 

vil oppfatte som positivt. 

Dersom dere har spørsmål er det selvsagt bare å ta kontakt. 

Med vennlig hilsen,

Camilla Eikeland Mette Karlsen
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tlf: 958 87 430 tlf: 473 82 666

e-post: camilla.eikeland@hotmail.com e-post: mette_706@hotmail.com
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Vedlegg – budsjett

Budsjett per deltaker ang. student-EM i Spania

Utgifter

Reiseutgifter 3000

Deltakeravgift 4100

Drakter og overtrekksdress 1000

Inntekter

Støtte fra OSI hovedstyret 300

Støtte fra OSI Volleyball 200

Støtte fra Norges Idrettshøgskole 1500

Gjenstående egenandel 6100
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 12.03.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/638
Journalpostløpenr.:
12/8201

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
032/12 Formannskapet 18.04.2012

Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 18.04.2012
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 12.03.2012:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak  

Dato:  17.04.2012 
Arkiv: :FA-S00 
Arkivsaksnr.: 
07/3172 
Journalpostløpenr.: 
12/11999 

Avdeling: 
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E-post: 

Sentraladministrasjonen 
Sentralstaben 
Ketil Helgevold 
Rådmann 
51 46 80 13 
ketil.helgevold@eigersund.kommune.no 

       
 
 
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
 Formannskapet 18.04.2012 
 
 
 

 

Lyse Kraft DA - avvikling av selskapet, kommunens 
erklæring og fullmakt til selskapsmøtet 
   
Sammendrag: 
Styret i Lyse Energi AS har i brev av 29.3.2012 til eierkommunene tatt opp spørsmålet om 
avvikling av Lyse Kraft DA. I oversendelsesbrevet heter det ”Oppløsningen av Lyse Kraft DA 
er i tråd med kommunenes forutsetninger for etableringen av Lyse-konsernet i 1999 og vi 
anmoder om at kommunen gir fullmakt og erklæring til Lyse Energi AS om å godkjenne dette 
senest innen 20. april d.å”. 
 
Videre bes om at kommunen avgir erklæring om at kommunen ikke vil benytte seg av 
forkjøpsrett/løsningsrett til aksjene som Lyse Kraft DA har i Lyse Energi AS. 
 
Med grunnlag i foreliggende delegasjons- og fullmaktsreglement for Eigersund kommune er 
det ikke hjemlet fullmakt eller delegasjon til ordfører i slike saker. Det er kun kommunestyret 
som innehar beslutningskompetansen i slike saker av uvanlig art hva gjelder kommunens 
eierskapsutøvelse i et selskap.  
 
Saken ettersendes da den kom inn etter at saksdokumentene var utsendt. 
 
Saksgang: 
Rådmannen fremmer saken for formannskapet for behandling med hjemmel i 
Kommunelovens § 13 hasteparagrafen. Dette avhensyn til at nødvendig fullmakt og erklæring 
meddeles selskapet i endelig form raskt.  
  

 

Rådmannens forslag til vedtak 17.04.2012: 
 
1. Eigersund kommune slutter seg styrets innstilling om oppløsning av Lyse Kraft DA og 

utsteder fullmakt i samsvar med vedlegg 1 vedrørende selskapsmøtet. 
2. Eigersund kommune erklærer at kommunen ikke vil benytte forkjøpsrett/løsningsrett ved 

utdeling av aksjer og utsteder erklæring i samsvar med vedlegg 2. 
3. Vedtaket er fattet etter kommunelovens § 13. 
 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 

Andre opplysninger / fakta i saken: 
Styret i Lyse Energi AS har i brev av 29.3.2012 til eierkommunene tatt opp spørsmålet om 
avvikling av Lyse Kraft DA. I oversendelsesbrevet heter det ”Oppløsningen av Lyse Kraft DA 
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er i tråd med kommunenes forutsetninger for etableringen av Lyse-konsernet i 1999 og vi 
anmoder om at kommunen v/ordfører signerer og returnerer vedlagte fullmakt og erklæring 
til Lyse Energi AS senest innen 20. april d.å”. 
 
Styret ber om at ordfører gir fullmakt til styreleder i Lyse Energi AS til å møte og representere 
kommunen i selskapsmøtet Lyse Kraft DA den 25. april og med rett til å stemme for 
oppløsning av selskapet. Videre bes om at ordfører avgir erklæring om at kommunen ikke vil 
benytte seg av forkjøpsrett/løsningsrett til aksjene som Lyse Kraft DA har i Lyse Energi AS 
jfr. vedtektene §7. 
 
Med grunnlag i foreliggende delegasjons- og fullmaktsreglement for Eigersund kommune er 
det ikke hjemlet fullmakt eller delegasjon til ordfører i slike saker. Det er kun kommunestyret 
som innehar beslutningskompetansen i slike saker av uvanlig art hva gjelder kommunens 
eierskapsutøvelse i et selskap.  
 
Det er bebudet selskapsmøte i Lyse Kraft DA den 25. april hvor avviklingsspørsmålet skal 
avgjøres og utdeling av selskapets aksjer til eierne foretas. Påfølgende dag avholdes ordinær 
generalforsamling i Lyse Energi AS, herunder sak om utdeling av utbytte for regnskapet 
2011. Kommunene er anmodet om å avgi fullmakt og erklæring innen 20. april d.å.. 
 
Grunnlaget i etableringen av energikonsernet 
November 1998 behandlet eierkommunene i Lyse Energi AS noen gjenstående 
problemstillinger fra prosessen tidligere på året knyttet til etableringsprosessen av 
energikonsernet. Den ene problemstilling omhandlet endringer i Lyse Kraft DA sine vedtekter 
som skulle gjøre det mulig å fusjonere selskapet inn i nyetablerte Lyse Energi AS. Det ble på 
det tidspunktet ikke oppnådd enighet om slike endringer. Løsningen som ble valgt hadde 
følgende tre trinn: 
Trinn 1 : Lyse Kraft DA kjøper kommunenes aksjer i Lyse Energi AS.  
               Eiendeler i selskapet legges inn i Lyse Energi AS. 
Trinn 2 : De kommunale energiverkene fusjoneres med Lyse Energi AS 
Trinn 3 : Lyse Kraft DA oppløses. 
 
Eierstrukturen i Lyse Energi AS består pr. d.d. av 67,15%  Lyse Kraft DA og 32,85% de 16 
kommunene. Kommunen eier således en andel direkte og en andel indirekte gjennom sitt 
eierskap i Lyse Kraft DA, unntatt Gjesdal kommune som kun har aksjer i Lyse Energi AS. 
 
Lyse Kraft DA – situasjonen nå 
Lyse Kraft DA er selskapsrettslig organisert etter Kommunelovens §27 interkommunalt 
samarbeid og er eget rettssubjekt. Øverste besluttende organ er selskapsmøtet. 
I dag fremstår Lyse Kraft DA som et rent holdningselskap uten aktivitet. Tidligere avtaler 
med eksterne parter som Statskraft DA, bankgarantier og låneforpliktelsene overfor 
eierkommunene er avsluttet. Gjenstående i selskapet er eierandelen i Lyse Energi AS. 
Utdelingen av årlig utbytte til eierkommunene har skjedd gjennom Lyse Kraft DA. Dette gir 
en utbyttebeskatning i selskapet på 3%, i tillegg påløper administrative kostnader som følge 
av regnskaps- og revisjonspliktene.  
 
Lyse Kraft DA – prosedyre for oppløsning 
Ved beslutning om oppløsning av Lyse Kraft DA legges det til grunn at samtlige aksjer som 
selskapet eier i Lyse Energi AS samtidig blir vedtatt utdelt til deltakerkommunene i selskapet. 
På den måten vil kommunene etterpå dirkete eie sine aksjer i Lyse Energi AS og ikke dels 
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gjennom Lyse Kraft DA. Denne beslutningsprosedyren betinger enstemmighet blant 
aksjonærene i Lyse Energi AS om ikke å benytte rettigheten i vedtektene §7 om forkjøpsrett/ 
løsningsrett. Styret i Lyse Energi AS legger med dette til grunn at utdeling av utbytte ihht. 
generalforsamlingens vedtak i april d.å., skjer direkte til eierkommunene. 
 
Det har vært blant annet skattereglene som har gjort at oppløsning av Lyse Kraft DA tas opp 
nå. Fra 1.1.2012 er regelverket endret mht. beskatning ved selskapsavvikling. Styret i Lyse 
Energi AS har forelagt den skisserte prosessen og fremgangsmåten for Skatteetaten og det er 
avgitt bindende forhåndsuttalelse som bekrefter denne. 
 
Med denne prosessen vil Lyse Kraft DA kunne påregnes å være formelt avviklet i løpet av 
2012. Etter selskapsmøtet sitt vedtak om oppløsning av selskapet meldes det til 
Foretaksregisteret og det løper deretter en 6 måneders kreditorfrist. Det skal således velges et 
avviklingsstyre og avlegges et endelig avviklingsregnskap når fristen er utløpt. 
 
Aksjonæroversikt 
Av oversendelsesbrevet fremgår det at utdelingen av aksjene i Lyse Kraft DA til deltakerne 
fullt ut ikke skal endre aksjeandelen som hver eierkommune totalt har i Lyse Energi AS i dag 
eller eierbrøken i selskapet. 
 
I tabellen på neste siste er vist oversikten over hvordan den totale aksjemengde i Lyse Energi 
AS i dag er fordelt mellom kommunene og Lyse Kraft DA, samt den enkelte kommune sin 
aksjeandel (direkte og indirekte) og eierandel.  

 
 
Rådmannen ser det nødvendig å ta i bruk Kommunelovens §13 Utvidet myndighet i 
hastesaker, i denne saken. 

1. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet eller fylkesutvalget, et 
fast utvalg, kommunerådet eller fylkesrådet skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som 
skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke 
er tid til å innkalle dette. 

2. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i 
dettes neste møte.  

 
 

Saksbehandlers vurderinger: 
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Sett i lys av etableringen og etterfølgende saker knyttet til Lyse Energi AS ser rådmannen det 
slik at med vedtak i selskapsstyret i april om oppløsning, vil etableringsprosessen være 
fullført. Det er positivt at regelverksendringer nå gjør dette mulig, slik at eierskapet fra 
kommunene i Lyse Energi AS gjøres fullt ut direkte. Videre legger rådmannen vekt på at 
prosessen kan gjennomføres uten å rokke ved eierbrøken i selskapet og at prosedyren sikrer 
likebehandling av eierne. Rådmannen tar til etterretning at styret har fremskaffet bindende 
forhåndsuttalelse fra Skatteetaten om prosedyren som foreslås benyttet. 
 
Rådmannen vil på dette grunnlaget tilrå at Eigersund kommune gir styreleder i Lyse Energi 
AS fullmakt til å representere kommunen og stemme for oppløsning av Lyse Kraft DA i 
selskapsmøtet. Videre at utdelingen av samtlige aksjer som selskapet har i Lyse Energi AS 
utdeles deltakerne i samsvar med fordelingen som fremgår av fullmakten. 
Rådmannen legger vekt på at denne prosessen må kunne fullføres uten unødig opphold og 
tilrår at kommunen avstår fra å benytte forkjøpsrett/løsningsrett ved utdeling av aksjene. 
 
 
Universell utforming: 
Ikke aktuelt. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen. 

~ o ~ 
 

Alternative løsninger: 
1. Eigersund kommune slutter seg ikke til styrets innstilling om oppløsning av Lyse 

Kraft DA med bakgrunn i… 
2. Eigersund kommune ønsker å vil benytte forkjøpsrett/løsningsrett ved utdeling av 

aksjer. 
~ o ~ 

 
  

Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
223537 Oppløsning av Lyse Kraft DA - fullmakt 
 
 

 
 

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 I 17.12.2007 Rogaland Revisjon IKS 
`Selskapskontroll av Lyse Energi AS - en kontroll 
av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene`

3 U 21.05.2008 Lyse energi AS 
Selskapskontroll i Lyse energi AS - 
Kommunestyrets vedtak 07.04.08 

4 I 15.06.2010 Lyse energi AS 
Oppløsning Lyse Kraft DA, orientering om 
prosessen 

5 I 09.12.2010 Lyse energi AS 
Lyses investeringer i LNG-kjeden/bredbånd - sak 
i Dagens Næringsliv 

6 I 07.04.2011 Sola kommune 
Melding om politisk vedtak i Sola kommunestyre 
- eierstrategi - selskapskontroll - Lyse 

7 I 29.03.2012 Lyse Energi AS Oppløsning av Lyse Kraft DA - fullmakt 
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Parter i saken: 
                 
 Lyse Energi AS Postboks 8124 4069 STAVANGER  
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Oversikt over formannskapets faste medlemmer  
for valgperioden 2011 – 2015 

 
 

 
Formannskapet 11 representanter    Telefon E-post 

Ordfører: Leif Erik Egaas Sjukehusveien 45 4370 Egersund H  901 25 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 

       

Varaordfører Odd Stangeland Løvenborgveien 22 4370 Egersund AP  488 91 802  odd.stangeland@eigersund.kommune.no 

       

ARBEIDERPARTIET  3 representanter   AP   

Gruppeleder: Odd Stangeland Løvenborgveien 22 4370 Egersund AP  488 91 802 odd.stangeland@eigersund.kommune.no 

Unn Therese Omdal Lyngveien 60 4370 Egersund AP 932 60 872 unn.omdal@gmail.com 

Thuasanee Lingeswaran Prestegårdsveien 35 B 4370  Egersund AP 481 88 108 thusaneel@hotmail.com 

       

       

FREMSKRITTSPARTIET 1 representanter      

Gruppeleder: Tommy Bjellås Rundevollsveien 76 4370  Egersund FRP 472 63 136  tommy@bjellas.no 

       

       

HØYRE 3 representanter      

Ordfører: Leif Erik Egaas  Sjukehusveien 45 4370 Egersund H 901 25 117 leif.erik.ergaas@eigersund.kommune.no 

Gruppeleder Arne Stapnes Oreveien 3 4370 Egersund H 416 00 942 arne@stapnes.info 

Svanhild F. Wetteland  Jærveien 1352 4375 HELLVIK H 480 37 150 scorpionsw@hotmail.com 

       

       

KRISTELIG FOLKEPARTI 2 representant      

Gruppeleder Solveig Ege Tengesdal Hoveræget 7 4370 Egersund KRF 907 22 027 setengesdal@gmail.com 

Jon Aarsland Rindaveien 25 4370  Egersund  KRF 470 22 161 jon.aarsland@dabb.no 

       

       

Senterpartiet 1 representanter      
Gruppeleder Ruth Evy Berglyd  Dyrnesbakken 1 4370 Egersund SP 991 50 968 ffbe@frisurf.no 

       

       

VENSTRE 1 representanter      
Gruppeleder Tor Inge Rake Kjerjanesveien 1 4370 Egersund V 916 81 522 toringerake@hotmail.com   

       

       

       
26.10.2011 
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Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
Kommunestyret, Formannskapet, Planteknisk utvalg, Administrasjonsutvalget, Felles brukerutvalg og Særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har det praktiske ansvaret for oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
protokoll m.m.   
 
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at 
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk/ under Saksdokumenter til 
politiske utvalg (med vedtak)  Her kan du gå inn på den enkelte sak (uten vedlegg) eller gå inn i en stor (pdf) fil med 
de komplette saksdokumenter med samtlige vedlegg. 

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er 
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. 
 
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen, men ordføreren har 
instruksjonsrett overfor sekretariatet. 
 
I sentraladministrasjonen ligger også overformynderiet som er det politiske organ som forvalter umyndige personers 
økonomi. Dette er politisk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær.  
 
Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfunksjon hos havnesjefen, som holder til i Havnebygget i Strandgt 2. 
 
Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – Stavanger. 
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Sekretariatsleder 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, Formannskap, 
Særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:489 98 284 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, Felles 
brukerutvalg. Arbeidsmiljøutvalget, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:489 98 717 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no   

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, 
gjeldsrådgivning, avlønning og 
økonomi. 

 
 

   

Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat. 
Geir Melby  kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget 

 
Knut Seglem 51 46 83 61 knut.seglem@egersund.havn.no Sekretær for styret for Eigersund 

havn KF 
Sekretær Ingebjørg 
Hestnes 

51 46 80 17 ingebjorg.hestnes@eigersund.kommune.no  Sekretær for overformynderiet 

 
 
 
15.11.2011 
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