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Det vises til økonomirapporten og de økonomiske utfordringene som Eigersund kommune 
står overfor. På bakgrunn av dette må kommunen for inneværende år redusere kostnader 
med totalt kr 37,1 mill. Denne saken søker å gi svar på hvordan en innsparing i denne 
størrelsesorden kan skje. Den siste perioden har vært hektisk – og det har vært jobbet hardt 
og intensivt med å få endene til å møtes. Tallene som presenteres er kvalitetssikret i så stor 
grad som det har latt seg gjøre innenfor de tidsfrister som er gitt. 
  
Eigersund kommune er en organisasjon som tradisjonelt sett har hatt få administrative 
ressurser sett i forhold til sammenlignbare kommuner – og også sett i forhold til nivået på 
landsbasis. Ressursene våre har dermed i større grad vært satt inn overfor kommunens 
tjenesteproduserende enheter. Dette er i tråd med en ambisjon om lav grad av byråkrati - og 
høy grad av direkte tjenester til våre innbyggere. Det kan nå se ut til at ressurser knyttet opp 
mot administrasjon – og da særlig kontrollfunksjoner og bemanning til å forsterke fokuset på 
kvalitet og utvikling må styrkes. Slik det er nå kan det se ut som om det er en ubalanse i 
forholdet mellom administrative ressurser og tjenesteproduksjon. Dette har etter rådmannens 
vurdering en negativ effekt på begge fronter. Dette vil ikke være tema nå – men rådmannen 
vil likevel varsle at dette er noe som vil bli presentert i budsjett og økonomiplan for 2015-
2018. 
  
Rådmannen er kjent med at det er innkalt til et ekstraordinært formannskapsmøte den 
16.06.14 – og ber om at det åpnes opp for at det frem til nevnte møte utredes ytterligere kutt-
tiltak. I tillegg gir dette rådmannen muligheten til å ytterligere kvalitetssikre effekter og 
konsekvenser av de tiltakene som allerede er foreslått. Denne kvalitetskontrollen vil bidra til å 
styrke kvaliteten av det arbeidet som allerede er gjort. 
  
  
Skatteinngang 
Kommunen har så langt i år fått inn kr 195,3 mill i skatt. Dette er kr 8,7 mill mer enn det som 
det er budsjettert med. Hvordan dette slår ut under året som ett er det vanskelig å si noe klart 
om. Her er det naturlig nok flere usikkerhetsmomenter. De viktigste faktorene i så måte er 
hvordan skatteutjevningen påvirker resultatet. Et annet element er om skatteinngangen så 
langt vil være representativ også for resten av året. Det er så langt betalt inn flere 
enkeltsummer som påvirker skatteinngangen i positiv retning så langt i år. Tradisjonelt sett 
kommer det ikke tilsvarende siste halvår.  Så langt i året ligger skatteinngangen 4,65% over 
budsjett. Det vil ila av tirsdag 10.06.14 bli sendt ut en prognose som sier noe om hva som 
kan forventes ift skatteinngangen for året totalt sett.   
  
15% i besparelse 
I budsjettet for 2014 er følgende vedtatt: 

”36. Innenfor kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon skal 
Rådmannen påse at alle avdelinger minst har tilbakeholdt 15% av budsjettert ramme 
pr 01.09.14.” 
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I dette må selvkostområdene og bundne avtaler holdes utenfor. Totalt sett er det ca  2900 
regnskapsposter som skal gjennomgås for å få en totaloversikt over totalbeløpet.  I de tallene 
som ble presentert i arbeidsmøtet den 04.06.14 er også noen av disse posstene berørt. Det 
jobbe med å utarbeide en oversikt som viser hele bildet. Det er en målsetting at dette blir 
sendt ut på tirsdag sammen med prognosen omtalt ovenfor. 
  
Med de kuttene som rådmannen foreslår vil omtrent kr 17,7 mill av et totalt beløp på kr 22,6 
mill. være inndekket. Det udekkete behovet på i like i underkant av kr 5 mill jobbes det videre 
med. 

HELSE- OG OMSORGSAVDELINGEN. 

 
Som kjent har HO gått med overskudd i driften de siste årene. Dette har i sin hovedsak 
bakgrunn i at diverse stillinger har stått vakante i kortere og lengre perioder, samt at 
avdelingen har hatt noen budsjettposter som er nyttet til å ta ekstraordinære tiltak som har 
kommet midt i budsjettperioder, f.eks. nye og ressurskrevende brukere. Foreslåtte tiltak 
medfører at avdelingen ikke lenger vil ha dette å balansere driften med.  Kommunalsjef vil 
derfor gjøre oppmerksom på at foreslåtte tiltak til innsparing kan føre til at HO vil ha 
problemer med å holde seg innenfor justert budsjettramme dersom det kommer behov for 
nødvendig helsehjelp hos innbyggerne som ikke er kjent for avdelingen i dag.  

SAKER TIL YTTERLIGERE UTREDNING. 

 

1. Salg av Fjellheim og leiligheteri Damsgårdsgate. 
Eigersund kommune eier bygg på Damsgårdsgate 4B, Fjellheim,(18 leiligheter), 
Damsgårdgate 4 A,( 8 leiligheter ) og  Damsgårdsgate 9, ( 4 leiligheter ). Alle boligene i 
disse byggene tildeles via tiltaksteam i avdeling for Helse og Omsorg, tilnærmelsesvis alle 
leietakere får timetildelte tjenester i form av hjemmesykepleie og / eller praktisk bistand.  

 
For å redusere driftsutgifter på eiendomsavdelingen kan disse boenhetene seksjoneres 
ut og selges. Dette vil ikke ha påvirkning på tjenestetildeling eller muligheter for den 
enkelte beboer å motta tjenester fra avdeling for Helse og Omsorg.  

 

2. Serviceleiligheter. 
Eigersund kommune har 39 serviceleiligheter fordelt på Lundeåne og Kjerjaneset bo- og 
servicesenter. Personene som bor i leilighetene har alle individuell leiekontrakt med 
eiendomsavdelingen. 10,3 årsverk nyttes i direkte tjenesteyting til disse leietakerne. Andre 
boformer i kommunale bygg er bofellesskap og institusjon. Innbyggere blir tildelt type 
bolig utfra helsetilstand, og flyttes til et høyere omsorgsnivå dersom det blir vurdert som 
hensiktsmessig og nødvendig utfra hjelpebehov / helsetilstand. Det er høyere bemanning 
på bofellesskap og institusjon enn i serviceleilighetene.  

 
Avdelingen har over tid registrert at det er større behov / innsøkning til plass i institusjon 
og bofellesskap enn serviceleilighet. Av denne grunn har avdelingen i noe tid jobbet med 
tanker om endring i bruk av boligmassen. Innbyggere må selv ta mer ansvar for 
tilrettelegging av egen bolig, evt selge uhensiktsmessig bolig og kjøpe leilighet / bolig 
som er tilrettelagt. Kommunen må på sikt få flere plasser til de aller tyngste og mest 
hjelpetrengende av våre innbyggere. Dette ligger inne i planer for utbygging av 
institusjonsplasser i nybygg på Lagård. Nybygg ligger noen år frem i tid, derfor ønsker 
avdelingen å frigjøre serviceleiligheter som evt kan nyttes til dette formålet på et senere 
tidspunkt, evt seksjoneres ut og selges. Som en del av sparepakken nå anbefaler 
avdelingen at etter hvert som serviceleiligheter blir frigitt lager vi en plan for å tømme en 
og en boenhet av serviceleiligheter, og tilsvarende redusere bemanning. Dette vil 
medføre at leiekontrakter må bli sagt opp og beboer må tildeles ny serviceleilighet, i en 
annen boenhet på samme senter eller på et annet senter. Da dette tiltaket er avhengig av 
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at beboer ikke har behov for serviceleilighet av en eller annen grunn vil det ikke være 
mulig å tid- eller tallfeste besparelse av dette tiltaket.  

 

3. Tjenester til psykisk utviklingshemma.  
Avdelingen vil i løpet av høsten jobbe mer med ressurstildeling til denne brukergruppen, 
det være seg bla antall tildelte timer, ferieturer, bruk av Uninor kontra ”hjemmedager”.  
Dette vil være et inngående arbeid som flere ansatte må jobbe med, derfor vil det ikke på 
dette tidspunkt være mulig å tall- eller tidfeste eventuelle  innsparinger av 
gjennomgangen. 

 

4. Egenbetaling / økt inntekt 
Avdelingen har startet arbeidet med å se på egenbetalingssatsene. Det vil bli fremmet en 
egen sak på dette høsten 2014.  
 
 

INFORMASJON GITT I EGET VEDLEGG UNNTATT OFFENTLIGHET. 

Det er et vedlegg med noe tillegginformasjon som midlertidig er unntatt offentlighet i 
påvente av at berørte parter er informert. Denne informasjonen vil forhåpentligvis være 
offentlig ved formannskapets start. 
 
 

INNVESTERINGER HO – BUDSJETT 2014 

 
1. Inventar / utstyr  350 000. 

For å kunne gi nødvendig helsehjelp i kommunale boliger / institusjon og private hjem er 
vi avhengig av å ha tekniske hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyr.  Oppsatt sum er 
helt nødvendig å beholde for å kunne drive faglig forsvarlige tjenester til enhver tid.  

 
2. Trygghetsalarmer og nøkkelbokser 75.000 

Det er et godt faglig forebyggende tiltak å tilby trygghetsalarm. Investering er satt opp ift 
kjøp av nye alarmer, bytte ut gamle / ødelagte alarmer.  

 
3. Nødnett 400.000 

Dette er utgifter kommunen får på grunn av statlig styrt overgang til nødnett 
 
4. Transporttjenesten – ny buss m/lift 650.000 

Buss nyttes til å frakte dagsenterbrukere til og fra hjem – Kjerjaneset. Nåværende buss 
er i så dårlig stand at det er kostnadseffektivt å kjøpe nytt kontra mange reparasjon og 
utrygghet for sjåfør og passasjerer. 

 

KUTUR- OG OPPVEKSTAVDELINGEN. 

SAKER TIL YTTERLIGERE UTREDNING. 

 
1. Barnevernstjenesten 
a. I løpet av høsten 2014 vil kommunalsjef kultur og oppvekst ha en gjennomgang med 

barnevernsleder om organisering av barnevernet. Dette gjelder i første omgang bruk av 
konsulenter. Barnvernet bruker ca. 5 millinoer pr. år på bruk av konsulenter. Noe av de 
oppgavene som er knyttet til dette må brukes, men vi skal ha en grundig gjennomgang 
for å se om det er andre måter å organisere dette på. 
 

b. I gjennomgangen vil det og være naturlig å se på all organisering av tjenesten, inkludert 
ulike tiltak der barnevernet i dag er inne med midler. 
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2. PPT  

Dalane PPT er organisert under Eigersund kommune. Kommunalsjef kultur og oppvekst 
vil sammen med leder PPT se på hvordan kontoret i dag utøver sine tjenester. I dette 
arbeidet vil vi ha stort fokus på å få en endring fra at fagpersonene i enda større grad 
skal være tilgjengelig på de ulike enhetene. 

 
3. SFO (K-14) 
a. SFO er en ordning som skal være selvfinansierende. I Eigersund kommune er SFO pr. 

dato ikke selvfinansierende. I dette arbeidet vil det være to muligheter, enten øke 
foreldrebetalingen (gradering) og/eller minske de administrative kostnadene. 
 

b. Vi har sjekket prisene til andre kommuner (Gjesdal og Hå) for å sammenligne. Dette er 
satt opp i tabell. 

 
 Tilbud  Pris  

 
Selvkost med 
dagens 
bemanning 

Gjesdal 15 t/u 2300,-  
 21 t/u 2580,-  
Hå 12 t/u 1463,-  
 18 t/u 2196,-  
 21 t/u 2487,-  
Eigersund fra aug. 14 15 t/u 1670,- 2432,- 
 21 t/u 2166,- 3313,- 
Eigersund med priser gjennomsnitt av 
Gjesdal og Hå 

15 t/u 2064,-  

 21 t/u 2533,-  
 

• Hvis prisene økes som det er skissert vil ekstra foreldrebetaling utgjøre 3.6 millioner i 
inntekt pr. år* 

• Hvis Eigersund kommune tar gjennomsnitt av Gjesdal og Hå vil dette utgjøre ekstra 
inntekt på 1,4 millioner kr pr. år* 

 
*Dette er basert på antall elever som benytter seg av SFO pr. august 2014 fordelt på over og 
under 15 t/u. 
 

TEKNISK AVDELING 

 
Generelt: Det er innført restriksjoner på reiser, kurs/konferanse og overtid. Dette skal  

godkjennes av kommunalsjef 

SAKER TIL YTTERLIGERE UTREDNING. 

 
1. Byggesak – i balanse for selvkost 

Det vil si at kostnader skal reduseres og inntektene må økes. 
Det er innført overtidsstopp. Denne vurderes løpende mot saksmengde, behandlingstid, 
gebyrinntekter, etc. I 2013 ble det, i forbindelse med ansatt i permisjon, og etterslep i 
antall saker, engasjert to eksterne konsulenter for å dekke en 100% stilling. Den ansatte 
er tilbake i produksjon, og en konsulentavtale ble avviklet i mars/april. Den siste avvikles 
ved avtalens utløp i juni. Saksmengden er i perioden redusert fra ca. 300 til 200 saker. 
Gebyrregulativet vurderes på nytt i løpet av sommeren for å se om gebyrsatsene dekker 
de utgiftene seksjonen har. 

 
2. Festeavgifter – innløsning av arealer for senere mulig salg 
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Det har vært en stor økning i kommunens utgifter til festeavtaler hvor kommunen er 
tomtefester. Disse avtalene bør søkes innløst ved forfall. Innløst areal bør søkes solgt 

 
3. Oversikt over eiendommer som kan legges ut for salg. 

Bygninger som kan selges i 2014/2015: 
 
Gnr. bnr. Adresse 

Eier 
Reg.formål Status Tomte-

areal m² 
45/283 Maragropa 1 

Eigersund kom. 
Kombinert bolig 
m.m. 

Fradelt 1.521 

45/285 Maurtråkket 1 og 3 
Eigersund kom 

Kombinert bolig 
m.m. 

Fradelt 2.359 

45/2 Sølvhagen 19 
Duehuset 
Eigersund kom 

Kombinert bolig 
m.m. 

Godkjent fradelt. Ca. 1.500 

45/2 Maurtråkket 7 + 
Solgården 
Eigersund kom 

Boligbebyggelse Godkjent fradelt. Ca. 2.980 

45/2 Marka Jordbruk Fradeling ikke 
godkjent pr. nå. 
Under 
overdragelse til 
Røde Kors 

 

94/25 Folhammeren 2 
(gammelt 
kommunehus) 

Omreguleres til 
boligformål, 
fradeles, og 
legges ut for salg 

Reguleringsarbeid 
igangsatt. Når 
plan er vedtatt kan 
det søkes om 
fradeling 

 

45/2 Undervisningsbygge
t 

Egersund 
speidere leier 
dette 
vederlagsfritt 

Bør tilbys solgt til 
Egersund 
speiderne. 
Alternativt til 
Dalane 
folkemuseum 

Ikke søkt 
om 

fradeling 

45/2 Verkstedbygg Fraflyttet i 2013 Bør overdras til 
Dalane 
folkemuseum da 
oljekjel for 
oppvarming av 
ventilasjonsluft til 
museet står i 
bygget. 

Ikke søkt 
om 

fradeling 

50/7 Fotland – gammelt 
skolebygg 

LNF-område Dalane 
Hundeklubb leier 
bygget for kr. 1 pr 
år, men har søkt 
om å få overta 
hjemmel til 
eiendommen 

Søknad 
ikke 

behandlet 

447/107, 
111, 220 

Sjukehusveien 2 Dalane 
videregående 
skole leier 
eiendommen/byg
g vederlagsfritt. 

Byggeområde 
bolig. 

 

 
4. Innsparinger ved senking av temperatur med 1 grad i kommunale bygg. 

Temperaturen er stilt som følger: 
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Skoler: 21 °C 
Barnehager: 22,5 °C 
Egersundshallen: 18-20 °C 
Kulturhuset: 21 °C 
Rådhuset: 23 °C (Maks innstilling 2/3 referansepungt i hver etasje. På kontorene kan 
panelovnene stilles på lavere temperatur. Umulig å regulere temperaturen på 
tilfredsstillende vis i bygget.) 
Bo- og servicesenter/sykehjem: 23 °C 

Seksjon bygg og eiendom vurderer at det ikke er aktuelt å senke temperaturen i bo- og 
servicesenter/sykehjem, og har ikke beregnet dette her. Det er tatt utgangspunkt i at 
energiforbruket kan reduseres med 1,5 % dersom det gjennomføres 1 grad senking av 
temperaturen i følgende bygg 

 
Det antas at årlig besparelse energiforbruk når det gjelder antall kwh blir: 5.029.971 
kwh x 0,015 ~75.000 kwh. 

 
5. Kommunale boliger 

Bedre boevne med mindre skadeverk i kombinasjon med tiltak for bedring av evnen til 
husleieinnbetaling. 
Ved hjelp av Boligsosialt velferdsprogram gjennom Husbanken og tettere samarbeid med 
HO i forbindelse med kommunale boliger vil det bli jobbet aktivt for å begrense kostnader 
og å sikre inntekter 

 
6. Feiling av sentrum søndag morgen 

Ved utsettelse av feiing til mandag morgen, eller en redusert frekvens på feiing søndag 
morgen, f. eks etter arrangement, kan det spares inntil kr. 100.000 

 
7. Blomster i sentrum 

Her bruker vi egne ressurser til planting, vanning, luking etc., så vi sparer ikke noen 
kronebeløp på tjenester - men kan omprioritere ressursene og sette fokus på lovpålagte 
oppgaver. Kostnad til kjøp av blomster er i snitt rundt kr 100.000,- inkl. mva per år + bruk 
av egen bemanning. 

 
8. Nedlegging av uteområder   

Driften kan innenfor dagens rammer opprettholdes på 20-25% lekeplasser som i dag. 
Evt nedleggelser av områder hvor det pr i dag ikke er kapasitet vil bli løpende vurdert 

 
9. Idrettsanlegg, antall og driftsavtaler 

Det har i en periode vært jobbet med ulike modeller for driftsavtaler. Når dette arbeidet er 
avsluttet vil bli fremmet som en egen sak av KO 

 
10. Nedklassifisering av kommunale veier til private veier 

Utregning av besparelser er sammensatt og med moment som varierer fra vei til vei. 
Noen veier brøyter vi selv, noen veier brøytes ikke og andre veier brøytes av eksterne. 
Vedlikeholdet varierer fra vei til vei (avhengig av klasse) og vi utfører som regel 
vedlikehold med egne ressurser, men kjøper også enkelte tjenester. Besparelsen er i 
hovedsak knyttet til materialkostnader, reduserte kostnader til vinterdrift og 
omdisponering av egne ressurser.  
Oversikt over aktuelle veier, har en på grunn av den korte tiden som har vært til 
disposisjon, ikke kunnet etablere 

 
11. Endre åpningstid i Lerviksgården 

På grunn av lav bemanning, har ekspedisjonen i Lerviksgården i en periode nå vært 
bemannet fra kl. 07:30-12:00. Det foreslås å gjøre denne endringen permanent. Dette 
dekkes med dagens bemanning (65% stilling).  
Det etableres ikke Servicekontor som planlagt innenfor rammen, og publikum må 
henvende seg på Rådhuset, 4. etg. utenom åpningstiden 
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12. Feiervesenet – i balanse for selvkost 
Kostnader skal reduseres og inntektene skal økes 

 
13. Kulturkompetanse – Byantikvar 

I balanse for selvkost. Avklares i forhold til samarbeid med andre kommuner dersom 
støtte blir gitt fra Riksantikvaren. Antall kommuner i samarbeid vil være avgjørende for 
inndekning av kostnader 

 
14. Brukerbetaling for strøm til elektriske fremkomstmidler 

Vil bli utredet på et senere tidspunkt 
 
15. Leieinntekter for korttidsutleie av kommunale lokaler 

Vil bli utredet på et senere tidspunkt 
 
16. Ledige kontorer på landbrukssenteret for utleie 

Det vil bli jobbet for utleie av 3 kontorer på landbrukssenteret 
 
17. Organisasjonsgjennomgang 

”Rådmannen legger frem en sak høsten 2014, der alternative organiseringsformer av 
hele, eller deler av, teknisk avdeling vurderes. Rådmannen vurderer spesielt å organisere 
vann og avløp i et eget kommunalt foretak” 
Tiltak som fremkommer i denne gjennomgangen vil bli iverksatt etter drøfting og vedtak 

 
18. Renhold. 

Se eget vedlegg. 
 

19. Gjennomgang av investeringsprosjekter med tanke på økte driftsutgifter 
Vedlagte oversikt over investeringsprosjekter er gjennomgått, og noen av prosjektene er 
foreslått forskjøvet i tid. 
Av de prosjekter som er planlagt igangsatt i 2014, vil kun prosjektet 1775 – Turvei 
Langevann vest medføre økte driftsutgifter på ca kr. 40.000 i 2015 
 
For øvrige de prosjekter ser vi ingen økning i driftsutgiftene for 2014 og 15. 
Når det gjelder prosjekt 1315 Nytt senter Lagård, vil økte driftsutgifter utredes i 
forbindelse med en evt oppstart av prosjektet 

 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Ketil Helgevold 
Rådmann 
 
 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
344946 Vedlegg - Tiltak Personal.pdf 
344944 Vedlegg - Tiltak KO.pdf 
344945 Vedlegg - Tiltak Tek.pdf 
344939 Investeringsprosjekter - Teknisk.pdf 
344941 Vedlegg - Energibruk i utvalgte kommunale formålsbygg.pdf 
344942 Vedlegg - Reduksjon renhold 03 06 2014.pdf 
344940 Investeringsprosjekter Sentraladm.pdf 
344948 Vedlegg - Tiltak HO.pdf 
 
 

 
 

 

 
 
Kopi til:    
Leif E. Broch Informasjonssjef   
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Eivind Galtvik 
Kommunalsjef kultur og 
oppvekst 

  

Kristin Bø Haugeland Kommunalsjef Personal   
Tore L. Oliversen Kommunalsjef økonomi   

Nina Bolme Steinsholt 
Kommunalsjef helse og 
omsorg 

  

Dag Kjetil Tonheim Plansjef   

Anne-Grethe Woie 
Kommunalsjef tekniske 
tjenester 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


