
Nye dokumenter i F-sak 63/14 – Økonomirapport for 
Eigersund kommune – mai 2014.  
 
• Notat av 7. juni 14 fra rådmannen – Tilleggsinformasjon for januar – april 2014. (Jpid 

14/16979) (Ytterligere kostnadsreduserende tiltak) 
• Vedlegg som var midlertidig unntatt offentlighet i påvente av varsling av involverte – 2 

tiltak i teknisk og 1 tiltak i helse- og omsorg. (Offentlig ved møtets start). 
• Kontrollutvalgssak 20/14 – Økonomirapport for Eigersund kommune – mai 2014. (Jpid: 

14/16609) 
• Kopi av møtereferat mellom rådmannen og hovedtillitsvalgte/hovedvernebud av 10.6.2014 - 

Referat fra møte 10.06.2014 – drøftingsmøte. (Jpid: 14/17120) 
• Notat av 10. juni 14 fra rådmannen – Justering av skatteanslaget – tilleggsinformasjon til 

økonomirapporten jan – april 2014. (Jpid: 14/17117) 
• Notat av 10. juni 14 fra rådmannen – Tilleggsinformasjon ang. utbygging av Slettebø 

barnehage. (Jpid: 14/17147) 
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Formannskapet 
 
 

Tilleggsinformasjon - Økonomirapport for januar - april 2014 
 
Vår ref.:  14/16979 / 14/344 / FE-240, TI-&14 Dato:  07.06.2014 

Saksbehandler:  Ketil Helgevold  Telefon: 51 46 80 13 Mobiltelefon:    

E-post: ketil.helgevold@eigersund.kommune.no 

 
  
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 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1. Reduksjon av flyktninger. 
Eigersund kommune har i sak 054/13, 30.09.2013 fattet vedtak om åta imot 35 
flyktninger pluss personer på gjenforening for åene 2014, 2015 og 2016 
Dette vedtaket medførte at Kultur og Oppvekst og Helse og Omsorg fikk økt sine rammer 
i 2014 med henholdsvis kr. 500.000 og kr. 600.000. 

Dersom kommunen for 2015 endrer sitt vedtak og tar imot 20 flyktninger årlig vil en fra 
01.0l.2015 kunne spare kr.1.100.000. Dette vil kunne ta personalmessige konsekvenser 
som vil bli håndtert utfra gjeldende lover og regler. 

Viser til brev mottatt fra IMDI datert 27.05.2014, sak 13/1071 der IMBI ber om bosetting 
av flere flyktninger i 2014 og 2015. 



# Tiltak Effekt 2 014 2 015 Tidspunkt 
15 750 858 22 717 820 

T-1 Norsk landbruksrådgivning Dalane Red. støtte 71 000 71 000 
T-2 Bygdeutvikling i Dalane Red. støtte 74 000 74 000 



# Tiltak Effekt 2014 2015
Mulig 

iversettings-
tidspunkt

H-1 Innsparinger / effektiviseringstilktak på 
Slettebø over flere år

Fjerner den muligheteen avdelingen har hatt 
for å kunne håntere tjenestebehov hos nye 
ressurskrevende brukere/nye tiltak innen 
budsjetterte rammer

2 251 000 2 251 000

H-2 Økt inntekt, salg av tjenester til andre 
kommuner

Noe usikre beløp utover 2014 grunnet bla 
helsetilstand / hjelpebehov 640 000 500 000

H-3 Redusere 0,4 årsverk jordmor Ingen personalmessige konsekvenser 21 000 230 000 01.12.2014
H-4 Redusere 0,3 årsverk merkantil Ingen personalmessige konsekvenser 193 000 289 000 01.05.2014.

H-5 Redusere gjeldsrådgiver med 0,4 årsverk
Alternativ til redussjon av årsverk: det jobbes 
for å etablere salg av denne tjenesten til 
nabokommuner.

85000 250000

innspart sum vil 
være avhengig 
av om det blir 
reduksjon i 
årsverk eller salg 
av tjenester til 
andre kommuner

H-6 Redusere bemanning på aktivitetssenter ( 
Lysgården / Tyrigården)

Reduksjon i aktivitetstilbud, mer gruppetilbud. 
Kan medføre uønsket adferd hos brukerne 60000 500 000 -

600 000

krever leder på 
plass for å kunne 
gjennomførest 
grunnet 
turnustekniske 
og 
personalsammen
setninger som 
krever tett 
oppfølging. 

H-7 Holde vakant 0,4 årsverk,  stab hos 
kommunalsjef

ingen personalmessige konsekvenser. 
Medfører at noe utviklingsarbeid / 
saksbehandling må utsettes.

140 000

H-8 Ubrukte lønnsmidler, flyktningetjenesten

Ubrukte lønnsmidler var tiltenkt brukt på 
sommerpraksis for deltakerne i 
introduksjonsprogrammet ved kjøp av 
tejnester fra AKS. Innsparing medfører at 
lovpålagt heldagstilbud i 
introduksjonsprogrammet ikke kan 
gjennomføres

90 000

H-9 Redusere bemanning på serviceboliger 
på Lundeåne, 0,5 årsverk

Pårørende må ta større del i praktisk bistand til 
beboerne, beboere må forvente å få mindre 
tjenester / nødvendig helsehjelp vil bli gitt, men 
kanskje på tidspunktsom ikke er ønskelig for 
beboer 

86 000 320 000 01.08.2014

H-10

Redusere ressurser til praktisk bistand / 
hjemmehjelp  til hjemmeboende, 1 
årsverk. Kan økes til 1,5 årsverk fra 
01.01.2015

Dette medfører at hjemmeboende kun tildeles 
hjemmehjelp dersom de er helt avhengig av 
praktisk bistand. Dvs kan ikke utføre noe 
praktisk arbeid selv og er ikke i stand til å 
skaffe seg privat hjelp

190 000 690 000 01.08.2014 , 
01.01.2015

H-11 Ubrukte lønnsmidler, helsestasjon Noen stillingsprosenter har stått vakant varibel 
tid. Dette vil kun være gjeldende for 2014 460 000



# Tiltak Effekt 2014 2015

BARNEHAGE

K-1 Redusere driftsutgifter i barnehagene
Ingen kurs, mindre ekskusrsjoner, ingen 
innkjøp av inventar og materiell, 261 000 120 000

K- 2 Reduserer bemmanning på ordinær drift. 

Dette innebærer at vi går bort fra ren 9/18,
men har flere barn pr. voksen. Vi driver 
fortsatt lovlig 688 000 800 000

K- 3
Reduserer tilskudd privat (konskvens av K- 1
og K -2 ) 3 097 000 3 993 000

K- 4 Reduserer bemannning 211
Ny organisering av spesialpedagoger og
ekstra assistenter 300 000 640 000

K- 5 Reuserer drift barnehage generelt Mindre matriell 40 000

K-6 Legge ned Åpen barnehage

I åpen barnehage er det i dag et tilbud fire
dager pr. uke. Dette tilbudet føløger 
skoleruta. Det varierer fra 20-40 brukere pr. 
dag (barn + voksne). Mange av brukerne er 
innflyttere. 416 667 1 000 000

K-7 Mer rasjonell drift av barnehager

Vi ønsker å endre vedtektene slik at det bare 
blirt tildelt heltids barnehageplasser. I tillegg til 
dette starte arbeidet med å få større enheter 
når det gjelder de kommunale barnehagene. 2 000 000

SKOLE

K-8

Rydding i stillingshjemler og gjennomgang av 
fordeling av ressurser ( har foregått hele 
perioden fra november 2013-d.d.)

Endrer tildelingsnøkkel på grunnskolene og
de forsterkende avdelingene. Kutter ut 
forsterkede avdelinger på ungdomsskolene (2 
års effekt) Fokus på tidlig innsats 4 022 201 9 013 705

K-9 Reduserer tilbud om morsmålsopplæring

I dag er det mange språkgrupper i Eigersund 
kommune. Det er tilfeldig hvem som får tilbud 
om opplæring. I forslaget ligge ren reduksjon 
på dettet tilbudet og en forutsetning omo at en 
i løpet av skoleåret 14/15 ser på alternativ 
organisering av dette tilbudet 288 750 504 000

K-10 Reduserer skole generelt. 
Felles som ligger på rådhuset. Kurs,
inventar, m.m. 257 600 0

K-11 Reduserer transportkostnader Mindre transport til spesialtilbud 250 000 250 000
K-12 Reduserer driftskostnader på skolene

Inventar
Dette er i hovedsak investeringer som blir
utsatt 215 000 0

Ekskursjoner skole + SFO
Elevturer arrangert av skolenj, med
pedagogisk innhold 105 000 0

Arbeidsmatriell og rekvisita Div. utstyr til bruke i undervisnig 140 000
K-13 Levende læring Kutte tilbud om levedne læring. 352 500 846 000

K-14

Økt foreldrebetaling SFO. (Øker til 
gjennomsnitt av to andre sammenlignbare 
kommuner) Se egen orientering i vedlegg

Dette vil føre til en gjennomsnittlig 
proisøkning på 24% 541 667 1 300 000

PPT
K-15 50% stilling fra 1. september, ryddet i hjemler 100 000 300 000

KULTUR

Vedlegg - Tiltak Kultur og oppvekst



# Tiltak Effekt 2014 2015

K-15 Halvere åpningstid på biblioteket

I dag har biblioteket åpent 32 t/u fordelt på 
fem dager. I dette forslaget ligger 
åpningstid på 16 t/u fordelt på fire dager 
(inkl. lørdag). Med dette kan biblioteket 
redusere bemanningen med 1 årsverk. Mer 
fokus på e - bøker, reduserer innkjøp med 
100.000 pr år 287 500 600 000

K-17 Redusere diverse kulturtilbud

Okka festival annhvert år

Denne festivalen har vært holdt hvert år i 
september. Dette er en festival fir barn i 
Eigersund. Eigersund kommune har 
tidligere fått støtte til denne festivalen, det 
ligger ikke inne videre støtte fra 2014. 
Besparelsen blir i 2014 150.000, men 
fordelt over flere år blir det egnetlig 75.000 
pr år 150 000 75 000

Fredagskveld i paviljongen

Kulturtilbud i Paviljongen til kulturhuset. 
Dette er samarbeid med Kulturskolen. 
Færre konserter 20 000 30 000

Sommer Egersund
Støtte til diverse arrangement på 
sommeren. Halveres 60 000 60 000

UKM Legges fast til kulturhuset, mindre utgift 20 000 20 000
Annonsering Kino Mer digital annonsering 40 000 150 000

Tilskudd barn og unge Mindre å fordele på innsendte søknader 30 000

totalt 11 682 884 21 701 705

Drift Reduksjon prognose
Poster som er kuttet ift vedtatt budsjett 3 186 933
Poster som reduserer et forventet merforbruk 8 495 951



# Tiltak Effekt 2014 2015
Mulig 

iversettings-
tidspunkt

T-3 Byggesak*
I balanse for selvkost - redusere kostnader,
øke inntekter 1000000 1000000

T-9
Festeavgifter - innløsning av arealer for
senere salg Red kostnader + salgsinntekter

T-4 Salg av eiendom Red. driftskostnader + salgsinntekter 300000

T-11
Temperatursenking (vinter) og -økning 
(sommer) i kommunale bygg Red. driftskostnader 30000 60000

T-12

Kommunale boliger - Boligsosialt
velferdsprogram gjennom Husbanken og 
tettere samarbeid med HO i forbindelse 
med kommunale boliger

Bedre boevne med mindre skadeverk i 
kombinasjon med tiltak for bedring av evnen til 
husleieinnbetaling.

T-5 Feiing av sentrum søndags morgen Red. driftskostnader 50000 100000 snarest
T-6 Blomster i sentrum Red. driftskostnader 100000

T-14
Nedlegging av uteområder - opprettholde 
drift på 20-25% lekeplasser som i dag Red. driftskostnader

T-15 Idrettsanlegg, antall og driftsavtaler Red. driftskostnader
Nedklassifisering av kommunale til private 
veier Red. driftskostnader
Endre åpningstid i ekspedisjonen i
Lerviksgården permanent til 08:00-12:00. 
Dekkes med dagens bemanning (65% 
stilling).  Ikke etablere servicekontor 200000 200000

T-8 Feiervesenet* 
I balanse for selvkost - redusere kostnader,
øke inntekter 70000 70000

T-17 Kulturkompetanse - Byantikvar Selvkost

T-18
Brukerbetaling strøm til elektriske 
fremkomstmiddel Bør vurderes - økte inntekter x x

T-19
Leieinntekter korttidsutleie kommunale 
lokaler Bør vurderes - økte inntekter x x

T-20
3 ledige kontorer på landbrukskontoret
som kan leies ut Økte inntekter x x snarest

T-21 Organisasjonsgjennomgang ?
T-22 Gjennomgang av investeringsprosjekt Vurdere evt økte driftsutgifter 40000

280 000 800 000

* Prognose, ikke budsjettreduksjon

Vedlegg - Tiltak teknisk



# Tiltak Effekt 2014 2015
Mulig 

iversettings-
tidspunkt

P-1

Stillingsannonser: vurdere utforming av 
annonser for å redusere kostnader. 
Innføring av delvis ansettelsesstopp vil 
automatisk medføre reduksjoner av 
utgifter

Det er viktig å være synlig i media/ aktuelle 
aviser, men en skal vurdere om annonsene 
kan utformes på en mer kostnadsbesparende 
måte. Uklart - målsetning å komme i 
budsjettbalanse

Så snart som 
mulig

P-2 Sykefraværsforebyggende midler
Benyttes til å dekke utgifter knyttet til 
hjelpemidler for å forebygge sykefravær. 30.000 30.000 straks

P-3

Trivselsfremmende tiltak: Så langt er 
midler brukt til ansattes dag, deltakelse i 
nordsjørittet og premier knyttet til Kom-i-
form

Rådmannen opplever det slik at ansattes dag 
var vellykket og ga ansatte i organisasjonen 
faglig påfyll. Etter reduksjon vil det være et 
budsjett på kr 200.000. 250.000 250.000 straks

280.000 280.000



Investeringsprosjekt B2014 - Eigersund kommune
Oversikten viser utgiftene på et enkelte prosjekt i hele 1000-kr 
I oversikten "Eventuelle avvik (kr)" fører en opp eventuelle avvik for hele året.

Møte 05.06.14 Prosjektnr og prosjektnavn Regnskap Budsjett Avvik Eventuelt Ansvarlig Igangsettes Sluttføres Eventuelle kommentarer
2014 2014 R14 - B14 avvik (kr) person i 2014 i 2014

(kr) Ja/Nei Ja/Nei
2,5 mill kan 
skyves til 2015

1101 MIDLER TIL FLOMSIKRING
0 3 400 -3 400 Usikkert PSB Ja Nei

1106 NÆRINGSTOMTER EIGESTAD NÆRINGSPARK 0 11 950 -11 950
1107 NÆRINGSTOMTER SVANAVÅGVEIEN 0 3 000 -3 000

Dialog mellom 
ÅBA og TLO. 
Prosjektet 
mangler midler.

1140 PLAN RUNDEVOLL/HESTNES

494 1 350 -856 Åshild Bakken Nei
1150 DIGITALE REGULERINGSPLANER 184 750 -567
1196 LÅN TIL VIDERE UTLÅN 5 675 20 000 -14 325

Skolebruksplan 1203 EIGERØY SKOLE-BYGN.TEKN. OPPGRADERING 0 1 050 -1 050 Terje Tønnessen Nei Nei
Igangsatt 1207 RENOVERING/INVENTAR TIL SKOLER/BARNEHAGER 0 2 500 -2 500 Tønnessen / Waage Ja Ja
Igangsatt 1208 HUSABØ SKOLE - NYE VINDU, UTV. MALING 108 4 800 -4 692 Terje Tønnessen Ja Ja
Avsluttes. Rest 
kan overføres til 
prosjekt 1701

1215 HUSABØ USKOLE - MODULBYGG

55 900 -845 -795 P. S. Berentsen
KS 029/14 
Ombygging 
Husabø 1,5 mill

1216 SKOLEINVESTERING-SKOLEBRUKSPLAN

0 6 850 -6 850
1220 HUSABØ B.SKOLE - BYGNINGSMASSE FORPROSJEKT 0 1 000 -1 000 P. S. Berentsen Ja Nei

Ikke tilstrekkelig 
med midler. 
Midlene kan evt. 
Flyttes til 1701 
(kryssutbedring)

1223 RUNDEVOLL BARNEHAGE - UTVIDELSE GARDEROBE

0 220 -220 475 Helge Waage *
1227 C-SAK BUK:UTSTYR,KLATRESTATIV GB-SKOLE 0 120 -120 Mats Nergård Ja Ja

Mottatt anbud, 
etablert 
prosjektbudsjett

1228 NY 4-AVD. BARNEHAGE (MODUL/NYTT BYGG)

347 21 670 -14 653 P. S. Berentsen Ja Nei
Skolebruksplan 1253 LAGÅRD U.SKOLE - BYGG P OG G 0 1 300 -1 300 P. S. Berentsen Nei Nei
Skolebruksplan 1254 LAGÅRD U.SKOLE - BRANNALARMANLEGG 0 330 -330 P. S. Berentsen Nei Nei
Skolebruksplan 1255 LAGÅRD U.SKOLE - NYTT SKOLEKJØKKEN 0 3 600 -3 600 P. S. Berentsen Nei Nei

1256 HELLVIK BARNEHAGE - TILBYGG 0 90 -90 -90 P. S. Berentsen
1303 TRYGGHETSALARMER OG NØKKELBOKSER 1 150 -149
1312 SAMHANDLING - PASIENTUTSTYR 0 50 -50

Pågår 
regulering, ca 2 
mill kan 
forskyves til 
2015

1315 NYTT SENTER LAGÅRD - PROSJEKTERINGSMIDLER

30 2 400 -2 370 P. S. Berentsen Ja Nei
1322 NØDNETT 0 400 -400
1323 TRANSPORTTJENESTEN - NY BUSS M/LIFT 0 650 -650

Utgår. Midler 
kan evt. flyttes til 
1701.

1326 TRAPPEHEIS LYSGÅRDEN(TYRIGÅRDEN)

0 100 -100
1333 INVENTAR H&S 11 350 -339

Må stå 1401 NYANLEGG LEKEPLASSER 89 1 000 -911 Jone Omdal Ja Nei
Midlene kan 
foreslås tatt ut

1402 LUFTEGÅRD HUND - UTEN BÅND
0 100 -100 Jone Omdal Usikker

Må stå 1403 ÆSAND-SKJØTSEL 0 60 -60 Jone Omdal Ja Ja
Må stå 1414 NÆRMILJØANLEGG 0 385 -385 Jone Omdal Ja Nei
Må stå 1425 NYANLEGG OMBYGGING FRILUFTSFORMÅL 0 900 -900 Jone Omdal Ja Nei
Kan skyves 1426 TOALETT EIEBUKTA 0 110 -110 Jone Omdal Ja Ja
Midlene kan 
foreslås tatt ut

1429 TOALETT EIEBUKTA
0 50 -50 Jone Omdal Ja Ja

Bør stå 1433 GRUNNINNLØSNING 0 550 -550 Jone Omdal Ja Nei
Må stå 1437 MAURHOLEN STASJON - UTHUS 0 150 -150 Jone Omdal Usikker



Møte 05.06.14 Prosjektnr og prosjektnavn Regnskap Budsjett Avvik Eventuelt Ansvarlig Igangsettes Sluttføres Eventuelle kommentarer
2014 2014 R14 - B14 avvik (kr) person i 2014 i 2014

(kr) Ja/Nei Ja/Nei
99 % ferdig 1510 KULTURHUS BRANNTEKNINSK OPPGRADERING 32 180 -148 Terje Tønnessen Ja Ja
Ikke påbegynt. 
Kan skyves ut i 
tid.

1515 EGERSUNDSHALLEN-UU HEIS TIL TRIBUNER

0 1 500 -1 500 Terje Tønnessen Ja Ja
Kan bli et 
mindreforbruk, 
men bør stå 
uendret 
foreløpig.

1539 KUNSTGRESSBANE HELLELAND

466 2 600 -2 134 Mats Nergård Ja
Kirkevergen? 1575 STEINMUR EGERSUND KIRKEGÅRD 0 100 -100
Kirkevergen? 1576 MINNELUND/URNELUND 0 200 -200

1578 ENDRINGER GRAVLUND EGERSUND ASFALT/DRENERING 0 300 -300
1579 OMBYGGING EIGERØY ARBEIDSKIRKE 0 3 000 -3 000
1584 NY KLEDNING TÅRNET HELLEAND KIRKE 0 300 -300

5 mill kan 
forskyves til 
2015

1585 PLANLEGGING NY GRAVLUND

0 9 950 -9 950 Mindreforbr.?
1586 NYTT TAK BAKKEBØ KIRKE 0 1 200 -1 200
1587 NYTT TAK EGERSUND KIRKE 0 1 200 -1 200
1588 RENOVERING EGERSUND KIRKE 0 120 -120
1589 RENOVERING TAK BAKKEBØ KIRKE 0 200 -200
1590 NYE TOALETT OG NØDUTGANG BAKKEBØ KIRKE 0 1 200 -1 200
1592 VANNTÅKLEANLEGG EGERSUND KIRKE 0 1 800 -1 800
1601 VANN NORDRE EIGERØY 0 925 -925 Annbjørg E. S. Nei Ja
1604 UTBYGGING NY VANNKILDE 26 5 365 -5 339 Annbjørg E. S. Ja Nei
1610 UTBEDRING DAM HELLELAND VANNVERK 16 5 950 -5 934 Annbjørg E. S. Ja/Nei ? Nei
1647 TILTAK PÅ VANNL.NETTET 0 500 -500 Annbjørg E. S. Ja Nei
1650 KLOAKKPUMPESTASJON 864 1 000 -136 1000 Annbjørg E. S. Ja Nei
1651 OPPGR. SKJERPE RENSEANLEGG 0 9 600 -9 600 Annbjørg E. S. Nei Nei
1654 AVLØP-RUNDEVOLLSVEIEN 1 998 2 800 -802 800 Annbjørg E. S. Nei Ja
1657 SANERING AVLØPSLEDN.SENTRUM 0 0 0 Annbjørg E. S. Nei Nei
1659 SANERING STRANDGT.-LERVIKA 0 6 575 -6 575 Annbjørg E. S. Nei Nei
1663 AVLØP NORDRA ØYNE 0 750 -750 Annbjørg E. S. Nei Ja
1664 MYKLEBUST NORD - VA 1 875 0 1 875 400 Annbjørg E. S. Ja Ja
1669 AVLØPSLEDN./RENSEANL. YSTEBRØD 271 875 -604 Annbjørg E. S. Ja Ja
1697 TILTAK PÅ AVLØPSNETTET 389 500 -111 Annbjørg E. S. Ja Nei

Kan skyves? 1700 RENOVERING STRANDGATEN 1 1 950 -1 949 Mats Nergård
Finansiering? 
Prosjektet 
sannsynligvis 
ikke i gang i år.

1701 KRYSSUTBEDRING SLETTEBØ

Kan skyve 1702 OPPGRADERING KJELD BUGGESGATE 824 935 -111 P. S. Berentsen Ja
Midlene kan 
foreslås tatt ut

1704 UTVIDELSE PARKERINGSPLASS GRUSET
0 715 -715 Anne Grethe Woie

Kan skyves 1-2 
år.

1705 SKOLEVEI VADLÅSEN(GRAUTGRAMSEN)
0 800 -800 Jone Omdal

Må stå 1708 NYÅSVEIEN RASSIKRING 0 150 -150 Jone Omdal Ja Ja
Må stå 1709 PÅKOSTNING BRO-LOVPÅLAGT KONTROLL 0 500 -500 Jone Omdal Ja Nei
Må stå 1710 GATEBELYSNING - UTFASING HQL LYSKILDER 0 800 -800 Jone Omdal Ja Nei
Må stå 1711 TILTAK VEGANLEGG 182 500 -318 600 Jone Omdal Ja Nei
Må stå. 1712 REG.PLAN RAMSLAND 0 200 -200 Helge Waage

1713 NYE MASKINER MILJØAVDELINGEN 0 1 950 -1 950 Jone Omdal Ja Nei
1714 STØRRE RENOVERINGSPROSJEKT VEISEKTOR 22 3 000 -2 978 Jone Omdal Ja Nei
1774 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK 0 650 -650 Jone Omdal Ja Nei



Møte 05.06.14 Prosjektnr og prosjektnavn Regnskap Budsjett Avvik Eventuelt Ansvarlig Igangsettes Sluttføres Eventuelle kommentarer
2014 2014 R14 - B14 avvik (kr) person i 2014 i 2014

(kr) Ja/Nei Ja/Nei
JCO mener 
denne kan 
skyves noe. Må 
også ses i 
sammenheng 
med steinhaug 
på Slettebø og 
andre forhold. 
Genererer 
ytterligere 
driftskostnader 
på ca 40' pr år

1775 TURVEI LANGEVANN VEST

0 1 800 -1 800 Jone Omdal Ja Nei
1815 VENTILASJON HELLELAND SKOLE 252 0 252 270 P. S. Berentsen Ja

Satt i bestilling. 
Må gå som 
planlagt.

1817 EGERSUNDHALLEN- RENOVERING

0 60 -60 Terje Tønnessen Ja Ja
Må stå foreløpig. 
Avventer SUS.

1819 KJØLEROM/TEKNISK UTSTYR LAGÅRD SJUKEHEIM

0 500 -500 P. S. Berentsen Ja
Må stå? 1821 FJELLFEIM - ISOLERING VEGGER, VINDUER OG DØR 0 2 400 -2 400 Terje Tønnessen Ja Ja / Nei
Midlene skal 
flyttes til annet 
prosjekt.

1822 RÅDHUSET - BRANNTEKNINSK OPPGRADERING

1 1 200 -1 199 Terje Tønnessen Ja Ja / Nei
Må stå 1830 RENOVERING 0 1 000 -1 000 Tønnessen / Waage Ja Ja / Nei
Prioriteres? 1833 SLETTEBØ IDRETTSBYGG 0 2 395 -2 395 Terje Tønnessen Ja Ja / Nei

1835 GEOVEKSTPROSJEKT ORTOFOTO 0 50 -50 Johnny Monsen
1837 GEOVEKSTPROSJEKT FKB-DATA(OPPMÅLING) 0 160 -160 Johnny Monsen Ja Ja

kke tilstrekkelig 
med midler. 
Midlene kan evt. 
Flyttes til 1701 
(kryssutbedring)

1841 RÅDHUSET - NYTT VARMESTYRINGSANLEGG

0 500 -500 Terje Tønnessen Nei Nei
kke tilstrekkelig 
med midler. 
Midlene kan evt. 
Flyttes til 1701 
(kryssutbedring)

1842 RÅDHUSET - KLOAKK OG AVLØP

3 220 -217 Terje Tønnessen Nei Nei
1844 TENGSAREIDVEIEN 2 OG 3 - BASE 0 65 -65 Tønnessen / Waage Ja Ja
1880 ERVERV GRUNNAREAL 0 2 300 -2 300 ? (HEW)
1888 TUÅ BOLIGFELT 100 0 100 ? (HEW)
1901 VANN/AVLØP SEGLEM 3 3 000 -2 997 Annbjørg E. S. Ja Nei
1902 MJØLHUS V/A 0 4 000 -4 000 Annbjørg E. S. Nei Nei
1903 VA-INFRASTUKTURTILTAK 0 15 000 -15 000
1962 GAMLE EIGERØYV. M/PUMPEST. VANN/AVLØP 0 2 500 -2 500 900 Annbjørg E. S. Ja Nei
1981 FORNYELSE MASKINPARK 6 3 835 -3 829 350 Jone Omdal
1986 BILER BRANN 0 250 -250 Roger Tengsareid Ja Ja
1995 NØDNETT 0 400 -400 Roger Tengsareid Ja Nei
1999 FINANSIERING INVESTERINGER 0 5 950 -5 950

T O T A L T 15 587 217 385 -201 798

Inkl prosjektbud for Slettebø barnehage 210 710



 
Energibruk i utvalgte kommunale formålsbygg - 2013 
Funksjon Bygg Elektrisitet 

kwh 
Fjernvarme 
kwh 

Fyringsolje 
liter 

Bruksareal  
m² 

130 5100 Rådhuset 449700 0 0 2 116 
 Sum 130: 449700 0 0 2 116 
221 5231 Slettebø barnehage 81926 0 0 468 
221 5232 Rundevoll barnehage 67320 0 0 450 
221 5233 Husabø barnehage 35403 0 0 325 
221 5235 Tusenbeinet barnehage 35137 0 0 139 
221 5236 Grøne Bråden Barnehage 81926 0 0 511 
221 5237 Hellvik Barnehage 50000 0 0 575 
 Sum 221: 351712 0 0 2 468 
222 5201 Eigerøy skole 444600 0 0 2 900 
222 5202 Grøne Bråden skole 297200 264630 0 4 974 
222 5203 og 5209 Husabø skole/u-

skole 
785200 0 0 4 849 +       

2 640 
222 5204 Rundevoll skole 513700 0 0 4 025 
222 5207 Helleland skole 331700 0 0 1 940 
222 5208 Hellvik skole 201100 0 0 1 750 
222 5210 Lagård u-skole 524200 329370 0 5 015 
222 5220 Kulturskolen  304863 0 0 1 044 
222 5889 Voksenopplæringssenter 82816 0 0 810 
 Sum 222: 3485379 594000  30 248 
 5400 Egersundshallen 926100 0 0 3 291 
 Sum 381: 926100 0 0 3 291 
386 5401 Egersund kulturhus 196600 0 0 1 384 
 Sum 386: 196600 0 0 1 384 
 Total sum: 4.483.391 546580  39 507 
 



Redusering av renhold i kommunale bygg. 
 

Det vises til muntlig henvendelse fra kommunalsjef tekniske tjenester den 02.06.2014 hvor 
bygg- og eiendomssjefen ble bedt om å foreslå hvordan renhold i kommunale bygg kan 
reduseres. 
 
Generelt: 
Hovedrengjøring: 

• Det er krav om at hovedrengjøring skal utføres en gang pr år i alle bygg der det er 
arbeidsplasser. For alle skoler inngår dette i renholdernes stillingsstørrelse (21 x antall 
timer hver renholder jobber pr dag). Ved tilsyn fra miljørettet helsevern etterspørs 
alltid renholdsplan inklusiv dokumentasjon for årlig hovedrengjøring. Vi har fått 
mange avvik for manglende dokumentasjon for hovedrengjøring av barnehager (også 
omtale i VG vedrørende manglende hovedrengjøring i Slettebø barnehage), samt for 
bo- og servicesenter. For å etterkomme avvikene er det sørget for hovedrengjøring av 
barnehager og bo- og servicesenter ved tilleggsbemanning, samt Egersundshallen 
vedbruk av litt tilleggsbemanning. 

• Når det gjelder alle andre bygg med arbeidsplasser (kontorbygg, helsesenter, 
legesenter, sonekontor, fysio- og ergoterapitjenesten  m. fl.) så følges ikke kravene til 
årlig hovedrengjøring. Det er imidlertid i 2012/2013/2014 gjennomført 
hovedrengjøring i de nevnte byggene (fagforeningskontorene i Østebygget gjenstår). I 
mange av byggene var det ikke registrert gjennomført hovedrengjøring på minst 10 år, 
for eksempel Rådhuset. Seksjon bygg- og eiendomsforvaltning har nå som målsetning 
å gjennomføre hovedrengjøring noe mer regelmessig, f.eks hvert 2./3. år. Dette ved 
bruk av tilleggsbemanning. Dette for å være bedre forberett ved neste tilsyn. 

 
Renhold: 

• Det er krav om at toalett skal rengjøres hver arbeidsdag i bygg med arbeidsplasser. 
Dette praktiseres bare i skoler, barnehager, sykehjem, Lagård bo- og servicesenter, 
Egersundshallen og Slettebø idrettsbygg, samt i servicebygget på Jernbanekaien. I 
nevnte bygg rengjøres også alle golv hver dag (i skoler er det behovsvask). 

• I andre bygg rengjøres toaletter, ganger og spiserom 2 ganger pr. uke mens kontorer 
og lignende rengjøres 1 gang pr. uke. Dette med unntak av Biblioteket og Rådhuset 
hvor alt areal rengjøres 3 ganger pr. uke. 

 
Spesielle hensyn som bør ivaretas: 

• Renholdere utfører et fysisk arbeid som erfaringsvis medfører merkbar slitasje på 
kroppen når pensjonsalderen nærmer seg. Sykefraværet totalt på seksjon bygg og 
eiendom har vært alarmerende høyt første kvartal 2014 (10,6 % - korttidsfravær 3,6 %  
og langtidsfravær 7 %). Brukerne av bygg vil stille samme krav til standard på renhold 
om stillingsstørrelser reduseres. Mange renholdere vil slite med å måtte forlate et bygg 
når betalt arbeidstid til renhold er utført. 

• Når kommunen utfører renhold slik at brukerne av bygg ikke påpeker 
”mangler/misnøye” ved tilsyn, så registrerer som hovedregel ikke tilsynsmyndighetene 
avvik dersom renholdsplan og dokumentasjon for utført hovedrengjøring kan 
framlegges. Ved redusert renhold antar bygg- og eiendomssjefen at det vil bli påpekt 
flere avvik av miljørettet helsevern som uansett  må rettes.  

• I skoler og barnehager er det mange elever/lærere pr kvm. tilgjengelig areal, og lite 
areal kan defineres kun å være brukt av henholdsvis elever eller lærere. Dette påvirker 



behovet for renhold og gjør det vanskelig å definere deler av en skole eller barnehage 
som ”kontordel”, og hvor renhold kan reduseres merkbart. 

• Dersom daglig renhold reduseres så vil konsekvensen bli økt slitasje på golvbelegg 
pga. sand som dras med inn i bygget. Dette gjelder spesielt i skoler og barnehager. 

• Kutt i stillinger ville med stor sannsynlighet hatt innvirkning på psykososialt miljø, 
som igjen ville blitt mer kostbart enn det små kutt gir av besparing. Misnøye på 
arbeidsplasser forankrer seg raskt, men kan ta flere år å snu. 

• Manglende renhold mye mer synlig enn godt renhold, og administrerende arbeid 
knyttet til misnøye kan fort kreve mye ressurser.  

 
Gjennomførte sparetiltak: 

• Ved sykefravær tas det som hovedregel ikke inn sykevikar på skoler hvor det er flere 
renholdere i arbeidsgiverperioden (16 dager). Dette unntatt når det er flere med 
sykefravær på samme skole. Ved sykefravær på Helleland skole hvor det bare er 2 
renholdere og hvor dusjer/gymsal m.m. må være rengjort før elevene begynner, så blir 
renholder fra Lagård u-skole overflyttet for å avhjelpe situasjonen. 

• Renholdsfrekvens/tidsbruk justeres tilpasset antall påmeldte barn ned til 1 dag pr. uke i 
ferier i bygg som brukes av SFO, FA og barnehager. 

 
Nye sparetiltak som igangsettes omgående: 

• Det tas ikke inn sykevikar når renhold blir utført 1 gang pr uke i bygg. Dette med 
unntak av bygg som brukes som barnehage, sykehjem, bo- og servicesenter, samt 
skole. 

• De fleste av de ca 60 renholderne har stillingsstørrelse mellom 40-55 %. Når det skjer 
endringer der det skal lyses ut stillinger så vil det fortløpende bli vurdert om 
renholdsbehov kan justeres ned slik at stillingsstørrelse kan reduseres noe. 

 



Investeringsprosjekt B2014 Sentraladm
Oversikten viser utgiftene på et enkelte prosjekt i hele 1000-kr 
I oversikten "Eventuelle avvik (kr)" fører en opp eventuelle avvik for hele året.

Prosjektnr og prosjektnavn
Budsjett 

2014
Må 
gjennomføres

Bør 
gjennomføres

Kan 
gjennomføres

1102 FORMIDLINGSLÅN 0 Ja
1105 BILFOND 500 Ja
1106 NÆRINGSTOMTER EIGESTAD NÆRINGSPARK 11 950 Ja
1107 NÆRINGSTOMTER SVANAVÅGVEIEN 3 000 Ja

111002 ELEKTRONISKE SKJEMA (INFO) 30 Ja
111005 NYE PC'ER /SERVERE 390 Ja
111009 FELLES NETT 250 Ja
111017 WEB-PORTAL 30 Ja
111018 OPPGRADERING SOFTWARE 200 Ja
111020 IKT SKOLENE 1 750 Ja
111021 INTEGRASJON MELLOM ULIKE SYSTEM 95 Ja
111027 OPPGRADERING SAK-/ARKIVLØSNING 750 Ja
111028 NOTUS PORTAL 450 Ja
111029 SELVBETJENINGSAUTOMAT BIBLITEKET 100 Ja Ja
111030 OPPGRAD. IT-UTSTYR-HO 250 Ja
111038 IKT-SIKKERHET 500 Ja
111040 ELEV PC'ER - SPESIELLE BEHOV 300 Ja
111041 OPPGR. FELLES UTSTYR/SERVERE 300 Ja
111045 DATA TIL FORLKEVALGTE 50 Ja
111049 INTEGRERING NOTUS/IST M/LØNN 250 Ja

1117 IP-TELEFONI 150 Ja
1120 EGENKAP. INNSKUDD KLP 2 000 Ja
1122 EGENKAPITALINNSKUDD KLP ( FLYTTING) 5 000 Ja
1150 DIGITALE REGULERINGSPLANER 750 Ja
1196 LÅN TIL VIDERE UTLÅN 20 000 Ja
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Økonomirapport for Eigersund kommune - mai 2014 

Sammendrag: 
Mandag 26.05.14 ble det avholdt ekstraordinær møte i Formannskapet i forbindelse med 
økonomirapporten som skal behandles i Formannskapets ordinære møte den 11.06.14. og i 
kommunestyret 16.06.14. 

Den økonomiske situasjonen for Eigersund kommune har blitt betydelig forverret og en må 
forvente store økonomiske underskudd både for 2014 og kommende år. Hovedmomentene i 
saken er den økonomiske situasjonen med forventet merforbruk ved kultur- og 
oppvekstavdelingen (KO). Kontrollutvalget har mottatt muntlige statusrapporter i møtene 
10.02.14 og 29.04.14. Denne økonomirapport viser imidlertid et vesentlig høyere forventet 
merforbruk i KO enn tidligere anslått. Foreløpig foreligger ingen plan for hvordan det skal 
skapes økonomisk balanse i kommunen - verken for 2014 eller påfølgende år. 

Økonomirapporten fremgår i vedlagte saksfremlegg fra Kommunalsjef økonomi til 
Formannskapet og kommunestyret. Kontrollutvalget bes sette seg grundig inn i denne før 
møtet den 10. juni. 

Utdrag: 

• Hvis en holder finansiering utenfor er det tale om økte utgifter på 37, 1 MNOK, hvor 
omdisponeringer innenfor HO kommer i tillegg. 

• Hoveddelen av den utgiftsøkningen henføres til den økonomiske situasjonen i KO. 
For 2014 foreligger det en prognose som viser at KO kan få et økonomisk merforbruk 
på 33, 1 MNOK. Dette er langt høyere enn tidligere estimert. 

• Det er lagt inn samlet finansiering på 14,5 MNOK, hovedsakelig ved bruk av 
fondsmidler. Basert på dette er det et udekket foJVentet merforbruk på 22,6 MNOK. 

• Hvis ikke tiltak iverksettes vil det medføre økte utgifter i 2015 på 41,5 MNOK. 

• Hvis ikke Eigersund kommune klarer å dekke inn forventet merforbruk vil det medføre 
at kommunen overføres til ROBEK-registereret1 iht. kommuneloven § 60 (økt kontroll 
av Fylkesmannen i Rogaland). 

1 Register om betinget godkjenning og kontroll. ROBEK er et register over kommuner og 
fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne 
foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. 



3. Kontrollutvalget avholder møte den 19.08.14. for behandling av plan for 
inndekning av forventet merforbruk, forutsatt at slik plan vedtas fremlagt til 
formannskapet 27.08.14. 

10.06.2014 Kontrollutvalget 

Møtebehandling: 
Kontrollutvalgets leder innledet og åpnet for fri diskusjon. 

Økonomirapporten ble drøftet. Kommunalsjef økonomi svarte på spørsmål og opplyste at det 
jobbes med omlegging av økonomirapporteringen der det rapporteres på avdelingsnivå 
regelmessig. Dette vil vise tiltak og effekt. 

SVEIN OLAV TENGESDAL (SP) fremmet slikt forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget er bekymret for kommunens økonomiske situasjon både for 2014, men også 
for økonomiplanperioden 2015 -2017. På generell basis vil kontrollutvalget peke på at slik 
den økonomiske situasjonen nå er må ein legge stor vekt på å ikke overvurdere 
inntektssiden i budsjettet og tilsvarende undervurdere utgiftene. Videre må forslag til 
budsjettjusteringer være konkrete og ikke skyves ut i tid, fordi en da vil forsterke den 
negative økonomiske situasjonen. 

Kontrollutvalget vil ikke gå direkte inn i konkrete budsjettposter, men poengterer at punkt 1 i 
rådmannens forslag til vedtak vil være det området der en har størst potensiale for 
økonomiske forbedringer og derfor bør dette arbeidet startes snarest. 

Kontrollutvalget er kritisk til at den svake økonomiske situasjonen for kommunen først 
framkommer i en økonomirapport 26.05.14. Dette henger sannsynligvis sammen med at 
kommunens sentrale administrasjon er underbemannet slik kontrollutvalget også tidligere har 
pekt på til kommunestyret. 

Kontrollutvalget ønsker for øvrig å bli løpende orientert om det økonomiske situasjonen. 

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: 

1. Fra og med juni gjennomføres det budsjettkontroll hver måned, der rådmannen 
sender kort notat om situasjonen til kommunestyret, formannskapet og 
kontrollutvalget. 

2. Rådmannen rapporterer også status for vedtatte kutt og budsjettilpassinger i denne 
sak, sammen med den månedlige budsjettkontrollen. 

3. I framtidige budsjettkontroller og økonomirapporter vises opprinnelig budsjett i en 
egen kolonne, slik at en kan følge utviklinger på den enkelte avdeling uavhengig av 
budsjettjusteringer gjort i løpet av året. 

Votering: 
Tengesdals forslag vedtatt med 4 mot 1 stemme. Alf Håkon Hetland (FRP) stemte mot. 

KON-020/14 Vedtak: 
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Parter i saken: 
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EIGERSUND KOMMUNE
Sentraladministrasjonen
Seksjon personalutvikling

  
  

Hovedtillitsvalgte/ hovedverneombud

Vår ref.: 14/17120 / 14/344 / FE-240, TI-&14 Dato: 10.06.2014
Saksbehandler: Kristin Bø Haugeland Direkte telefon: 51 46 80 15 /   
E-post: kristin.haugeland@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Referat fra møte 10.06.2014
- drøftingsmøte 

Til stede: Heidi Gravdal (Fagforbundet), Inger Dyrsand (Fagforbundet), Inger Elin 
Gridsvåg (utdanningsforbundet), Ida Kolstad (Fysioterapiforb), Ingfrid Koldal 
(hovedverneombud), Anna Hetland (Fellesorganisasjonen), Solveig Strømstad 
(Akademikerforbundet), Torild Bowitz (Delta), Anne Brit Roaldsen (NSF), Gerd 
Lillian Refsland (jordmorforeningen), Tom Grøsfjeld (juristforbundet), Trond 
Karlsen (Nito), Steinar Nordvoll (Naturvitere), Eivind Galtvik (kommunalsjef 
kultur/ oppvekst), Nina Bolme Steinsholt (kommunalsjef helse/ omsorg), Anne-
Grethe Woie (kommunalsjef teknisk - deler av møte) og Kristin Bø Haugeland
(kommunalsjef personal)

Det vises til informasjonsmøte for tillitsvalgte og ledere kl. 08.00 samme dag. Det ble sendt 
ut melding torsdag i sist uke slik at tillitsvalgte fikk anledning til å sette av tid tirsdag 10. juni 
for informasjonsmøte, til å lese rådmannens forslag og til å foreta drøfting av kuttforslag. 
Tillitsvalgte har også fått tilgang til kutt tiltak som er midlertidig unntatt offentlighet pga
personaladministrative forhold.

Generelle overordnede kommentarer: 
Utdanningsforbundet lurte på om det var beregnet anslag for skatteinngang og oversikt over 
15 % av driftsutgifter. 

Rådmannen vil legge frem en ny prognose for skatteinngangen før møte i formannskapet 
11.06.14. Når det gjelder 15 % avsetning så vil rådmannen utarbeide en oversikt over dette i 
tråd med bestilling fra formannskapet. 

Fagforbundet sa at de mener at noen av forslagene til kutt er positive omstillingstiltak, men 
en er bekymret for at viktige prosesser skal skje for hurtig. En er bekymret for at hastverk vil 
medføre at en ikke får full oversikt over alle momenter i de ulike prosessene. Det er viktig at 
en bruker nok tid.

Delta støtter opp om dette – de opplever det slik at ting går veldig fort, og at mange detaljer 
ikke er tatt med. Har en den fulle oversikten over konsekvenser? En savner at de ulike 
tiltakene er mer konkrete når det gjelder konsekvenser. 
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Kommentarer til tiltak – helse/ omsorgsavdelingen: 
Fagforbundet er bekymret for at helse må foreta disse kuttene da det vil ta bort ”bufferen” 
som gjør at helse/ omsorg har gått med overskudd de siste ti årene.

H3: Jordmorf: det er et sterkt ønske om at 40 % stilling som jordmor ikke trekkes inn, men 
settes som vakant inntil videre. I løpet av 2014/ 2015 vil det komme endring i 
retningslinjer for barselomsorg, og signaler så langt så vil dette gi behov for økte 
ressurser for kommunene. Det vil dermed være en fordel om stillingen holdes vakant 
inntil en har sett innholdet i de nye retningslinjene. Nina ga tilbakemelding om at dette 
høres hensiktsmessig ut. 

H6: Fagforb: En stiller spørsmål til om det er mulig med innsparinger på aktivitetssenteret 
i 2014 så lenge det ikke er tilsatt ny leder enda. Nina svarte at en har stillingen utlyst 
og at en håper på en effekt i slutten av året. 

H9: Fagforb: Forslaget går på å redusere med en halv stilling på serviceavdelingen ved 
Lundeåne. En er kjent med at det er vakant stilling, men at vakter er hovedsakelig på 
kveld og helg. Det vil ta tid å si opp turnus/ utarbeide ny, og iverksettingstidspunkt er 
satt til 1.8. Nina ga tilbakemelding om at en må gå svært nøye igjennom når en leier 
inn på ledige vakter/ unngå innleie når dette er faglig forsvarlig. En vil arbeide for å få 
dette til, selv om det er vanskelig. 

H10: Fagforb: En minnet om at å gi praktisk bistand/ hjemmehjelp er et lovpålagt tilbud, og 
stiller spørsmål til i hvilken grad det er mulig å redusere dette. Nina svarte at det er 
lovpålagt når bruker er helt avhengig av praktisk bistand og ikke er i stand til å skaffe 
seg privat hjelp. Her må det gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kommunen vil gi
nødvendig helsehjelp, men kanskje ikke på det ønskelige tidspunkt. 

H11: NSF: Ubrukte midler helsestasjonen – hva gjelder dette? Nina sa at det er knyttet til 
en konkret stilling som har stått ubesatt en periode i 2014. Reduksjonene er ikke satt 
opp for 2015.

Omorganisering av serviceboliger: 
Fagforbundet: Det ble stilt spørsmål til hvordan en ser for seg at dette blir organisert. Nina sa 
at dette var en prosess som en må ha fokus på over tid i forbindelse med at leiligheter i 
serviceboliger blir ledige. Det er vanskelig å forutse når og hvor det blir ledige leiligheter på 
sikt. Dersom en skal gjøre serviceboliger om til plasser med et høyere omsorgsbehov så vil 
dette kreve høyere bemanningsfaktor. Dette vil imidlertid kunne redusere behovet for å 
bygge nye sykehjemsplasser på sikt. 

NSF er bekymret for å redusere bemanningen knyttet til serviceboliger. Ny brukergruppe inn i 
slike boliger vil kreve mer ressurser og behov for annen type kompetanse. 

Basseng på Slettebø: 
Fysioterapiforbundet har registrert at tømming av varmtvannbasseng på Slettebø er tatt ut av 
rådmannens oversikt. Rådmannen ser dette punktet opp mot vertskommunetilskudd. 

Kommentarer til tiltak - avdeling kultur/ oppvekst: 
Utdanningsforbundet hadde utarbeidet en skriftlig høringsuttalelse til møtet. Momenter er i 
sin helhet tatt med nedenfor, og så er kommentarer fra kommunalsjef kultur/ oppvekst gitt 
innenfor hvert punkt.
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K2 Utd.forb: Kommunale barnehager har over en ti års periode drevet de kommunale 
barnehagene med for få pedagoger i forhold til antall barn. Dette ble påpekt av 
fylkesmannen som var på tilsyn høsten 2012. For å følge pedagognormen i 
barnehagene ble gruppene redusert til 9/18 barn mot tidligere 10/20 barn. Dette 
skulle gjelde fra aug. 2014. Nå er vi endelig i den situasjon at vi har en forsvarlig 
bemanning i forhold til lovverket. Vi er forundret over at det ikke er tatt høyde for 
disse økte kostnadene. Nå driver barnehagene i Eigersund etter loven, og det er det 
vi mener er viktig. En kan ikke komme i den situasjon igjen at en går utover denne 
normen. Eivind: innvilget deltidsplasser medfører at en ikke får full effekt av 9/18. De 
justeringer som gjøres er innenfor loven – og det er 9/18 barn hver dag, og en 
vurderer muligheten til å få inn flere barn i noen barnehager ihht loven. 

K3: Utd.forb: Kommunen har en lovfestet plikt til å overføre midler til private barnehager 
etter hvor mye de bruker på kommunale barnehager. Takket være private barnehager 
kan kommunen ha full barnehagedekning. I dag går ca 200 barn i kommunal 
barnehage og 660 barn i privat barnehage. De private barnehagene har de siste 
årene (etter at øremerkingen falt bort) klaget på at satsen de har fått fra kommunen 
har ligget langt under landsgjennomsnittet. Dette henger blant annet sammen med at 
de kommunale barnehagene har drevet billig fordi de har hatt lav bemanning og store 
barnegrupper. En konsekvens av at de kommunale barnehagene nå driver lovlig er 
økte overføringer til de private barnehagene. Dette bidrar til at også de private 
barnehagene kan følge pedagognormen på 9/18.

K4: Utd.forb: Det har høsten 2013 vært nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på en 
omorganisering av spesialpedagogene. I sparetiltakene foreslås det en reduksjon på 
300 000,- i 2014 og 640 000,- i 2015. Utdanningsforbundet ønsker å få vite hva 
denne omorganiseringen går ut på. Dette har vi også etterspurt tidligere. Eivind: 
innsparingen er knyttet til to ekstraassistenter som ikke er knyttet til barn med vedtak. 
En har ikke sett seg råd til å videreføre dette i dagens situasjon. 

K6: Utd.forb: Dette ser vi på med stor bekymring, for det vil ramme grupper av barn og 
voksne som virkelig trenger dette tilbudet. Det er et lavterskeltilbud til alle. 
Barnehagen har tett samarbeid med helsestasjon og barnevern, og brukere der blir 
oppfordret til å gå i åpen barnehagen. Ellers blir det også brukt av minoritetsspråklige, 
tilflyttere og andre som ikke har et tilbud om vanlig barnehageplass. Det har også 
vært et treffpunkt for hjemmeværende som trenger kontaktpunkt med andre. Hvis en 
stenger dette tilbudet vil de gå ut over mange barn som trenger dette tilbudet sårt.

K8: Utd.forb: Det står at det er ryddet i stillingshjemler og laget en ny fordelingsnøkkel til 
fordeling av ressurser (fra 2013). Dette skal medføre sparetiltak på 4 mill i 2014 og 9 
mill i 2015. Slik jeg forstår det skal disse omorganiseringstiltakene som allerede er 
satt i gang, føre til sparing, og det ikke er foreslått noen kutt i rammen utenom det.

Vi er bekymret for at den gode trenden kommunen har hatt i det siste med å satse på 
tidlig innsats og tilpasset undervisning nå skal bli redusert. Hvis en setter inn tiltak 
tidlig kan en unngå spesialundervisning senere.  Hvis gråsone elever som sliter faglig 
ikke får ekstra støtte og hjelp når de trenger det, fører det til at eleven må meldes opp 
til PPT for få spesialpedagogisk hjelp.  

Nå er vi i gang med en snuoperasjon og vi vil ikke ha den vonde spiralen tilbake som 
innebærer at jo mindre tilpasset undervisning og tidlig innsats (kutt i rammetimene) 
det er, jo større behov for spesialundervisning blir det. Dette fordi en ikke har 
kapasitet til å gi den ekstra hjelpen en trenger i ordinær undervisning. En må være 
klar over at en del elever trenger spesialundervisning uansett, fordi de ikke greier å 
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nå målene i kunnskapsløftet. Noen av disse går i FA på Grøne Bråden og på 
Rundevoll skole.

Elever har en lovfestet rett til å tilhøre en klasse og jeg ser utfordringer med at det 
nevnes at det ikke skal opprettes forsterkede avdelinger på ungdomsskolene. De 
aller fleste elever skal jo gå på ungdomstrinnet, og disse skolene må være rustet til å 
gi et forsvarlig godt tilbud til disse elevene når de skal gå der, uavhengig om det 
kalles forsterket avdeling eller ikke.

Eivind: Tidlig innsats medfører økt satsning på små barn kontra eldre. Gjennom 
ordinær bemanning skal en gi mindre behov for spesialtilpasset opplæring. Når det 
gjelder forsterket avdelinger ønsker en i fremtiden at disse skal være ved Grøne 
Bråden og Rundevoll skole, og at dagen forsterkede avdelinger ved Lagård og 
Husabø ungdomsskole vil trappes ned på sikt. De som har tilbud i dag skal få det 
frem til de går ut av ungdomsskolen. 

K13: Utd.forb: Et av kuttforslagene som er listet opp er avvikling av tilbudet ”levende 
læring” på Øygrei. Dette er et tilbud til elever som trenger mye ekstra oppfølging i 
skolen. I år er det 8 elever der, men det er plass til 15 elever. Praktisk tilnærmet 
undervisning i nær kontakt med dyr har vist seg å være svært positivt for de elevene 
som går der. De får også en bedre skolehverdag de dagene de går i ordinær skole.
Vil dette lønne seg? Dette er elever som i all hovedsak uansett må ha assistent eller 
ekstra pedagog i ordinær skole for å få utbytte av undervisningen, og det at de ikke 
lenger skal få dette tilbudet kan føre til at de trenger mer støtte og hjelp når de ikke 
lenger har disse annerledes skoledagene. Eivind: Ved å legge om dette tilbudet vil en 
ikke spare inn på utgifter knyttet til ansatte, men reduksjonene vil gå på det en betaler 
i leie til gård og transportutgifter. 

K14: Utd.forb: en vil påpeke at det i sfs 2201 (særavtale for barnehage, sfo) står: 
Særavtalen fastsetter at det som hovedregel skal tilsettes daglig leder i hel stilling i 
SFO som har innskrevet 60 barn eller mer. Ved mindre skolefritidsordninger 
reduseres tid til ledelse forholdsmessig, men ressursen skal minimum utgjøre 20 % 
av hel stilling.

Det er dette en må forholde seg til når en skal fastsette ledelsesressurs i SFO.
Eivind: ordningen knyttet til SFO er ikke selvfinansierende slik den er i dag, og en må 
se på ulike kostnadsmessige forhold i den forbindelse. 

K15: Fagforb: Det er veldig beklagelig at det foreslås en ytterligere reduksjon i tilbudet ved 
biblioteket. Dette er et lavterskeltilbud som er viktig for mange ulike brukergrupper. 

Kommentarer til tiltak – avdeling teknisk: 
T1/ T2:Juristforb: frem til møtetidspunktet var disse tiltakene unntatt offentlighet siden den 

parter ikke var varslet. De tillitsvalgte ble orientert om hva dette gjaldt. 

T5: Fagforb. mener det er grunn til å forvente mange reaksjoner fra innbyggere i 
kommunen dersom en ikke sope sentrum på søndager slik som i dag, og at en skal 
vente helt til mandag før dette gjøres. 

T21: Juristforb. Når vil ny organisasjonsgjennomgang bli gjennomført? Vil dette skje før 
budsjett for 2015 blir utarbeidet? Anne-Grethe: en har startet prosesser knyttet til 
dette, og vil jobbe videre med dette over sommeren. Målsetningen er å ha dette klart 
før budsjettet – og det er politisk sak på at saken skal være klar til høsten.
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Daglig lederstilling – Eigersund næring og havn KF: 
Delta stilte spørsmål om en har vurdert å sette tilsetting av stilling som daglig leder for 
foretaket i bero inntil videre. Det ble også stilt spørsmål til bruk av rekrutteringsbyrå i disse 
økonomiske tider og om rådmannen hadde vurdert dette. Kristin orienterte om at dette 
forholdet ikke ligger til rådmannen og vurdere, men til styret for KF`et. 

Oppsummering: 
Kristin avsluttet med å si at rådmannen har arbeidet for å finne forslag til kutt tiltak innenfor
korte tidsfrister. Noen tiltak er konkrete og noen må utredes nærmere. Noen tiltak er 
budsjettreduksjoner andre tiltak er virkemidler for å få redusert prognostisert overforbruk. 

Rådmannen er opptatt av å kunne gi nok informasjon og mulighet for tillitsvalgte å drøfte 
forslag. I denne saken har det vært liten tid å gjøre dette på. Dersom tillitsvalgte ser andre 
måter å gjøre dette på er det bare å ta kontakt. Tillitsvalgte er i en utsatt posisjon hvor en 
skal svare på mange spørsmål fra medlemmer. Det er derfor viktig at en har så god 
informasjon som mulig. 

Utdanningsforbundet opplever at rådmannen er flink til å holde dem oppdatert og er fornøyd 
med den informasjon/ drøfting som har funnet sted så langt. Fagforbundet var også enig i 
dette. Det kom ikke forslag til endringer knyttet til dette punktet i møtet. 

Med vennlig hilsen

Kristin Bø Haugeland
Kommunalsjef Personal

Eventuelle kommentarer til referatet kan sendes så snart som mulig til undertegnede 
og senest innen fredag 13. juni. 

Kopi til:
Leif E. Broch Informasjonssjef

Eivind Galtvik Kommunalsjef kultur og 
oppvekst

Ketil Helgevold Rådmann
Tore L. Oliversen Kommunalsjef økonomi

Nina Bolme Steinsholt Kommunalsjef helse og 
omsorg

Anne-Grethe Woie Kommunalsjef tekniske 
tjenester
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Internt notat
  

  

Formannskapet 

Justering av skatteanslaget - tilleggsinformasjon til økonomirapporten jan -
april 2014

Vår ref.: 14/17117 / 14/344 / FE-240, TI-&14 Dato: 10.06.2014

Saksbehandler: Tore L. Oliversen Telefon: 51 46 80 41 Mobiltelefon: 900 67 425

E-post: tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no

Basert på faktisk skatteinngang for mai 2014 og ny sentral beregningsmodell – som tar 
hensyn til RNB2014 – kan rådmannen legge frem en ny prognose. 

Rådmannen påpeker følgende forhold:
 Skatteanslaget gjelder kun for 2014.
 Konsekvensene for B2015 kan ikke basere seg på disse forholdene. 
 Den tid gitte forhold innenfor skatteinngangen er engangsforhold vil samlet skatt og 

rammetilskudd for 2015 bli redusert med 6,5 millioner kroner i forhold til dette nye 
anslaget.

 Utgangspunktet for vårt budsjett er høyere enn statens anslag på skatteinngang, som 
er en reduksjon på totalt -1,3% for 2014. Dette fortsetter i 2015 med en reduksjon på 
-0,6%.

 Skatteinngangen for kommunene er anslått til å bli lavere enn tidligere beregnet. 
Samtidig er det endringen i deflatoren for både 2013 og 2014 – som gir økonomiske 
konsekvenser som vi ikke kjenner til i detalj. 

 I oppsettet er skjønnsmidler holdt utenfor (i samtlige beregninger).
 I ny prognose ligger det inne ca 500.000 kr som ligger opp mot endringer innenfor 

Revidert Nasjonal budsjett 2014 – primært mot barnehageformål.

Andre kommentarer knyttet opp mot skatt:
 De siste år har vi hatt positiv uttelling på fordelingstall – både på kalenderår og også 

fra tidligere år. Dette er noe vi først får informasjon om i oktober/november. Vi kan 
ikke forvente positive utslag hvert eneste år. Små korrigeringer betyr millioner for 
Eigersund kommune. I dette oppsett har vi IKKE foretatt noen korrigeringer opp mot 
dette. 

 Eventuelle positive konsekvenser av Verran-saken er ikke lagt inn. Hvis Verran-saken 
slår ut i 2014 (i ett eller annet omfang) vil dette kunne gi økte inntekter for kommunen. 
På den andre siden kan omfordeling i inntektssystemet gi negative konsekvenser for 
kommunen.

 I B2014 la rådmannen skatteanslaget høyt, høyere enn statens anslag, basert på en 
forventet Aker-effekt. 

Basert på disse forhold kan vedtatt inntekt for skatt og ramme i B2014 kunne bli slik:
Forhold Vedtatt EK Nytt statlig 

anslag
Endring (i 

forhold til vedtak)
Ny prognose

Rammetilskudd 326.400 330.700 318.050
Skatteinngang 378.150 369.250 +11.850 390.000
Sum S/R 704.550 699.950 708.050
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.
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Ut fra dette ser det ut som om budsjettert skatt/rammetilskudd for 2014 kan endres med 3,5 
millioner kroner i økning. Rådmannen påpeker dog at av disse midlene må 500.000 kr holdes 
av til utgifter i barnehagesektoren. 

Med vennlig hilsen

Tore L. Oliversen
Kommunalsjef økonomi

Kopi til:

Eivind Galtvik
Kommunalsjef kultur og 
oppvekst

Kristin Bø Haugeland Kommunalsjef Personal
Ketil Helgevold Rådmann
Tore L. Oliversen Kommunalsjef økonomi

Nina Bolme Steinsholt
Kommunalsjef helse og 
omsorg

Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Anne-Grethe Woie
Kommunalsjef tekniske 
tjenester
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Tilleggsinformasjon ang. utbygging av Slettebø barnehage 
 
Vår ref.:  14/17147 / 14/344 / FE-240, TI-&14 Dato:  11.06.2014 
Saksbehandler:  Tore L. Oliversen  Telefon: 51 46 80 41 Mobiltelefon: 900 67 425 
E-post: tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no 

 
I vedtatt budsjett for 2014 er det satt av 15,0 millioner kroner på investeringsprosjekt 1228  
Barnehage (modul/nytt bygg). Dette er knyttet opp mot bygging av et barnehagebygg til 
Slettebø barnehage. Budsjettposten er i sin helhet lagt inn i 2014.  
 
 
Anbud på prosjektet har kommet inn og viser at prosjektkostnadene for bygget er på 
21.670.000 kroner.  
 
Rådmannen foreslår at budsjettet blir oppjustert til 21,7 millioner kroner og at en 
finansieringsplan fremlegges for kommunestyret til møte kommende mandag 16.06.14. 
 
Spesifikasjon av prosjektkostnader er lagt med som vedlegg. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Tore L. Oliversen 
Kommunalsjef økonomi 
 
 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
345250 Vedlegg - Prosjektkostnader - utbygging av ny Slettebø barnehage.pdf 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROSJEKTKOSTNADER - UTBYGGING AV NY SLETTEBØ BARNEHAGE 

1. Delentreprise bygningsmessige arbeider 
Delentreprise elektroarbeider 
Delentreprise rørarbeider inkl. varmeanlegg 
Delentreprise ventilasjonsarbeider 

2. Entreprisekostnad eks. mva. 

3. Ny trafo Slettebø 
V armesentral Slettebø bidrag ny barnehage 
Midlertidig barnehage Steingården 

4. Honorarer arkitekt/tekn. konsulenter 12.1 % av post 2 
Administrasjon og byggeledelse, 4,6% av post 2 
Andre byggrelaterte utgifter (avgifter/kopiering m.v.) 
4,6% av post 2 

5. Sum eks. avgifter 
6. Offentlige avgifter - 25 % mva. 

7. Sum inkl. mva. 

8. Uforutsett kostnader 10 % av post 7 
9. Inventar I utstyr og hvitevarer 
10. Finansieringskostnader 4,7 % av post 7 

11. Totalkostnader før beregnet prisstigning 

12. Prisstigning 5 % av post 2 i 7 mnd. + mva. 

13. Avrunding 

14. Sum inkl. prisstigning 

Teknisk avdel' 

af, 
Per S. Berentsen 
Utbyggingsleder 

Tilbud 8 436 220,-
Tilbud 1 444 507,-
Tilbud 989 542,-
Tilbud 548 059,-

11418 328,-

Anslag 250 000,-
Anslag 250 000,-
Anslag 120 000,-

1 381 618,-
525 244,-
525 244,-

14 470 434,-
3 617 608,-

18 088 042,-

1 808 805,-
Anslag 500 000,-

850 138,-

21245988,-

Anslag 416294,-

7 113,-

21670 000.-



PROSJEKTKOSTNADER - UTBYGGING AV NY SLETTEBØ BARNEHAGE 

1. Delentreprise bygningsmessige arbeider 
Delentreprise elektroarbeider 
Delentreprise rørarbeider inkl. varmeanlegg 
Delentreprise ventilasjonsarbeider 

2. Entreprisekostnad eks. mva. 

3. Ny trafo Slettebø 
V armesentral Slettebø bidrag ny barnehage 
Midlertidig barnehage Steingården 

4. Honorarer arkitekt/tekn. konsulenter 12.1 % av post 2 
Administrasjon og byggeledelse, 4,6% av post 2 
Andre byggrelaterte utgifter (avgifter/kopiering m.v.) 
4,6% av post 2 

5. Sum eks. avgifter 
6. Offentlige avgifter - 25 % mva. 

7. Sum inkl. mva. 

8. Uforutsett kostnader 10 % av post 7 
9. Inventar I utstyr og hvitevarer 
10. Finansieringskostnader 4,7 % av post 7 

11. Totalkostnader før beregnet prisstigning 

12. Prisstigning 5 % av post 2 i 7 mnd. + mva. 

13. Avrunding 

14. Sum inkl. prisstigning 

Teknisk avdel' 

af, 
Per S. Berentsen 
Utbyggingsleder 

Tilbud 8 436 220,-
Tilbud 1 444 507,-
Tilbud 989 542,-
Tilbud 548 059,-

11418 328,-

Anslag 250 000,-
Anslag 250 000,-
Anslag 120 000,-

1 381 618,-
525 244,-
525 244,-

14 470 434,-
3 617 608,-

18 088 042,-

1 808 805,-
Anslag 500 000,-

850 138,-

21245988,-

Anslag 416294,-

7 113,-

21670 000.-
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