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Økonomirapport for Eigersund kommune - mai 2014 
   
 

Sammendrag: 
Den økonomiske situasjonen for Eigersund kommune har blitt betydelig forverret og hvor en 
må forvente store økonomiske underskudd både for 2014 og kommende år. Igangsetting av 
driftsreduserende tiltak vil ta tid og vi har ikke store nok økonomiske fond for å dekke disse 
forhold. Foreløpig foreligger det ingen plan om hvordan det skal skapes økonomisk balanse i 
Eigersund kommune – verken for 2014 eller kommende år. Den økonomiske situasjonen 
krever en helt andre tiltak enn det som ligger innen i vedtatt økonomiplan. En viser til at det i 
vedtatt økonomiplan ligger innen kostnadsreduserende tiltak og økte inntekter som vanskelig 
kan realiseres og som derfor gir oss en ytterligere utfordring i forhold til de momenter som 
skisseres i denne sak.  
 
Hvis en holder finansiering utenfor snakker vi om økte utgifter på 37,1 millioner kroner – og 
hvor omdisponeringer innenfor HO kommer i tillegg. Hvis ikke tiltak igangsettes vil dette føre 
til økte utgifter i 2015 på 41,5 millioner kroner. I tillegg kommer eventuelle leieutgifter knyttet 
opp mot Lagårdshallen (flerbrukshall).  
 
Hovedmomentene i denne sak er den økonomiske situasjonen ved Kultur- og 
oppvekstavdelingen (KO). For 2014 foreligger det en prognose som viser at KO kan få et 
økonomisk merforbruk på 33,1 millioner kroner for 2014.   
 
Den tid det foretas omdisponeringen (på ca. 6 millioner kroner) innenfor Helse- og 
omsorgsavdelingen vises dette i detalj. Basert på prognoser for Teknisk avdeling går en 
også gjennom denne avdelingen i detalj – som kan få et merforbruk på over 4 millioner 
kroner (men hvor gitte forhold må innarbeides i eksisterende økonomisk ramme). 
 
 
I denne sak legges det inn en samlet finansiering på 14.514.000 kroner. Dette skjer 
hovedsakelig med bruk av fondsmidler. Basert på dette har vi et udekket forventet 
merforbruk på 22,6 millioner kroner. 
 
Hvis ikke Eigersund kommune klarer å dekke inn et forventet merforbruk iht forskrift vil dette 
føre til at vi blir overført til ROBEK-registeret (økt kontroll av Fylkesmann i Rogaland).  
 
 
Saksgang: 
Saken skal i utgangspunkt behandles i formannskapet 11.06.14 og i kommunestyret 
16.06.14. Det er kommunestyret som fatter endelig vedtak. 
 
Iht. forskrift blir saken – med vedtak – oversendt til Fylkesmann i Rogaland.   
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Basert på sakens omfang vil ny informasjon naturligvis (og iht. budsjettvedtak) bli forelagt 
hvis nye momenter/forhold fremkommer. 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 25.05.2014: 
 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 

1. Eigersund kommune foretar en full gjennomgang av organisering av barnehagedriften 
i kommunale barnehager. Dette omfatter også planlagte midlertidige barnehagetiltak 
fra høsten 2014. 

2. Budsjettert avsetning til Driftsfondet på 644.000 kroner reverseres. 
3. Forventet utbytte fra Dalane energi økes med 1.000.000 kroner. 
4. Forventet utbytte fra Lyse energi økes med 270.000 kroner. 
5. Det tilføres 2,6 millioner kroner til Teknisk avdeling knyttet opp mot vedlikehold bygg. 

Finansieringen av dette skjer ved bruk av Strømfondet. 
6. Det tilføres 11.914.000 kroner til KO til dekning av økt tilskudd til private barnehager. 

Finansieringen skjer ved bruk av Premieavviksfondet. 
7. Rådmannen fremlegger forslag til utgiftsreduserende tiltak til formannskapsmøtet 

11.06.14. 
8. Rådmannen fremlegger en plan for inndekning av forventet merforbruk til møte i 

formannskapet 27.08.14. 
 
 
 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Denne sak har ikke tidligere blitt behandlet.  
 
Basert på økonomisk omfang har formannskapet blitt innkaldt til ekstraordinært møte 
26.05.14. 
 
En informerer videre om at administrasjonen har gitt Kontrollutvalget muntlig statusrapport på 
”KO-saken” i møtene 10.02.14 og 29.04.14.  
 
En viser til at det har vært – og er fremmet – andre politiske saker som har økonomiske 
konsekvenser. 
 

Andre opplysninger / fakta i saken: 
 
Pensjonsordningene er flyttet til KLP  
Vi har hatt fellesordningen (pensjonsordning til kommunalt ansatte) i DNB Liv. DNB Liv 
avvikler denne ordningen og iht. vedtak har Eigersund kommune flyttet fellesordningen til 
KLP. Dette er en prosess som mange kommuner er i og som har gått iht. plan. Samtlige 
deltakere i ordningen skal nå ha fått ut informasjon om ulike forhold fra KLP. Fra 20.05.14 ble 
pensjonene utbetalt av KLP. Basert på de prosesser som har pågått i forbindelse med flytting 
har ikke Eigersund kommune (eller andre kommuner) fått pensjonsfaktura for 2014. Dette er 
faktura som vi kommer til å få om kort tid. Det vil videre bli foretatt ulike beregninger knyttet 
opp mot pensjonsordningen og premieavvik (som først vil foreligger i februar 2015). Basert 
på dette forhold er det usikkerhet knyttet opp mot pensjonsordningene i 2014 – og som kan 
gi betydelige økonomiske endringer – som vi i dag ikke kjenner omfanget av. 
Økonomirapporten foreslår ingen endringer innenfor denne ordningen. 
 
Vi påpeker at vi må regne med endringer knyttet opp mot premieavviksberegningene. Dette 
baserer på sammenlikninger med andre kommuner i andre år. Omfanget og konsekvensene 
av dette er ikke kjent i skrivende stund. 
 
Økonomisk situasjon – vs budsjett og R2013 
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Den økonomiske situasjonen – drift – viser følgende (nettobeløp) for avdelingene: 

Økonomisk status pr 25.05.14 Regnskap Budsjett Avvik kr %- Regnskap 
Ending 

kr 
Driftsmessige forhold 2014 2014 R14-B14 forbruk 2013 R14-R13 
1 SENTRALADM. 28 512 52 935 -24 423 53,9 27 130 1 382
2 KULTUR-/ OPPVEKST 166 866 331 963 -165 097 50,3 154 259 11 803
3 HELSE-/OMSORGSAVD 151 080 363 365 -212 285 41,6 149 765 1 013
6 TEKNISK AVDELING 15 492 70 867 -55 375 21,9 17 347 -3 087
7 DIV. FELLESUTGIFTER 2 686 27 836 -25 150 9,7 6 726 -4 040
8 SKATT/RAMME/ETC -346 508 -871 390 524 882 39,8 -378 149 31 825
9 FINANSPOSTER 3 707 24 424 -20 717 15,2 4 422 -715
  T O T A L T 21 837 0 21 837 0 -18 500 38 182

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner – for perioden frem til 25.05.14. Regnskapstallene er for perioden jan – mai. Budsjettet er 
for hele året. 

 
Tabellen viser betydelige endringer i forhold til 2013 og opp mot budsjett. Totalt sett ligger vi 
høyt i forhold til et ideelt forbruk og sett opp mot 2013. Disse forskjellene blir ytterligere 
forsterket når vi ser på utviklingstrekk innenfor de enkelte kontoområdene: 
 

Økonomisk status pr 25.05.14 Regnsk Budsjett Avvik kr %- Regnsk 
Ending 

kr 
Driftsmessige forhold 2014 2014 R14-B14 forb. 2013 R14-R13 
  LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 329 601 291 263 38 338 113,2 304 631 24 970
  KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I PROD. 54 929 58 844 -3 916 93,4 59 130 -4 202
  KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD 42 277 53 902 -11 626 78,4 51 850 -9 574
  OVERFØRINGSUTGIFTER 34 794 31 931 2 863 109 28 908 5 886
  FINANSUTGIFTER 16 793 48 477 -31 683 34,6 16 996 -203
  SALGSINNTEKTER -61 189 -49 066 -12 123 124,7 -55 684 -5 505
  REFUSJONER -26 965 -42 651 15 686 63,2 -34 965 7 999
  OVERFØRINGSINNTEKTER -342 526 -352 961 10 435 97 -369 829 27 304
  FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER -28 032 -38 248 10 216 73,3 -19 539 -8 493
  T O T A L T 19 682 1 491 18 191   -18 500 38 182

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner og er periodisert for perioden jan – mai. 

 
En påpeker at det vil være gitte forskyvninger i periodisert budsjett vs regnskap – uten at det 
fører til økonomisk merforbruk. Det som dog fremkommer i oversikten – og som styrkes av 
prognoser – er et merforbruk innenfor lønnsområdet og KO-avdelingene. I neste omgang 
fører dette til økte tilskudd til private barnehager (ut over budsjettert beløp).  
 
Kommentarer knyttet opp mot fremdrift innenfor prosjektet Eigersund 2015: 
I forbindelse med vedtatt økonomiplan er det gitte økonomiske tilpasninger som skal finne 
sted ved den enkelte avdeling – fra og med 2015. Kommentarene er knyttet opp mot status 
pr. mai 2015. Totalt sett vil en har betydelige utfordringer å nå disse mål – spesielt basert på 
nåværende økonomisk status som vil føre til betydelige endringer.  
 
Kommentarer knyttet opp mot Sentraladministrasjonen: 
En er ikke i mål med å nå økonomisk satt mål og hvor arbeidsinnsats har måtte brukes 
innenfor spesielt KO. 
 
Kommentarer knyttet opp mot KO: 
Prinsippene med tanke på å ha tidlig innsats arbeider en med, men basert på økonomisk 
status er en ikke i tråd med å nå de økonomiske mål. 
 
Kommentarer knyttet opp mot HO 
Ligger iht. plan og vil kunne klare budsjettert oppsett. 
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Kommentarer knyttet opp mot Teknisk avdeling: 
Tekniske tjenester: Stab som jobber med: tomteutvikling for bolig, prosjektledelse 
innen bygg, vei og utemiljøprosjekter. Sykkelby-prosjektet som er et 
samarbeidsprosjekt mellom Eigersund kommune, Statens vegvesen og Rogaland 
fylkeskommune 
 
7 seksjoner: Oppmåling, Bygg og eiendomsforvaltning, Vann og avløp, Brann og 
redning, Vei og utemiljø, Byggesaks- og Landbrukskontoret (jord- og skogbruk) 
 
Organisasjonsgjennomgang. En har startet med dette arbeidet, men det foreligger 
ikke noen tall p.t. Vil komme tilbake til dette i løpet av året etter hvert som en jobber 
med dette.  
 
Byggesak: budsjettbalanse – deretter se på mulighet for økte inntekter. Dette vil 
imidlertid medføre konsekvenser for gjennomføring av tilsyn. Hovedmålsetningen er å 
få regnskap i tråd med budsjett. 
 
Bygg og eiendom: Reduserte driftsutgifter ved salg av diverse eiendom: 
Folhammeren 2, Maurtråkket 1 og 3, Solgården, Duehuset og Marka - anslått til ca. 
kr. 300.000 pr. år. Det jobbes aktivt med planlegging av salg av ytterligere 
eiendommer, for derved å redusere driftsutgiftene 
 
Ekspedisjonen: Redusert åpningstid (08:00-12:00)  
Ikke tilsetting i ledige stillingsbrøker (17%+40%) i ekspedisjonen. Kan gi en årlig 
besparelse på ca. kr. 200.000 pr. år 
 
Feiervesenet: Økte inntekter feiing: kr 70.000 

 
Kommentarer fra Sentraladministrasjonen opp mot denne økonomirapport 
En forventer et merforbruk innenfor spesielt annonsering, men en arbeider for å samlet sett 
gå i balanse. 
 
I neste økonomirapport vil rådmannen komme tilbake til forholdet knyttet opp mot Eigersund 
havnevesen vedrørende tilbakebetaling av midler brukt på fjerning av luftspennet Søra 
Sundet. Vedtaket fra Samferdselsdepartementet blir fremlagt for formannskapet. 
 
Kommentarer knyttet opp mot Skatt/rammetilskudd 
For landet totalt sett har regjeringen i revidert nasjonalbudsjett varslet en samlet 
skattereduksjon. Dette vil også gi konsekvenser for Eigersund kommune knyttet opp mot 
løpende inntektsutjevning. Samtidig viser en til at skatteinngangen for Eigersund kommune 
ligger høyere enn budsjettert samtidig som vi har fått en positiv avklaring knyttet opp mot en 
av de sakene vi har arbeidet med om feil bostedsadresse. Det som defineres som Verran-
saken er det ikke kommet noen avklaring på. Basert på disse forhold foreslås det ingen 
endringer innenfor skatt/rammetilskudd i denne omgang. 
 
Kommentarer knyttet opp mot finansposter 
Vi vil få høyere utbytte fra Lyse energi og Dalane energi enn budsjettert. Dette innarbeides. 
 
Kommentarer knyttet opp mot Kultur- og oppvekstavdelingen 
Det vil bli gitt egen informasjon om KO til formannskapet i ekstraordinært møte.  
 
En viser til ”Saksbehandlers kommentarer”. 
 
 
Kommentarer fra HO knyttet opp mot denne økonomirapport: 
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Det kan være vanskelig å kunne si noe eksakt om hvordan resultatet vil se ut i slutten av året 
for en så pass stor avdeling som Helse- og omsorg, men på noen spesielle områder kan en 
se klare tegn allerede.  
 
Som tidligere år ser en merforbruk på vikarutgifter knyttet til sykdom/svangerskap, men pga 
at sykelønnsrefusjonen blir refundert i etterkant er resultatet foreløpig ukjent. Så lenge 
sykefraværet er høyt vil en mest sannsynlig få et merforbruk innenfor dette området.  
Vakanser (ledighet) i stillinger føre til mindre forbruk på fastlønn, og dette kan være med å 
dekke opp merforbruk på utgifter knyttet til vikarutgifter. I 2013 (som tidligere år) har vi 
oppnådd balanse innenfor lønnsområdet totalt sett. 
 
 
Avvik som avdelingen ber om å få kompensert for: 
Ny bruker ved skjermet enhet 
Fra 1. februar dette året har det som følge av en spesiell bruker med meget utagerende 
adferd og selvskading vært behov for innleie av ekstra dag- og kveldsvakt tilsvarende ca. 3 
årsverk. Dette kan se ut for å være av varig karakter, og avdelingen ber derfor om å få tilført 
midler til dette. Brukeren vil komme inn under ordningen for statlig finansiering for 
ressurskrevende tjenester. Beregnede kostnader i 2014 – kr. 1.860.000 (Helårsvirkning kr. 
2.030.000). Denne legges inn i budsjett og dekkes via A1 bruker som går ut. 
  
Nytt botilbud med bemanning 
Avdelingen har over lengre tid arbeidet med å finne et egnet bosted til en bruker med stort 
hjelpebehov. Botilbud vil nå bli gitt tilbud om ved et av våre bo- og servicesenter. Brukeren er 
svært pleietrengende, og det vil bli nødvendig med ekstra dag- og kveldsvakt for å ivareta 
nødvendig helsehjelp. Deler av bemanningsbehovet vil avdelingen klare å bemanne innenfor 
eksisterende ramme, men ca. 1,3 årsverk ber avdelingen om å få budsjettmidler til å dekke. 
Brukeren har frem til nå hatt betydelig hjelpebehov fra ulike tjenesteområder i kommunen, og 
er derfor allerede under statlig finansiering for ressurskrevende tjenester. 
Nytt botiltak vil tidligst være klar for å igangsettes fra ca. 1. august 2014, og avdelingen ber 
derfor om å få tilført midler tilsvarende kr. 450.000 i 2014 (Helårsvirkning kr. 900.000). Denne 
legges inn i budsjett og dekkes via A1 bruker som går ut. 
 
Styrkning av bemanning rundt 1 bruker ved Interkommunalt bofelleskap (IBO) 
Pga store helsemessige utforbringer rundt en bruker ved IBO ser avdelingen seg nødt for å 
styrke bemanning i form av innleid arbeidskraft. I første omgang prøver en ut en ordning med 
2 dagvakter som blir innleid fra et bemanningsbyrå i 10 uker. Når en får erfaringer fra dette 
må en vurdere dette på en mer permanent basis.  Kostnaden med dagvakter i 10 uker er  
beregnet til kr. 400.000 i 2014. I tillegg må det leies inn ekstra forsterkninger fra NVC hver 
uke til en pris av kr. 5.000 pr .mnd. Personen er allerede innenfor statlig refusjon for 
ressurskrevende tjenester, og 80% av kostnadene vil derfor bli refundert fra staten. 
Vi kommer tilbake til saken i etterkant av prøveperioden på 10 uker dersom dette eventuelt 
skal utvides. Kostnadsøkning i 2014 – kr. 460.000. Legges inn i budsjett og dekkes via A1 
bruker som går ut. 
 
Bemanning rundt bruker fra A1  
I forbindelse med at budsjett for 2014 ble lagt, hadde avdelingen fått informasjon fra 
Helseforetaket (Spesialisthelsetjenesten) om en ny pasient innenfor psykiatrien skulle 
utskrives til Egersund med virkning fra 1.1.2014. 
Det er fortsatt dialog mellom Eigersund kommune og foretaket om hvor pasienten skal bo, 
uten at en har kommet til enighet/funnet egnet botilbud som også pasienten er komfortabel 
med. Det kan derfor se ut for at den planlagte utflyttingen blir forskjøvet frem i tid. Sett fra 
avdelingens side vil det i nåværende situasjon være mest hensiktsmessig at midlene tas ut 
fra vår budsjettramme, og at vi kommer tilbake til saken når situasjonen er mer avklart. 
Budsjettrammen kan reduseres med kr. 4.100.000. (Brukeren er delvis finansiert via statlig 
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refusjon, og dette må tas hensyn til mht. inntektstapet som vil fremkomme i inntekten til 
kommunen). Reduksjonen dekker nye tiltak/brukere nr. 1, 2 og 3. 
 
 
Bandasjemateriell – (medisinsk forbruksmateriell). 
Som beskrevet i økonomirapport høsten 2013 samt i budsjettet for 2014 ber avdelingen om å 
få kompensert for merutgifter til bandasjemateriell. Dette som en følge av lovendring som 
medfører at kommunen nå må betale for all bandasjemateriell til brukere innenfor 
hjemmetjenesten (inkl. bo- og servicesentrene). Tidligere betalte den enkelte bruker selv for 
bandasjemateriell.  
For Egersund kommune medførte dette økte kostnader tilsvarende kr. 900.000. I 2013 klarte 
avdelingen å dekke dette innenfor egen ramme som en følge av at egenbetalingene gav oss 
høyere inntekter.  
Fra 2014 ser imidlertid avdelingen seg nødt til å disponere merinntekter på egenbetalinger til 
å styrke bemanningen ved Lagård. Dette da pleietyngden på pasientene er sterkt økende, og 
spesielt ved Bekkefaret ved Lagård har en i hele 2013 måtte leie inn tilleggsbemanning for å 
få den daglige driften forsvarlig. Det har nå i senere tid også kommet brev fra verneombudet 
ang. bemanningssituasjonen. Det rapporteres også om mange avvik ved avdelingen. 
Avdelingen ber derfor om å bli kompensert med kr. 900.000 med helårsvirkning for 2014. 
Denne må avdelingen forsøke å dekke selv innenfor egen ramme. Eventuelt overføre midler 
fra Samhanslingsfondet på 2,3 mill kroner.  
 
Arbeidstøy (vask) 
På bakgrunn av at arbeidstilsynet har gitt pålegg om at ansatte i hjemmesykepleien, 
institusjon og bo- og servicesentre skal få utlevert arbeidstøy, og samtidig sikre rutine for 
vask av tøy (dvs. vask hjemme i egen vaskemaskin er ikke tilstrekkelig), har det vært nedsatt 
en arbeidsgruppe som har vurdert hvilke muligheter man har til å etterkomme pålegget. 
 
Arbeidsgruppen anbefaler at Eigersund kommune går ut på anbud for å kjøpe leie av tøy og 
vaskeritjenester til de 190 ansatte som dette nye pålegget berører. (Eigersund kommune har 
allerede liknende tjenester på Lagård) 
Ut fra beregninger som er gjort vil vi få en månedsleie på kr. 100.000 for denne tjenesten 
(inkl. mva). 
 
Ordningen skal etter planen iverksettes 1. oktober 2013 og vil ha en virkning på ca. kr. 
300.000 i 2014 (Helårsvirkning kr. 1.000.000). Det er da tatt høyde for at 
uniformsgodtgjørelsen som i dag utbetales til den enkelte trekkes inn. 
Investeringskostnader til innkjøp av nødvendige garderobeskap beregnes til å koste ca. kr. 
260.000 inkl. mva). Denne må avdelingen forsøke å dekke innenfor egen ramme (evt. 
samhandlingsfond) i 2014.  
 
Lønn til deltakere i Kvalifiseringsprogrammet. 
Antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet har økt fra 16 til at det nå er 22 deltakere i 
programmet. Antallet deltakere er forventet å ligger på omtrent dette snitt i løpet av året. Det 
er betydelig over gjennomsnittet for 2013. Hovedårsakene til dette er at rett til 
kvalifiseringsprogrammet er blitt mer kjent, og at flere brukere som har hatt 
arbeidsavklaringspenger i 4 år ikke fyller vilkåret til videre statlig ytelser (kjent nasjonal 
mediesak), men har rett til kvalifiseringsprogram. Grunnlag for lønn innen deltakere  er 2G – 
kr. 170.490. En økning på 6 deltakere medfører en økt kostnad på kr. 1.020.000 pr. år.  
Denne dekkes av avsatt midler til Kvalifiseringsprogram på 1,3 mill. kroner.  
 
Sosialhjelpsutbetalinger 
Fra 2011 til og med 2013 har sosialhjelpsutbetalingene økt fra 7,5 mill kroner til 9,5 mill. 
kroner – en økning på 27%. 1. kvaral i 2014 viser en ytterligere økning, som trolig vil gi et 
merforbruk på 1 mill. kroner. Tidligere år har avdelingen benyttet ubrukte midler fra 
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kvalifiseringsprogrammet til å dekke merutgifter på sosialhjelpsutbetalingene, men fra 2014 
vil ikke dette være mulig jfr. forrige pkt. 
Avdelingen ber derfor å få økt budsjettramme med kr. 1.000.000 med virkning fra 2014. 
 
Redusert egenbetaling  - dobbeltrom 
Det har kommet signaler fra staten om en reduksjon av egenbetalinger hvor pasienter får 
langtidsvedtak på sykehjemsplass på dobbeltrom. 
Det arbeides for tiden internt med å tallfeste hva dette vil medføre av økte kostnader for oss, 
og hvilken økonomisk konsekvens dette vil få fra tidligst 2015. 
 
Avvik som avdelingen ser en mulighet for å dekke innen egen ramme/evt. kommer tilbake til i 
budsjett 2015 eller når endelige kostnader foreligger: 
Som tidligere nevnt vil avdelingen mest sannsynlig få et merforbruk innenfor postene 
vikarutgifter ved sykdom/svangerskap og vikarutgifter ved kurs/opplæring.   
Samtidig ser vi at merinntekter på sykelønnsrefusjon og periodevis ledighet i faste stillinger 
kan føre til at vi klarer å dekke dette innenfor egen ramme. 
Vi har utfordringer ved flere enheter, da spesielt ved alle våre bo- og servicesentre og Lagård 
sjukeheim. Spesielt stort avvik ser vi ved Lagård sjukeheim 2-vest og Lagård bo- og 
servicesenter. Det er for tidlig på året til å kunne si med sikkerhet at vi klarer å dekke dette 
innfor egen ramme, men basert på erfaringstall fra tidligere år så vil vi klare dette. 
Eventuelle merforbruk ser så langt ut for å være knyttet til allerede nevnte forhold som 
overtid, vikarutgifter ved sykdom og vikarutgifter ved kurs. 
 
Overtid 
Som tidligere omtalt (økonomirapporter og budsjettbehandlinger) har ikke avdelingen midler 
til å dekke forbruk av overtid. Årsakene til merforbruket er beskrevet i alle tidligere 
rapporteringen, og en jobber kontinuerlig i avdelingen for å redusere forbruket så godt som 
mulig uten at en totalt sett får resultater av dette. Ved noen enheter klarer en å redusere, 
mens ved andre øker det igjen. De fleste enhetene rapporterer om sykefravær og perioder 
der stillinger står ubesatte som årsaker til at de ansatte må gå overtid for å ha god nok 
kvalitet på tjenestene de yter. 
 
Som det ble rapportert om både i forbindelse med at budsjettet for 2013 ble fremlagt og ved 
samtlige økonomiske rapporteringen i 2013 er forbruk av overtid en stor økonomisk 
utfordring for avdelingen. Med få unntak vil vi få/har allerede fått forholdsvis stort merforbruk 
på denne kontoen.  Så langt i år er vår prognose at vi skal klare å dekke denne merutgiften 
ved nevnte mindre utgifter innenfor lønnsområdene jfr forrige punkt. 
 
Fysio- og ergoterapitjenester 
Det rapporteres om stort press på fysio- og ergoterapitjenester i kommunen. Ventelistene er 
stadig økende, og det mottas mange avvik knyttet til pasienter som får utsatt behandling. 
Situasjonen er også svært belastende på ansatte i denne enheten.  
Jfr. pkt 44 i kommunens budsjettvedtak for 2014 arbeides det for tiden internt med 
forberedelse til en sak som belyser behovet for å øke fysioterapidekningen i kommunen. 
Saken skal etter planen fremlegges i løpet av høsten. 
 
Kommunalt legesenter 
Vårt kommunale legesenter ser også ut for å få merforbruk. Dette har også vært tilfelle siden 
senteret ble etablert. Det er flere årsaker til merforbruket, og vi kommer tilbake til saken i 
senere økonomirapporter dersom det utvikler seg slik at vi tror at vi ikke klarer å dekke 
merforbruket innenfor avdelingens budsjettramme. Etter planen vil deler av øyeblikkelig 
hjelp-midlene blir overført til legesenteret på bakgrunn av at legene der bruker mer av sin tid 
på 2-vest enn det som var utgangspunktet ved oppstart. Dette er en av årsakene til 
inntektstapet. 
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Samhandlingsreformen/Øyeblikkelig hjelp 
Øyeblikkelig hjelp: Innen 2016 skal kommunene sørge for tilbud om døgnopphold for helse- 
og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder 
kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte 
omsorg til. (Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5). Tilbudet som etableres skal være bedre 
eller like godt som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten.  
 
Eigersund kommune har fra 01.03.13 opprettet et tilbud på 2 vest om døgnopphold for helse- 
og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Dette får 
Eigersund kommune refundert kostnadene til utover rammetilskuddet. Ved å endre formålet 
med 2 senger til øyeblikkelig hjelp, reduseres samtidig kapasiteten ved 2 vest til øvrige 
pasienter. Som tidligere omtalt bruker Eigersund kommune blant annet de refunderte 
kostnadene til å styrke tilbudet på eksisterende tjenester i kommunen, som å heve 
kompetansen på 2 vest (mer legetilsyn, flere ansatte med fagutdanning/ høgskoleutdanning), 
diverse driftsutgifter knyttet til blodprøver med mer. Det er i tilegg etablert bakvaktsordning 
for leger tilknyttet denne brukergruppen. Resterende ønsker avdelingen blir disponert til å 
styrke hverdagsrehabiliteringsteamet, folkehelse/friskliv og fysioterapitjenesten ved å ansette 
følgende: 
 0,5 årsverk til hverdagsrehabilitering . 
 0,5 årsverk til frisklivssentral / folkehelse 
 0,2 årsverk til fysioterapeut ( knyttet til frisklivssentral)  

 
Basert på økonomisk situasjon stilles denne endringen i bero. 
 
Vertskommunereduksjon 
Avdelingen skal redusere budsjettet med til sammen 1,7 millioner kroner i 2014 knyttet til 
bortfall/endringer i forhold til vertskommunebeboere. Det har med virkning fra 1.1.2014 blitt 
redusert med til sammen 1,3 millioner kroner innenfor Slettebøområdet. Det gjenstår derfor 
ca. kr. 400.000 å redusere inneværende år. I forbindelse med at det planlegges og 
gjennomføres flyttinger av 2 personer innenfor denne gruppen til nye bosteder forventes det 
at vi også klarer å gjennomføre gjenstående reduksjon i løpet av året. 
 
Samlet oversikt for HO: 
Drift – Endringer (alle tall oppgitt i hele tusen) 2014 2015 2016 Kommentarer 
  Budsjettert overskudd 2013       
         

Endringer i utgiftene       
1 Ny bruker skjermet enhet 1 860 2 030 2 030 Dekkes av A1-botiltak 
2 Endret botilbud TT 450 900 900 Dekkes av A1-botiltak 
3 Styrking bemanning IBO rundt 1 bruker 460 460 460 Dekkes av A1-botiltak 
4 Bemanning A1 botiltak  -4 100 -4 100 -4 100   
5 Bandasjemateriell (ref. sak i budsjett 2014) 900 900 900 Dekkes av samh.fond 
6 Leie av arbeidstøy for hjemmetjeneste  300 1 000 1 000 Dekkes av samh.fond 
7 Kvalifiseringsprogram - økt antall deltakere 1 020 1 020 1 020 Dekkes av fond Kvalifiseringprogram 
  Omdisponering av midler -1 020 -1 020 -1 020 Kvalifiseringsprogrammet 
8 Sosialhjelpsutbetalinger 1 000 1 000 1 000   
Sum økte kostnader 870 2 190 2 190   
 
Ved skisserte løsninger vil dermed HO være i balanse, men en påpeker at i dette ligger det 
omdisponering av midler knyttet opp mot en konkret bruker og bruk av fondsmidler. 
 
 
Kommentarer fra Teknisk avdeling knyttet opp mot denne økonomirapport: 
Teknisk avdeling hadde et merforbruk på ca. kr. 4 millioner i 2013, hvis en ser bort fra bruk av 
strømfond, andre fondsmidler m.m. i 2013. På nåværende tidspunkt ser det ut til at avdelingen 
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vil få et betydelig merforbruk også i 2014. Merforbruket er i hovedsak knyttet til 
vedlikeholdsutgifter hos Seksjon Bygg & Eiendom.   
 
Seksjon Bygg & Eiendom 
Seksjon Bygg & Eiendom har over flere år hatt et betydelig og voksende merforbruk, og det 
er ikke grunn til å tro at dette vil endre seg i 2014 hvis det ikke tilføres mer midler. I 2013 var 
merforbruket til seksjonen på ca. kr. 2.200.000, mens det i 2012 var på ca. 1.400.000. Videre 
følger en gjennomgang av seksjonen, hvor det er forsøkt belyst hva som er årsaken til at 
seksjonen de tre siste årene har hatt et merforbruk, hva som er situasjonen til nå i år, og hvor 
mye midler som bør tilføres. 
 
Det har på lønnsområdet vært et mindreforbruk de senere år (2012 og 2013), og det er 
således ikke her årsakene til merforbruk på 6310 ligger. 
 
Det er i hovedsak på vedlikeholdsdelen av regnskap og budsjett hos Bygg & Eiendom at 
man finner årsakene til det store merforbruket som har vært over flere år. Merforbruket 
knyttet til vedlikeholdspostene var i 2011 ca. 1 million kroner, i 2012 var det ca. 1,5 millioner 
kroner og i 2013 ca. 2,5 millioner kroner. KS anbefaler at det brukes kr. 175 pr. m2 til 
vedlikehold av kommunale bygg for å opprettholde standarden på byggene til 
nybyggsstandard, mens Eigersund kommune pr. 2013 bruker ca. kr 60 pr m2. En må 
konstantere at avsatt budsjett er og har vært for lavt iht. oppgaver og faste utgifter som ligger 
innenfor dette området. En viser til at denne enheten forsøker å redusere sine utgifter 
løpende og hvor bla. vedlikeholdsutgifter utsettes. 
 
Med bakgrunn i prognose, bør det samlede budsjettet til Bygg & Eiendom økes med 3 -4 
millioner kroner for at en skal kunne gå i balanse (dette tar da også hensyn til manglende 
inntekter ved ledige bygg innenfor HO). 
 
På ansvarsområdet som gjelder energiforbruk er det vanskelig å anslå hva som vil bli 
resultatet ved årsslutt. I 2013 var det et merforbruk på ca. kr. 1.100.000 på dette 
ansvarsområdet, før bruk av midler fra strømfond. Det er ca. kr. 2,7 millioner igjen på 
strømfondet. 
 
Hva kan dekkes innenfor egen ramme? 
Det vil sannsynligvis være seksjoner innenfor Teknisk avdeling som har et lite mindreforbruk, 
mens andre har store merforbruk. Men med bakgrunn i avdelingens samlede resultat de 
siste årene, og prognosene til nå i år, vil ikke avdelingen kunne dekke merforbruk hos feks. 
Bygg & Eiendom eller andre seksjoner, innenfor egen ramme. Dette må omfatte bla. 
følgende forhold: 

Seksjon Brann 
For seksjon Brann meldes det om at på grunn av vedlikehold av en pumpe, ligger det an til et 
merforbruk på ca. 50.000. Merforbruk knyttet til service og vedlikehold kan også bli større i 
løpet av året. Samtidig har det vært flere store hendelser med uttrykning, som kan føre til at 
dette fører til et merforbruk, og sett sammen med mulig merforbruk knyttet til service og 
vedlikehold, kan dette samlet føre til et merforbruk på ca. kr. 150.000. 
 
Seksjon Oppmåling 
For seksjon Oppmåling (ansvarsområde husstikking) er det prognoser på et merforbruk på ca. 
kr. 100.000. Dette har sammenheng med at det på grunn av kollisjon / reparasjon av bil, 
drives mindre effektivt en periode, samt at det har vært nødvendig å kjøpe inn en ny GPS som 
det ikke var budsjettert med.  
 
Seksjon Vei- og utemiljø 
For de fleste av de ulike ansvarsområdene under seksjon vei- og utemiljø er den økonomiske 
situasjonen i balanse og under kontroll, men det er enkelte området det må knyttes noen 
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kommentarer til og hvor det bør tilføres mer budsjettmidler.  
 
I forbindelse med at taket på tribunen i Idrettsparken blåste ned i vinter, ble taket forsterket 
ved reparasjonen for å hindre ytterligere skade. Forsterkning av taket kostet kr. 40.000 og 
dekkes ikke av forsikring, og seksjonen ber om at den blir kompensert for dette. 
 
Videre bes det om at seksjonen kompenseres for kr. 50.000 som er knyttet til egenandel for 
vannskade pga. kollaps i ledningsnettet (sandfang) i Lerviksbakken. 
 
Når det gjelder vintervedlikeholdet (eget ansvarsområde), er det her vanskelig å spå hva 
resultat vil bli ved årsslutt. Vei- og utemiljøsjefen antyder at budsjettet sannsynligvis bli 
overskredet, selv om det skulle bli en normal vinter. I tillegg er det inngått ny brøytevaktavtale 
med eksterne, samt at brøytevaktavtalen med egne ansatte er endret, og dette medfører økte 
utgifter. Seksjonen ber om kompensasjon på kr. 300.000 for disse forholdene. 

 
Annet 
Det er i 2014 budsjettert med at det skal tas inn kr. 500.000 i inntekter på parkeringsavgift, 
knyttet til soneparkering. Pr. dags dato har det kommet inntekter på kr. 114.000, og det er 
usikkert om budsjetterte inntekter vil nås. 
 
Dette betyr at for avdelingen totalt sett snakker vi om et forventet merforbruk på ca 4 
millioner kroner. 
 
En informerer videre om at innenfor selvkostområdene Vann og Avløp har avdelingen ikke 
fakturert for gitte tilknytningsgebyr en periode.  Avdelingen har hatt en gjennomgang for 2013 
og meldt tilbake at dette omfatter 52 forhold/kunder og omfatter 1.770.000 kroner. 
Avdelingen har gitt tilbakemelding om at en holder på med en gjennomgang av disse 
forholdene for 2012. Vi avventer mer informasjon om dette forhold og rådmannen vil komme 
tilbake til Planteknisk utvalg og Formannskapet med mer informasjon om disse forhold og 
omfang.  
 
 

Saksbehandlers vurderinger: 
En ønsker innledningsvis å påpeke på at de tall som fremkommer baserer seg på prognoser, 
anslag og vurderinger. I dette ligger det en usikkerhet – som er forsterket basert på omfanget 
av KO-saken (herunder brukte ressurser opp mot denne avdeling). Samtidig så ble det tilført 
budsjettmidler i 2013 som engangsmidler. De økonomiske parametrene som lå i 2013 har er 
i stor grad videreført noe som også må vektlegges i forbindelse med utarbeidelse av de 
økonomiske konsekvensene – og på den måten underbygges disse. Det er videre slik at når 
barnehagetilskuddet er beregnet så er dette et endelig tall. 
 
Innledningsvis påpekte vi at den største utfordringen i denne sak er knyttet opp mot Kultur- 
og oppvekstavdelingens budsjett og prognoser som viser et betydelig merforbruk. Basert på 
gjennomgang av Kultur- og oppvekstavdelingens budsjett fremlegges følgende prognose på 
forventet merforbruk for 2014: 
 

Forhold (for 2014) Beløp 
Eksisterende drift ved KO-avdelingen (KO-saken) -  17,0 millioner kroner
Igangsetting av midlertidige kommunale barnehagetilbud – 4,0 millioner kroner
Økt tilskudd til private barnehager (prognose) – 12,1 millioner kroner
Sum økte utgifter – ut over budsjett -  33,1 millioner kroner
 
Det er usikkert på hvilke fellesutgifter som vil påløpe i forbindelse med midlertidige tiltak 
innenfor barnehagetiltakene – og dermed er det også knyttet usikkerhet til 
tilskuddsberegningene for høsten 2014. En må forvente at tilskuddene vil øke – gitt at 
tiltakene gjennomføres slik de nå er planlagt. For 2015 tilsier prognosen en ytterligere økning 
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på ca 4,4 millioner kroner i tilskudd til private barnehager. En viser til at vedtak om tilskudd til 
private barnehager ikke er foretatt for 2014 – som er etter fristen. 
 
Forventet merforbruk - på 17 millioner kroner - ligger fordelt mellom de ulike 
hovedgrupperingene slik (hvor tilføring av pensjonsmidler vil føre til noe endring mellom 
gruppene): 
 Skoler – 10,7 
 Kommunale barnehager – 3,6 mill kr 
 Barnevern – 2,7 mill kr 

 
Innenfor disse områdene er det avvik på enkelt enheter og hvor spesielt forsterkede enheter 
har et forventet merforbruk (sett opp mot budsjett). Årsakene til flere av forholdene er knyttet 
opp mot økt antall ansatte / tiltak hvor en ikke har innarbeidet budsjettmidler. Dette er også 
knyttet opp mot tiltak til barn og elever med behov for ekstra hjelp/støtte og andre igangsatte 
tiltak. Videre vil vår måte å organisere barnehagedriften på ha økonomiske konsekvenser. 
 
Tilskuddssatsene til private barnehager øker betydelig og ligger nå over statens satser (gitt 
at vi ikke hadde private barnehager). Størrelsen på det økonomiske merforbruket vil ikke 
Eigersund kommune ha økonomi til å dekke og det må igangsettes tiltak innenfor flere 
områder. Det første en må igangsette er en gjennomgang av organisert og skissert 
organisering av barnehagedriften vår. Dette vil få konsekvenser for personer som har fått 
barnehageplass fra høsten 2014. Dette er et forhold som det kan være mulig å gjøre noe 
med fra august 2014 – og som da også kan føre til redusert tilskudd til private barnehager. 
Rådmannen påpeker at dette er forhold fra og med 2014 og omfatter ikke 2013. 
 
Videre arbeides det med å redusere gitte tiltak/forhold fra nytt skoleår. Dette vil føre til 
reduserte utgifter i forhold til prognosen. Samtidig er det rett å peke på at det er fast ansatte i 
stillinger som er ute i permisjon. Når/hvis de som har permisjon kommer tilbake vil vi få en 
situasjon med to fast ansatte i samme stilling – som en budsjettmessig ikke har tatt hensyn 
til.  
 
En viser til at en vil ha en egen gjennomgang av driftsmessige forhold ved Kultur- og 
oppvestavdelingen.  
 
 
Universell utforming: 
Ikke aktuelt i denne sak. 
 
 

Økonomiske konsekvenser: 
 
Driftsmessige forhold: 
Drift - Endringer Avd 2014 2015 2016 2017 
  Budsjettert overskudd 2014 Kap 9 -644 -1 373 -1 778 -2 123 
           

Endringer i utgiftene         
  Teknisk avdelingn Teknisk 4 000 4 000 4 000 4 000 
  Økte driftsutgifter LO KO 17 000 17 000 17 000 17 000 
  Midlertidig/endret barnehagetiltak KO 4 000 4 000 4 000 4 000 
  Økt tilskudd private barnehager KO 12 100 16 500 16 500 16 500 
Sum økte kostnader   37 100 41 500 41 500 41 500 

           

Endringer i inntektene         
  Økt utbytte Dalane energi Kap 9 -1 000       
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  Økt utbytte Lyse energi Kap 9 -270       
  Bruk av Premieavviksfondet Kap 8 -10 000       
  Bruk av Strømfondet Teknisk -2 600       
Sum økte inntekter   -13 870 0 0 0 

          

  Justert budsjett overskudd   22 586 40 127 39 722 39 377 

              

Endringer i forhold til opprinnelig budsjett 21 942 38 754 37 944 37 254 
 
Ett forhold som ikke er lagt inn i oversikten er lei av lokaler i Lagårdhallen AS. En viser her til 
egen sak. 
 
En viser at ved denne disponering brukes samtlige frie driftsfond. Samtidig peker en på at 
akkumulert premieavvik er på 100 millioner kroner og hvor da Premieavviksfondet 
disponeres helt ut. Vi skulle ikke ha disponert Premieavviksfondet – men basert på 
økonomisk situasjon foreslås dette. 
 
 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

En vil komme tilbake til dette forhold.  
Sum    
 
Når det gjelder investeringsmessige forhold vil en fremlegge informasjon om dette frem mot 
politisk behandling. Dette da gitt avklaring ikke er sluttført. 
 

~ o ~ 
 
  

Alternative løsninger: 
Foreslå endringer i rådmannens forslag. 
 

~ o ~ 
 

  
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
 
 

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 X 22.02.2014 

Tore L Oliversen;  
Leif E. Broch;  
Ketil Helgevold;  
Anne-Grethe Woie;  
Dag Kjetil Tonheim;  
Kristin Bø Haugeland;  
Nina Bolme Steinsholt;  
Eivind Galtvik 

Ang R2013 og konsekvenser for B2014 

9 U 29.04.2014 
Rogaland 
fylkeskommune 

Ang. sykkel og gangssti Nordre Eigerøy i 
Eigersund kommune 

13 N 14.05.2014 
Ketil Helgevold;  
Tore L. Oliversen 

Ang. barnehager og konsekvenser for tilskudd 
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14 U 19.05.2014 

Leif E. Broch;  
Ketil Helgevold;  
Anne-Grethe Woie;  
Kristin Bø Haugeland;  
Nina Bolme Steinsholt;  
Eivind Galtvik 

Tilsyn - Lønns- og arbeidsforhold hos 
leverandører som utfører tjenester for det 
offentlige 

 
 
 
 

 
 
Parter i saken: 
Eigersund kommune.  
 
 


