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FREMDRIFTSPLAN FOR BUDSJETTET 2015

Aktuelle budsjett- og regnskapsdokumenter på kommunens nettsider

På våre nettsider finner du under menyen Aktuelle budsjett- og regnskapsdokumenter alle budsjett- og
regnskapsdokumenter som er aktuelle for det politiske miljøet i budsjettprosessen.

Dokumentene legges ut fortiøpende gjennom hele budsjettprosessen med de nyeste dokumentene øverst.

Du finner blant annet følgende dokumenter her:

- Rådmamiens forslag (gul bok), samlet og pr. kapittel, herunder aktuelle regneark i Excel for
eventuelt egne beregninger.

- Rådmannens budsjettpresentasjon 5.11.2014
- Alle økonomirapporter for 2014.
- Siste tilgjengelige årsmelding for Eigersund kommune (2013).
- Siste tilgjengelige regnskap for Eigersund kommune (2013).
- Budsjett- og regnskapsdokumenter for tidligere år, herunder rådmannens forslag. partienes

forslag, formannskap og kommunestyrets behandling — med endelig vedtak.

enn m
Rådmannen

Hvem Hva Tidspunkt
Fremleggelse av forslag til statsbudsjett 2015.
Presentasjon av rådman ens forslag til budsjetT
og økonomiplan 2015 —2018.

8. 10.2014

05.11.20 14
Arbeidsmiljøutvalget Avgi hring til Formannskapets behandling. 10.11.2014
Administrasjonsutvalget Avgi høring til Formannskapets behandling. 10.11.2014
Felles brukerutvalg Avgi høring til Formannskapets behandling. 12.1 1.2014

• Planteknisk utvalg Avgi høring til Fonnannskapets behandling. 18.11.2014
Formannskapet Behandle budsjett og øk.plan 2015 2018. 19.11 .20 14
Fonnannskapet Behandle budsjett og øk.plan 2015 — 2018. 26.11.2014

• AJhnennheten Budsjettet ligger ute til offentlig ettersyn. 01.12.2014 - 15.12.14
Koinmunesiret Vedta budsjett og øk.plan 2015—2018. 15.12.14
Stortinget Vedta statsbudsjett. Desember 2014
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RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETTVEDTAK 
 

1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2015 
vedtas. 

2. Inntektsskatten for 2015 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 
3. Formuesskatten til kommunen for 2015 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 
4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%. 
5. Budsjettrammene for 2015 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for 

virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende 
myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 

6. Fra 01.01.2015 settes renovasjonsgebyret til  
a. 2.700 kroner for boliger.  
b. 1.650 kroner for hytter/fritidsboliger.  
c. 2.970 kroner for septiktanktømming (standard tank) 
d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. 
e. Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune. 

7. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger: 
a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2015. 
b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2015. 
c. En 100% stilling som IKT-konsulent. 
d. Inntil en 100%-stilling innenfor flyktningtjenesten. 
e. En 20%-stilling knyttet opp mot kommunelege. 
f. En 100%-stilling som døvetolk. 
g. To stillinger knyttet opp mot ressurskrevende tjenester innenfor KO. 
h. En 100%-stillingn ved Helsestasjonen. 
i. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak. 
j. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon. 

8. Driftsprosjektet ”Eigersund 2015” videreføres og rådmannen rapporter fortløpende til 
formannskapet – med følgende moment: 

a. Målsettingen med prosjektet er full gjennomgang av samtlige seksjoner i 
organisasjonen, driftsmessige omprioriteringer og kutt i driftsutgifter tilsvarende 
de innarbeidede beløp i avdelingenes økonomiske rammer.  

b. Rådmannen fremmer sak om konkrete forslag til driftsreduksjoner – til 
formannskapets møte 06.05.14 og kommunestyrets møte 11.05.14.  

c. Kommunestyret ber om konkrete effektiviseringstiltak i en egen sak – til 
formannskapets møte 06.05.14 og kommunestyrets møte 11.05.14.  

d. Kommunestyret ber om at vurderingene tar utgangspunkt i KOSTRA-tall for 
tilsvarende kommuner, med lavere driftsutgifter for samme tjenesteproduksjon. 
Det fremmes forslag for å nå et lavere driftsnivå – tilsvarende kommuner som har 
lavere driftsutgifter. 

9. For 2015 legges det opp til en samlet låneramme på 103.000.000 kroner (inklusiv Start-
lån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. 
Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år. 

10. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. 
Kommunelovens §50 pkt 7a. 

11. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto 
innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt 
trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang. 

12. Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på 20.000.000 kroner. 
Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår. 

13. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer. 



14. 100% av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2016 – 
forutsatt driftsoverskudd. 

15. Ved mindreforbruk i avdelingene og enkelt ansvar, har rådmannen fullmakt til å sette av 
inntil 100% av mindreforbruket på investeringsfond og / eller driftsfond – forutsatt 
driftsoverskudd. 

16. Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster samt å 
foreta flyttinger innenfor egen økonomisk ramme. 

17. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil 
bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte. 

18. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til 
avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene.  

19. Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.   
20. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett. 
21. Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til 

gjengs leie fortløpende. 
22. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i 

den grad det er mulig med 5%.  
23. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert 

budsjett settes av på ”Skattereguleringsfondet”. 
24. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på 

”Finansfondet”. I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar 
kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler – herunder til 
ekstraordinær nedbetaling av gjeld. 

25. Et positivt premieavvik – ut over budsjett - settes av på ”Premieavviksfondet”. Kostnader 
relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av ”premieavviksfondet” og / eller et 
positivt premieavvik i kalenderåret. 

26. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond. 
27. Satser – tilskudd til private barnehager for 2015: 

a. Tilskudd drift pr oppholdstime (inkl. administrative kostnader): 
i. Små barn – 79,84 kr 

ii. Store barn – 38,50 kr 
b. Tilskudd drift pr heltidsplass, inkludert administrasjonskostnader: 

i. Små barn – 172.446 kroner 
ii. Store barn – 83.160 kroner 

28. Rådmannen fremmer en egen sak, i løpet av 2015, som tar for seg driftsmessige 
utfordringer, fremdrift, bemanning, praktisk gjennomføring og arbeidsmetode for 
omtaksering av eiendomsskatten. 

29. For eiendomsskatt 2015 vedtas følgende: 
a. Eiendomsskatten for 2015 utskrives med 2‰ av takstgrunnlaget på bolig- og 

fritidseiendommer. 
b. Eiendomsskatten for 2015 utskrives med 7‰ av takstgrunnlaget på andre eiendommer 

(næring). 
c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig. 

 
 
 
 
 
 



RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN VEDTAK 
 

1. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2015 - 2018 vedtas og drifts- og investeringsrammer 
legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet. 

2. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger med virkning fra 
01.01.2016 – hvor utlysning og prosesser kan igangsettes i 2015: 

a. En 100%-stilling ved Plankontoret. 
b. En 100%- stilling ved Teknisk avdeling knyttet opp mot omtaksering av 

eiendomsskatt. 
3. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2015. 



Forklaring til regnearkoppsettet.
Fra og med budsjettet for 2005 ble budsjettoppsettet endret noe, dette pga:

 * Det tidligere oppsettet ble ved noen enkelt ganger feiltolket i budsjettbehandlingen.
 * Vi får nå oppsettet likt for resultatsiden, driften og investeringene.
 * Det blir lettere å avstemme Unique Økoplan (budsjettsystem i økonomisystemet vårt).
 * I forbindelse med selvkostberegningene innenfor vann- og avløpssektoren
  må vi vise kostnadene på en noe annen måte enn tidligere.
 * Vi skiller videre mellom varige rammeendringer (dette er varige driftstiltak
   som varer over mange år eller er "uendelig") og tidsbegrensede rammeendringer
  (som er kortvarige tiltak, dvs. tiltak som gjelder for ett eller noen få år).
 * Eksempelet er et hypotetisk eksempel - dog hentet fra en tidligere økonomiplan.

I vedlagt eksempel vil vi vise hvordan tabellene "leses".

Det enkelte tiltak
Nettorammen er hentet legges inn kun for
fra 2007. Videre er denne ført det året tiltaket skal
videre for hele perioden. gjelde. For nevnte konkrete

tiltak gjelder kun i 2011.
men ikke i 2008 - 2010.

Eksempel hentet fra Sent.adm. Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2007 2008 2009 2010 2011
Nettobudsjett 35 621 38 422 38 422 38 422 38 422
Fratrekk engangsforhold -1 737 -2 145 -2 145 -2 145 -2 145

Varige rammeendringer:
Næringsutvikler 1110 400 250 250 250 250
Tilskudd Julebyen 1076 120 30 30 30 30
Sum varige rammeendringer 2 393

Tidsbegrensede rammeendringer
Stortingsvalt 1031 500
Kommunevalg 1031 800

Samlet ramme avd. 38 422 39 247 39 337 38 487 39 287

Rammen til avdelingen Nevnte tiltak viser hva
summeres nedover som ble lagt inn i bud. 2007
for det enkelte år. og eventuelle endringer i
Utgangspunktet er kommende år. For tilskuddet
nettorammen fra 2007. til Julebyen betyr dette at

at det ble avsatt 120.000 kr
i 2007 og at denne økes med
30.000 kr i 2008 - dvs. et
total tilskudd på 150.000 kr.



Bud 2015 - øk.pl. 2015 - 2018

Inntekter, finansposter og resultat Rådmannens budsjettforslag B2015

Justert Økonomiplan
Regnskap budsjett Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Frie inntekter
Skatteinngang 8000 -373 955 -388 150 -403 500 -398 500 -398 500 -398 500
Netto inntektsutjevning 8040 10 900 7 900 7 900 7 900
Rammetilskudd 8040 -303 296 -319 400 -334 500 -336 400 -336 400 -336 400
Skjønnsmidler fra fylkesmannen 8040 -2 175 -2 000 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800
Ressurskrevende tjenester HO 8045 -24 500 -26 100 -21 000 -21 000 -21 000 -21 000
Rente-tilskudd omsorg 8043 -3 733 -3 445 -3 400 -3 345 -3 295 -3 295
Vertskommunetilskudd 8045 -54 983 -55 030 -53 500 -52 500 -51 500 -51 500
Statstilskudd flyktninger 8050 -18 973 -16 600 -30 000 -28 000 -28 000 -28 000
Eiendomsskatt 8010 -26 186 -27 150 -27 350 -27 350 -27 350 -27 350
Eiendomsskatt vindmøller (næring) 8010 -400 -1 400 -11 940 -11 940
Momskompensasjon - drift 8041 -19 592 -18 215 -18 215 -18 215 -18 215 -18 215
Investerings tilskudd GR97 8042 -577 -450 -450 -450 -450 -450
Refusjon rentefrie skolelån 8044 -1 469 -1 415 -1 380 -1 280 -1 175 -1 175
Kalk. rent./avd. 8099 -17 407 -17 550 -18 000 -19 000 -19 500 -19 500
Sum frie disponible inntekter -846 844 -875 505       -902 595    -901 340    -911 225    -911 225    

Finansposter
Renteutgifter på lån 9000 20 295 22 600 22 750 24 750 26 650       26 350       
Avdrag på lån 9010 27 991 30 800 32 500 35 500 38 150       39 500       
Amortiseringstilskudd 1 og 2 9005 -1 220 -1 220 -1 220 -1 220 -1 220 -1 220
Netto renteutg på forvaltningslån 9020 506 50 50 50 50 50
Renter av innskudd fond 9000 -673 -200 -650 -650 -650 -650
Andre statlige tilskudd/utbytte 9000 -19 -100 -20 -20 -20 -20
Renter ved for sen betaling 9000 -45 -50 -50 -50 -50 -50
Renteinntekter av bankinnskudd 9000 -4 898 -4 950 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
Konsesjonskraft 9008 -433 -500 -400 -400 -400 -400
Utbytte Dalane Energi IKS 9009 -1 562 -5 600 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000
Utbytte Lyse Energi AS 9009 -11 007 -11 270 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000
Rente Lyse Energi AS 9000 -2 847 -2 850 -2 550 -2 450 -2 350 -2 250
Finansbelastning prosjekt 9080 -929 -800 -1 000        -1 000        -1 000        -1 000        
Netto finansposter 25 160 25 910 24 410 29 510 34 160 35 310

Avsetninger
Bundne / frie avsetninger 9000 790 200 650 650 650 650
Overføring til investeringsregnskapet 9000
Avsetning Vertskommunetilskudd til EK 9040
Frie avsetninger til Driftsfond 9040
Bruk av frie driftsfond 9040 -7 100 -1 270
Bruk/avsetning Finansfondet 9040 -125 0 0 0
Bruk av Samhandlingsfond 9040 -570
Bruk av Pensjonsfondet 9040 -950
Bruk av Barnehagefondet 9040 -1 705
Bruk av frie fond - se KS 290914 9040 -7 000           -             -             -             -             
Netto avsetninger -6 310 -10 850 80 650 650 650

Til fordeling drift
Sentraladministrasjonen 49 821 50 825 50 300 50 500 51 300 50 500
Fellesfunksjoner - Kap 7 -10 270 -5 718 27 902 27 902 27 902 27 902
Kirken 6 207 6 082 6 032 5 982 5 982 5 982
Kultur og oppvekst 339 664 358 525 356 998 352 443 352 043 352 043
Helse- og omsorg 362 999 375 640 363 294 360 159 360 954 360 949
VA-sektoren - selvfinansierende
Teknisk avdeling 79 574 75 091 73 508 74 193 77 138 72 633
Sum fordelt til drift 827 995 860 445 878 034 871 179 875 319 870 009

Resultat (avsetn. fond) 0 0 -71 -1 -1 096 -5 256

Samlet resultat 2015 - 2018 -6 424



Sentraladministrasjonen Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2014 2015 2016 2017 2018
Nettobudsjett 47 820 50 825 50 825 50 825 50 825
Fratrekk engangsforhold 2014 -1 185 -1 102 -1 102 -1 102 -1 102

Varige rammeendringer:
Lønnsøkninger Diverse 2 063 157 157 157 157
Endringer mellom enheter/avd Diverse 1 130
Endring godtgjørelse politiske utvalg Diverse 400 400 400 400
Økt betaling OU - kommunal egenandel 200 200 200 200
Økt kontingent KS 1085 40 40 40 40
Økte midler lærlinger - ramme 1231 500 855 855 855 855
Regnskapskontrollør interkommunal ordnin 1320 100 200 200 200 200
Kontrollutvalget 1041 -100 -100 -100 -100
Eigersund 2015 Diverse -100 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300
100%-st IKT 1310 350 700 700 700
Kursmidler flyttes til avdelingene 1230 -530 -530 -530 -530
Kutt - tilskudd Ipark Dalane 1091 -250 -250 -250 -250
Kutt - tilskudd til TV-aksjon 1100 -45 -45 -45 -45
Økt refusjon selvkostområdene 1300 -400 -400 -400 -400
100%-st til Plankontoret - digitalisering 1111 650 650 650
Økte driftsutgifter IKT - system 1310 200 200 200 200
Gjeldsrådgiver flyttes til HO/NAV 1070 -275
Tilskudd Dalanerådet/Næringssjefen -800
K-sak 041/14 -280
Stilling som Næringsutvikler 650
TurismetilskuddSentrumsforeningen økning 1090 100
Sum varige rammeendringer: 3 088

Tidsbegrensede rammeendringer:  
Valg 1031 800
Tilskudd Magma Geopark 1083 100
Områderegulering Eie og Kaupanes Diverse 400
15% varer og tjenester til KO Diverse -128
Tilbakeføring havnekassen 1079 530
Rekruttering KF 1082 200
Øk rap KS 290914 - må dekkes 1900 0
Forundersøkelse 1041 500
Dekning av Pensjonsfondet forundersøkelse 1041 -500
Kommunevalg 1031 800
Sum tidsbegrensede rammenedringer 1 102

Samlet ramme avd. 50 825 50 300 50 500 51 300 50 500



Kirken Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2014 2015 2016 2017 2018
Nettobudsjett 1150 6 207 6 082 6 082 6 082 6 082
Fratrekk engangsforhold 2014 1150 -225 -100 -100 -100 -100

Varige rammeendringer:

Sum varige rammeendringer 0

Tidsbegrensede rammeendringer:
Tilskudd menighetsrådsvalg 1150 50
Utbedre fuktskade kjølerom kapell 1150 100
Sum tidsbegrensede rammeendringer 100

Samlet ramme avd. 6 082 6 032 5 982 5 982 5 982



Kap. 7 - Fellesfunksjoner Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2014 2015 2016 2017 2018
Nettobudsjett 13 838 -5 718 -5 718 -5 718 -5 718
Fratrekk engangsforhold 2014 15 170 19 785 19 785 19 785 19 785

Varige rameendringer:
Reduksjoner sykefravær 7100 2 100
Forsikringspremie  - endring 7500 -300
Avsetning lønnspott - halvårsvirkning 2013 7490 -3 822
Avsetning lønnspott - halvårsvirkning 2014 7490 17 000
Flytte pensjon til avdelingene 7430 -14 916
Flytte lønn/pensjon til avdelingene 7490 -15 053 -7 565 -7 565 -7 565 -7 565
K-sak 041/14 Driftstilpasninger 7950 10 670 4 000 4 000 4 000 4 000
Flytte midler til KO ang. KO-sak 7950 -18 760
Behov for ekstra midler i KO - underdekn 7950 4 090
Økt avsetning lønnspott for 2014 7490 4 500 4 300 4 300 4 300 4 300
Avsetning lønnspotten for oppgjør 2015 7490 20 000 20 000 20 000 20 000
Pensjon - økte utgifter 7430 -450
Pensjon - økte utgifter 7430 5 000 5 000 5 000 5 000
Sum varige rammeendringer -14 941

Tidsbegrensede rammeendringer:
Bruk av Premieavviksfondet (eget fond EK) 7430 -3 000 0
Bruk av Pensjonsfondet (eget fond EK) 7430 -950
Premieavvik SPK 7431 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Premieavvik KLP 7431 -4 000 -22 600 -22 600 -22 600 -22 600
Bruk av Premiefond i KLP 7431 -20 000
Midler som skal flyttes til KO 7950 4 000
Anslått merforbruk i KO-saken 7950 -4 935
Amortisert premieavvik - kostnad 7431 6 900 8 500 8 500 8 500 8 500
Sum tidsbegrensede rammeendringer -19 785

Samlet ramme avd. -5 718 27 902 27 902 27 902 27 902



Kultur og oppvekst Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2014 2015 2016 2017 2018
Nettobudsjett 321 607 358 525 358 525 358 525 358 525
Fratrekk engangsforhold 2014 5 150 44 44 44 44

Varige rammeendringer:
Lønnsøkninger Diverse 9 002 4 371 4 371 4 371 4 371
Økt ant. ansatte i barnehage - kommunale 25xx 800
Økt tilsk. private barneh. - økt bemanning 2501 2 000
Endring tilskudd private barnehager 2501 1 200
Barnehagekonsulent 2100 300 300 300 300 300
Økt tilskudd private barnehager 2501 200 5 000 10 000 5 000 5 000
Økt stilling flyktningekonsulent 2411 250
Flytte flyktningetjenesten 2411 -250
Barnevern - tiltak utenfor/i familie 2722 -100 -200 -200 -200 -200
Barnevernboliger flyktninger -flytting av midler 2723 2 900 1 000 1 000 1 000 1 000
Gjesteelever - grunnskolen 2200 2 700
Økte utgifter transport 2200 700
Tilføre midler ang. KO-saken 2103 18 760 300 600 600 600
Tidlig innsats - økt stillingsressurs 2101 2 300 500 500 500 500
Økt foreldrebetaling barnehagene Diverse -200
Eigersund 2015 2100 -2 300 -4 735 -4 735 -4 735 -4 735
Avvikling Tusenbeinet åpen barnehage 2570 -660 -890 -890 -890
Felles styrer Rundevoll/Husabø barnehage 2540 -75 -200 -200 -200
Avvente Okka Festival 2821 -75 -75 -75 -75
Red. assistenter ved skolene 2200 -1 600 -4 000 -4 000 -4 000
Ny avtale PPT - økt refusjon andre kommuner 2101 -400 -400 -400 -400
Redusert tilbud ved Kulturskolen 2310 -230 -560 -560 -560
Redusert tilbud ved biblioteket 2430 -400 -530 -530 -530
Driftstilpasninger Kulturavdelingen 2105 -400 -530 -530 -530
Avvikling av SLT-koordinator 2831 -300 -300 -300 -300
Driftstilpasninger skolene 2200 -3 000 -7 000 -7 000 -7 000
St.bud - Valgfag 10. trinn 2200 279 279 279 279
St.bud - økt egenandel barnevernet 2721 467 467 467 467
St.bud - økt makspris barnehager 2500 -884 -884 -884 -884
St.bud - Moderasjonsordning i barnehage 2500 316 316 316 316
Mottak av flyktninger skolene 2230 500 1 200 1 200 1 200 1 200
Økt antall elever 2200 630 1 520 1 520 1 520
2 ressurskrevende elever 2220 520 1 240 1 240 1 240
Døvetolk - 100% stilling 2220 280 660 660 660
Justering for kulturskoletilbud i SFO 2200 70
Frukt og grønt tas ut iht. statlig beslutning Diverse -120
Justering for valgfag ungdomsskolen 2200 460
Økt egenandel barnevern - statsbudsjettet 2721 450
Ressurskrevende tjenester barn 2200/2500 -1 100
Ressurskrevende tjenester barn 2200/2500 -500 -500 -500 -500 -500
K-sak 041/14 Driftstilpasninger Diverse -6 200 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400
Kursmidlene flyttes til avdelingene 2200 225 225 225 225
Overf. av tidl. kulturavd. til kultur og skole 5xxx -10 -100
Sum varige rammeendringer: 31 812

Tidsbegrensede rammeendringer:
15% svarer og tjenester til KO Diverse -558
Inndekning - driftsendringer/bruk av fond 2501 -4 600



Kultur og oppvekst Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2014 2015 2016 2017 2018
Kompetansetilskudd KO 2200 -1 400
Bruk av Premieavviksfondet - dekn tilskudd 2501 -10 000
Økt tilskudd private barnehager 2501 11 914
Sum tidsbegrensede rammeendringer -44

Samlet ramme avd. 358 525 356 998 352 443 352 043 352 043



Helse- og omsorg Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2014 2015 2016 2017 2018
Nettobudsjett 350 975 375 640 375 640 375 640 375 640
Fratrekk engangsforhold 2014 -900 95 95 95 95

Varige rammeendringer:
Lønnsøkninger Diverse 18 645 4 565 4 565 4 565 4 565
Mottak flyktninger 3311 4 200
Introduksjonsstønad flyktninger økning 3311 1 000 1 000 1 000 1 000
Flyktningetjenesten / lege 3311/3100 850 850 850 850
Kvalifiseringsprogrammet inkl flyktninger 3305 2 200 2 200 2 200 2 200
Tapt inntekt - komp Diverse 170 170 170 170
Økte utgifter sosialhjelp 33xx 350 350 350 350
Skolehelsetjenste - statsbudsjettet 3250 550
Nytt nødnett 3230 260
Bo- og skoletiltud TIPO (E2015) 3594 -550
Tilskudd OBD (E2015) 3592 -450 -230 -230 -230 -230
Eigersund 2015 3100 -5 835 -5 835 -5 835 -5 835
Red. vertskom.tilskudd 3100 -1 000 -300 -1 300 -2 300 -3 300
Red. lederstilling - vertskommunetilskudd 3504 -700 -700 -700 -700
Hjemmehjelp/pratisk bistand Diverse -700 -840 -840 -840
Legge ned ett bofellesskap Lundeåne 3613 -1 120 -2 800 -1 000 0
Red. bemanning akktivitessenter psykisk utv 3504 -1 120 -1 680 -1 680 -1 680
St.bud - red. egenandel sjukeheim 3700 44 44 44 44
St.bud - Brukerstyr personlig assistent 3416 850 850 850 850
St.bud - Midler til Helsestasjon 3250 654 654 654 654
St.bud - Midler til rus/psykiatri 3593 580 580 580 580
Bruker med nytt botilbud 3596 800 800 800 800
Øk.rap - utvidelse BPA 3550 60
Øk.rap - respiratorpasient 3711 1 300
Øk.rap - ny bruker fra A1 (Helseforetaket) Diverse 4 100
Flytte flyktningetjenesten 3311 250
Økt utgifter flyktningetjesten 3311 600
Rusforebyggende tiltak/tidlig innsats 3592 200
K-sak 041/14 Driftstilpasninger Diverse -3 940 -130 120 120 120
Kursmidlene flyttet ut til avdelingene 3100 225 225 225 225
Leasingbiler - åpen omsorg 3410 240
Lønnsreguleringer legeavtaler/fysio Diverse 275 360 360 360 360
Ressurskrevende tjenester - ny bruker 35xx 350
Brukerbetalinger Diverse -5 -5 -10 -15 -20
Mottak flyktninger - økt sosialstøtte 3302 60
Lørdagsåpen kafe Lundeåne 3611 50
Leie av lokaler til Kortidslager Nytt 240
Samhandlingsreformen - medfinansiering 3000 1 225 -14 949 -14 949 -14 949 -14 949
Rusmidler øremerkes Diverse -1 000
Sum varige rammeendringer 25 660

Tidsbegrensede rammeendringer:
15% kutt i varer og tjenester Diverse -95
Sum tidsbegrensede rammeendringer -95

Samlet ramme avd. 375 640 363 294 360 159 360 954 360 949



Teknisk avdeling Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2014 2015 2016 2017 2018
Nettobudsjett 71 567 75 091 75 091 75 091 75 091
Fratrekk engangsforhold 2014 -870 -181 -181 -181 -181

Varige rammeendringer:
Lønnsendringer Diverse 4 538 1 707 1 707 1 707 1 707
Oppl. Deltidsbrannpersonell - statsbudsjett 6510 127
Eigersund 2015 6100 -1 730 -1 730 -1 730 -1 730
Redusert renhold 6310 -770 -770 -770 -770
Redusert overtid/flagging 6310
Red. miljø og TS-tiltak 6772 -160 -160 -160 -160
Eiendomsskatt - omtaksering 6411 4 500
Vedlikehold lekeplasser 6720 40 40 80 80 80
Inntekt soneparkering 6102 -500
Økte utgifter festeavgift Diverse 160
Økte utgifter brøytemannskapet Diverse 300
Endret fakturering m/mva 6510 115
Kursmidlene flyttet ut til avdelingene 6100 80 80 80 80
K-sak 041/14 Driftstilpasninger Diverse -250 -600 -600 -600 -600
Energiutgifter -10% 6311 -500 -500 -1 000 -1 000 -1 000
Brukerbetaling Diverse -5 -5 -10 -15 -20
Utg. nye lokaler Voksenopplæringsent/HO 6310 188 136 136 136 136
Sum varige rammeendringer 4 213

Tidsbegrensede rammeendringer:
Lovpålagt brokontroll i kommunen 6770 100 100
Maling Lundeåne 6310 750
Eiendomstaksering - eiendomsskatt 6411 500
Sykkelby 6100 300 300 300
Vedlikehold bygg - økt rap 6310 2 600
Bruk av Strømfondet 6310 -2 600
Kutt 15% i varer og tjenester til KO Diverse -219
Sum tidsbegrensede rammeendringer 181

Samlet ramme avd. 75 091 73 508 74 193 77 138 72 633



Finansiering av investeringene Budsjett og økonomiplan

Justert Økonomiplan
budsjett Budsjett

Investeringer Prosjekt 2014 2015 2016 2017 2018

Den enkelte sektor
Sentraladministrasjonen 22 060 12 250 11 000 10 850 10 200
Kirken 11 300 7 300 13 000 1 000 0
Kultur og skole 27 978 6 800 33 900 0 17 000
Helse- og omsorg 1 475 550 350 1 000 10 350
Vannsektoren 8 000 13 900 11 250 2 500 22 500
Avløpssektoren 13 000 10 100 3 750 5 000 5 000
Teknisk avdeling 23 000 67 550 24 900 32 400 39 450
Investeringer i anleggsmidler 106 813 118 450 98 150 52 750 104 500

Start lån 1196 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Årlig finansieringsbehov 126 813 138 450 118 150 72 750 124 500

Finansiering
Bruk av lånemidler (VA) 1999 21 000 24 000 15 000 7 500 27 000
Bruk av lånemidler (kommunalt) 1999 49 300 59 000 53 000 27 000 56 000
Låneopptak Start lån 1196 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Sum ekstern finansiering 90 300 103 000 88 000 54 500 103 000

Avsetning til Investeringfondet 1999 2 950 2 950 2 950 2 950 2 950
Avsetning til Tomteutv.fondet 1999 3 000 5 000 1 000 3 000

Egenkapital
Momsrefusjon 1999 7 500 14 000 9 000 3 000 8 000
Bruk av investeringsfond 1999 7 253 600 950 250 500
Bruk av fond - forskuttering vei 1106 10 760
Avdrag ansvarlig lån Lyse 1999 2 950 2 950 2 950 2 950 2 950
Salg av tomter 1140 3 000 5 000 3 000 3 000 3 000
Refusjon infrastruktur tomter 1140 15 000 15 000 15 000 10 000
Salg av bygninger 1999 6 000 2 000 2 000
Bruk fond tilb.ført pensjonsm. 04 5 000
Spillemidler Langevann/Slettebø 1999 0 3 850 1 200
Sum egenkapital 42 463 43 400 34 100 24 200 24 450

Udekket / udisponert 0 0 0 0 0



Sentraladministrasjonen Budsjett og økonomiplan

Justert Økonomiplan
budsjett Budsjett

Investeringer Prosjekt 2014 2015 2016 2017 2018
Nye PC'er/servere 111005 250 400 250 250 250
IKT-skolene utskifting eksisterende utstyr 111020 200 200 200 200 200
Oppgradering software 111018 200 450 200 200 200
Nettverk 111009 250 250 250 250 250
Oppgradering av IKT-utstyr – HO 111030 250 250 250 250 250
Oppgradering av felles utstyr/servere 111041 300 300 300 300 300
IP-telefoni 1117 150 150 150 150 150
IKT-sikkerhet 111038 100 100 100 100 100
Elektroniske skjema/bank-ID 111002 100 100 100 100 100
Nytt IKT-utstyr skolene (økt tetthet) 111020 750 750 750 750 750
Integrasjon mellom ulike system 111021 200 200 200 200 200
IKT-utstyr barnehagene 111022 200 200 200 200
Data til folkevalgte (egen sak) 111045 400
Oppgradering sak-/arkivløsing 111027 250 200 150
Notus portal - HO 111028 200
PC-er til elever med spesielle behov 111040 150 150 150
Digitalisering av reguleringsplaner 1150 750
Egenkapitalinnskudd KLP 1122 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Årlig egenkapitalinnskudd KLP 1120 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Overføring midler KF 1128 10 760
Datasikkerhet 111038 200 400 300 300
Løsning for IP/IOP 111006 100
Oppgradering kursrom Pingvinen 111007 100
Felles trådløs nettverksløsning 111008 500 250 250
System Voksenopplæring / Flyktningetjenesten 111011 250
Velferdsteknologi 111012  350 250

Samlet ramme avd. 22 060 12 250 11 000 10 850 10 200



Kirken Budsjett og økonomiplan

Justert Økonomiplan
budsjett Budsjett

Investeringer Prosjekt 2014 2015 2016 2017 2018
Ny gravlund - Egersund 1585 5 000 5 000 11 500
Nye toalett og nødutgang Bakkebø kirke 1590 1 200
Nye toalett Egersund kirke - grunnarbeider 1591 300 500
Nye toalett Egersund kirke - bygging 1591 300 500
Vanntåkleanlegg Egersund kirke 1592 1 800
Endringer gravlund Egersund asfalt/drenering 1578 300
Ombygging Eigerøy Arbeidskirke 1579 3 000
Ny rullestol rampe Helleland kirke 1581 500 0
Nytt tak Egersund kirke 1587 1 200
Kirkestue ved Helleland kirke 1577 500 1 000

Samlet ramme avd. 11 300 7 300 13 000 1 000 0



Kultur og oppvekst Budsjett og økonomiplan

Justert Økonomiplan
budsjett Budsjett

Investeringer Prosjekt 2014 2015 2016 2017 2018
Husabø b skole- bygningsmasse forprosj. 1220 500
Husabø u skole- tilsynskrav brannteknisk 1221 1 000 1 500 5 500
Kulturhuset - heis til stor sal (univ.utf.) 1502 800 400
Barnehage (modul/nytt bygg) 1228 20 350
Ombygging Husabø ungdomsskole - sløyd 1217 1 500
Lagårdshallen AS - Kjøp av aksjer 1123 5 628
Husabø skolene - tak og inneklima 1218 3 200
Rundevoll barnehage - renovering (vurdering) 1229 1 800
Lagård ungdomsskole P-Bygget 1255 5 000 32 000
Eigerøy skole - nybygg og oppgradering 1203 5 000
Planlegging evt. ny ungdomsksole 1212 1 500

Samlet ramme avd. 27 978 6 800 33 900 0 17 000



Helse- og omsorg Budsjett og økonomiplan

Justert Økonomiplan
budsjett Budsjett

Investeringer Prosjekt 2014 2015 2016 2017 2018
Inventar/utstyr HO 1333 350 350 350 350 350
Trygghetsalarmer og nøkkelbokser 1303 75 0 0 0 0
Lysgården buss 1320 650
Nødnett 1322 400
Transporttjenesten - ny buss m/lift 1323 650
Kjøretøy Rusomsorgen 1321 200
Nytt senter Lagård - omsorgsplan 1315 10 000

Samlet ramme avd. 1 475 550 350 1 000 10 350



Vann og avløp Budsjett og økonomiplan

Justert Økonomiplan
budsjett Budsjett

Investeringer Prosjekt 2014 2015 2016 2017 2018
Vannforsyning
Tiltak på vannledningsnettet 1647 500 500 500 500 500
Utskrifting hjulgravemaskin 1606 750
Utbygging ny vannkilde 1604 2 000 7 100 8 000 20 000
Sanering vannledning 1605 4 000 2 000 2 000 2 000
VA-infrastrukturtiltak 1903 5 000
Vann/avløp Segleim 1901 500 2 300
Sum vannforsyning 8 000 13 900 11 250 2 500 22 500

Avløp
Tiltak på avløpsnettet 1697 500 1 000 1 000 1 000 1 000
Utskrifting hjulgravemaskin 1652 750
Oppgradering Skjerpe renseanlegg 1651 2 000 2 000 1 000
Nye kloakkpumpestasjoner 1650 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
VA-infrastrukturtiltak 1903 5 000
Gamle Eigerøyvein - pumpestasjon/ledningsnet 1962 2 500 1 100
Avløp - Rundevollsveien 1654 1 500
Vann/avløp Segleim 1901 500
Aase offentlig VA 1653 1 000
Sanering avløpsledning sentrum 1657 5 000 3 000 2 000
Sum avløp 13 000 10 100 3 750 5 000 5 000

Samlet ramme avd. 21 000 24 000 15 000 7 500 27 500



Teknisk avdeling Budsjett og økonomiplan

Justert Økonomiplan
budsjett Budsjett

Investeringer Prosjekt 2014 2015 2016 2017 2018
Utskifting brannbiler/redningsbiler 1987 4 500 5 000
Innløsning hus Sokndalsveien 18 1717 400 400 400
Vaktbiler brannvesen (2 stk 2012/2013) 1986 250
Utskifting mindre mannskapsbiler 4x4 1986 1 000
Brann - klippeutstyr/redning 1982 300
Nødnett brann 1995 400
Forstøtningsmurer Holan og Rundevollveien 1706 1 850
Renovering kommunale broer 1709 500 1 000 500 500 500
Gatebelysning - utfasing av HQL lyskilder 1710 800 800 800 800 800
Utstyr til vintervedlikehold (vei/utemiljø) 1981 200 200 200 200 200
Tiltak på veianlegg 1711 500 500 500 800 800
Egenandel trafikksikerhetstiltak 1774 500 500 500 500 500
Utskifting hjulgraver til veidrift 1981 1 500
Nærmiljøanlegg 1414 300 300 300 300 300
Friluftsomåder 1425 250 250 250 250 250
Utskifting bil m/plan (transporter) og varebil 1713 800
Opprustning lekeplasser 1401 1 000 1 000 1 000 3 000 3 000
Utksifting utstyrbærere (Wille) 1981 1 850
Renovering kommunale bygninger 1830 1 000 1 000 2 000 3 000 4 000
Utskifting 2 varebiler m/4 hjulstrekk 1713 800
Rådhuset - brannteknisk oppgradering 1822 200
Fjellheim-isolering vegger,vinduer,dører 1821 2 400 2 000
Midler til flomsikring 1101 1 000
Større renoveringsprosjekt veisektor 1714 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Utskifting mindre maskiner/utstyr/varebil  vei 1981 250 250 250 500
Egersundshallen - univ.utf./wc 1838 200
Egersundshallen - rekkverk tribune svømmehall 1840 500
Oppmålingsutstyr (kikkert + GPS) 1792 0
Geovekst-prosjekt FKB 1707 500
Kart i 3D 1793 200
Utskifting stor feiemaskin 1981 1 600
Utskifting kassebil caravell (avskiltet 2012) 1713 900
Slettebø idrettsbygg 1833 2 000 5 600
Slettebø barnehage - ny taktekking 1224 900
Gr.Bråden barnehage - ny taktekking 1225 900
Husabø barnehage - taktekking, kledning 1226 400
Tilpassning/renovering/inventar skoler/barneh 1207 2 500 3 000 2 500 2 500 2 500
Egersundshallen - UU heis til tribuner 1515 1 500
Turvei Langevann vest 1775 0 1 800 1 800
Netto utgifter Hellvik kunstgrasbane 1538 1 400
Luftegård hund - uten bånd 1402 100
Reguleringsplan Ramslandfeltet 1712 200
Sanering planoverganger Sleveland/Kjelland 1718 8 500
Tomteutvikling EN&H KF 1730 950 900 850 800
Utskifting av traktor Vei og Utemiljø 1719 1 800
Sykkelbyen - sykkelparkering sentrum 1721 350
Utbygging Hestnes boligfelt 1140 27 000 5 000 15 000 15 000

Samlet ramme avd. (ex tilbakebet) 23 000 67 550 24 900 32 400 39 450





FORKLARING AV BEGREPER 
 
Listen er felles for budsjett og regnskap. En del av begrepene finnes kun i regnskapsdokumentet. 
 

Akkumulert premieavvik(pensjon)…. Opparbeidet differanse mellom innbetalt premie og beregnet 
pensjonskostnad. 

Amortisert premieavvik(pensjon)…... Årlig premieavvik fordeles for føring de neste 15 år. Ny beregning 
foretas hvert år. 

Anleggsmidler…………………………. Eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner, biler, aksjer og andeler, 
pensjonsmidler samt utlån. 

Anordningsprinsippet………………… Alle kjente inntekter og utgifter skal bokføres i den perioden det 
hører hjemme, uavhengig av betalingstidspunktet. 

Ansvar…………………………………… Den enkelte enhet eller spesielle områder vi ønsker å vise i 
regnskapet (4 sifret). Eks. Rundevoll skole, lønningskontoret  
m.m 

Arbeidskapital………………………….. Omløpsmidler – kortsiktig gjeld. 
Balanse………………………………….. Balansen forteller hva kommunen eier, hvor stor gjeld samt 

egenkapitalen.  
Brutto driftsresultat…………………… Kommunens samlede inntekter fratrukket samlede utgifter. 
Bundne fond……………………………. Består av midler som ”andre” enn kommunen har øremerket 

spesielle formål. 
Driftsbudsjett/regnskap……………… Budsjett/regnskap over løpende utgifter og inntekter. 
Egenkapital……………………………... Alle fond, regnskapsmessig mer-/mindreforbruk, 

likviditetsreserve og kapitalkonto. 
Eksterne finansutg,/inntekter……….. Kommunenes samlede utgifter/inntekter til renter og avdrag. 
Estimatavvik(pensjon)………………... Antatte beregninger året før – faktiske tall. 
Funksjon………………………………… Beskriver hvem eller hva pengene er benyttet til(3 sifret). Eks. 

grunnskole, hjelp i hjemmet, distribusjon av vann m.m. 
Interne finanstransaksjoner…………. Avsetning og bruk av fond, samt dekning tidligere års merforbruk 

eller bruk av tidligere års mindreforbruk. 
Investeringsbudsjett/regnskap……... Budsjett/regnskap over nybygg, nyanlegg, aksjekjøp m.m. 
Kapitalkonto……………………………. All av- og nedskriving samt aktivering av anlegg føres mot 

denne. I tillegg føres alle avdrag på lån, endringer i pensjon samt 
kjøp og salg av aksjer og andeler. 

Konto-art………………………………... Beskriver type utgift eller inntekt(5sifret). Eks. lønnsutgift, 
billettsalg m.m 

Kontostreng…………………………….. Består av ulike begreper som vi bokfører etter. Vi benytter 4 
begreper i Eigersund kommune, hvorav 2 er pålagte(kostra). 
Ansvar-funksjon-konto/art og evt. prosjekt. 

KOSTRA………………………………… Kommune-Stat-Rapportering. Pålagt rapportering. 
Likviditetsreserve…………………….. Består av endringer i periodisering pålagt av staten. 
Memoriakonti…………………………… ”Huskekonti” – ubrukte lånemidler samt gamle refusjoner. 
Momskompensasjon…………………. Vi får kompensert betalt moms etter gitte regler, mot trekk i 

rammetilskuddet. 
Netto driftsresultat……………………. Kommunens samlede inntekter fratrukket samlede utgifter(brutto 

driftsresultat) samt de ekstern finansutgiftene/inntektene. 
Nettorammer…………………………… Avdelingens budsjetterte utgifter fratrukket budsjetterte inntekter. 
Omløpsmidler………………………….. Kortsiktige fordringer, premieavvik(pensjon), obligasjoner samt 

innestående i bank i kasser. 
Premieavvik(pensjon)………………… Innbetalt premie pensjon – beregnet pensjonskostnad på 

beregningstidspunktet. 
Prosjekt…………………………………. Benyttes når vi ønsker å se utgifter/inntekter samlet på tvers av 

ansvar. Eks. alle investeringsprosjektene våre, samt en del i drift 
hvor vi for eksempel mottar statsstøtte og det kreves særskilte 
regnskap. 

Regnskapsmessig merforbruk……… Det samme som underskudd. 
Regnskapsmessig mindreforbruk….. Det samme som overskudd. 
Ubundne fond………………………….. Består av frie midler. 
Utestående fordringer………………… Er midler som er inntektsført i regnskapet, men ikke betalt. 

 





Budsjett og økonomiplan 2015 – 2018  Rådmannens budsjettkommentarer  

FORORD 
Iht. K-sak 011/04 legger rådmannen frem et felles forslag til budsjett og økonomiplan for 
politisk behandling. For at det enkelte politiske utvalg skal kunne uttale seg om rådmannens 
forslag til budsjett og økonomiplan sendes dokumentet på høring til følgende utvalg: 

• Administrasjonsutvalget 
• Arbeidsmiljøutvalget (HAMU). 
• Planteknisk utvalg. 
• Felles brukerutvalg. 

 
Utvalgene kan gi uttalelse / avgi høring om dokumentet i forkant av formannskapets 
behandling av budsjettet. Det er videre formannskapet som innstiller til kommunestyret i 
saken.Kommunestyret fatter endelig politiske vedtak (på nettoramme). Endringer som 
kommunestyret foretar blir innarbeidet i detaljbudsjettene for den enkelte avdeling. 
Detaljbudsjettene vil ikke bli behandlet som egen sak i utvalgene. Detaljbudsjettet blir i 
utgangspunktet periodisert for den enkelte måned. 
 
Rådmannens overordnede vurdering er at kommuneorganisasjonen leverer kvalitativt gode 
tjenester til sine innbyggere og at det gjøres på en effektiv og målrettet måte. Rådmannen vil 
innledningsvis likevel påpeke at det budsjettforslag som fremlegges ikke er slik en verken 
tjenestemessig eller økonomisk skulle ønsket. For B2015 har det kommet innspill på gode 
tiltak, som det ikke har vært rom for å legge inn i rådmannens budsjettforslag. Økonomiplan 
er i balanse, men inntektene er strukket. Det har vært nødvendig å foreslå driftsmessige 
reduksjoner – som vil ha konsekvenser for tjenesteproduksjonen. Disse ligger inne i både 
2015 og 2016. Videre ligger det inne driftstilpasninger innenfor prosjektet «Eigersund 2015». 
Rådmannen arbeider for at driftstilpasningene i 
«Eigersund 2015» skal skje ved endringer av 
prosesser – mer enn avvikling av tiltak.  Også for 
2015 har det vært nødvendig å foreta endringer 
knyttet opp mot pensjon, premieavvik, utbytte fra 
livselskapene og skatt/rammetilskudd.  Sistnevnte 
forhold fører til betydelige økonomiske 
utfordringer for det enkelte år.  
 
I fremlagt forslag til budsjett og økonomiplan har 
en ikke foreslått endringer på promillesatsene 
knyttet opp mot eiendomsskatt. En endring av 
satsene på boliger og fritidseiendommer vil kunne 
skape en økt inntekt. Rådmannen viser til at 
kommunestyret selv har lagt inn økt eiendomsskatt 
knyttet opp mot vindmøller i økonomiplanen. Hvis 
disse ikke blir realisert må dette kompenseres ved 
økte inntekter eller reduserte utgifter. En kommer 
til å komme nærmere inn på dette, men rådmannen 
påpeker at det er rådmannens plikt å fremlegge et 
budsjett og en økonomiplan i balanse – samtidig 
som tjenestetilbudet skal være forsvarlig. Ut fra det 
vil eiendomsskatten og promillesatsen på denne bli 
vurdert i hvert budsjettforslag.  
 

    
Eigersund kommune Side 1 Rådmannens budsjettforslag B2015 



Budsjett og økonomiplan 2015 – 2018  Rådmannens budsjettkommentarer  

Nok ett år peker vi på at både vi og andre kommuner bruker regnskapsmessige transaksjoner, 
for å få et overskudd. Dette viser at sektoren er i ubalanse. Det er negativt at vi bruker 
premieavviket, som gir oss et kunstig høyt netto driftsresultat. På kort sikt vil dette gi oss et 
likviditetsmessig problem. På noe lengre sikt vil dette føre til at sektoren (og vi) ikke vil klare 
å finansiere driften godt nok.  
 
Det er Eigersund kommune – ved Kommunestyret – som fatter endelig vedtak i forhold til 
budsjett / økonomiplan. Når budsjett og økonomiplan er vedtatt oversendes det til 
Fylkesmannen i Rogaland – som kan underkjenne budsjettvedtak hvis budsjettet det enkelte år 
ikke er i balanse og/eller at det ikke foreligger spesifikke nok inntekter, utgifter og/eller 
reduksjoner. Budsjettforskriftene peker på at både økonomiplanperioden og det enkelte år skal 
og må være i balanse. Videre må reduksjoner synliggjøres (ansvarliggjøres) på den enkelte 
avdeling – herunder tiltak. 
 
En viser videre til at budsjettprosessen for 2016 vil bli forsøkt endret og hvor formannskapet, i 
sterkere grad, vil være med i en tidligere prosess. En viser til at det høsten 2014 har blitt avholdt 
en økonomidag. Dette er forhold som rådmannen vil komme tilbake til overfor formannskapet – i 
en egen sak. 
 
Med budsjettet menes året 2015, mens økonomiplanen er for 2015 – 2018. Fremlagt 
økonomiplan viser hvor lite handlingsrom Eigersund kommune nå har. En viser til at med de 
reduksjoner som her blir foreslått er Eigersund kommune i sin tiende sparerunde på 10 år. 
Rådmannen vil si at de tidligere reduksjonene ikke har redusert tjenestetilbudet til 
innbyggerne nevneverdig, noe en også mener er tilfelle med de endringer som blir foreslått.  
Årets budsjett viser videre tydelig at på gitte områder må vi øke utgiftene, mens vi på andre 
områder må foreta kutt – eller øke inntektene. Dette er et forhold som vi må forvente vil øke i 
årene som kommer. Dvs. at vi må være innstilt på endringer og hvor en her må ha økt fokus 
på prosesser. 
 
Filer knyttet til dette dokument vil bli lagt ut på kommunens internettsider 
(www.eigersund.kommune.no) og kan hentes derfra. Ellers kan det tas kontakt med rådmann, 
Kommunalsjef økonomi eller Informasjonssjef for å få tilsendt filene. Rådmannen, Kommunalsjef 
økonomi og administrasjonen vil være behjelpelige mht. spørsmål, oppklaringer og eventuelt 
andre forhold knyttet opp mot budsjettet. Dette også knyttet til utarbeidelse av alternative 
løsninger/forslag. En viser dog til at administrasjonen er presset arbeidsmessig slik at omfattende 
utredninger knyttet opp mot flere saker/forhold kan bli utfordrende rent tidsmessig og 
ressursmessig.  
 
Rådmannen viser til oversikten over kontaktpersoner – hvor telefonnummer og e-post adresser er 
satt opp. 
 
Eigersund kommune har også i år hatt gleden av å samarbeide med den lokale tegneren/kunstneren 
Siw Grethe Bøhn-Pettersen, om de tegninger som en vil finne på forsiden og inni dokumentet.  
 
 
Egersund, 10.11.2014 
 
Ketil Helgevold     Tore L. Oliversen 
Rådmann      Kommunalsjef økonomi
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BUDSJETTERT OVERSKUDD I ØKONOMIPLANPERIODEN 

Økonomiske mål for Eigersund kommune 
Iht. kommuneloven er det ikke tillatt å legge frem et kommunebudsjett (eller økonomiplan) 
som ikke er i balanse. Dvs. at det må være balanse i både hele økonomiplanperioden og det 
enkelte år. Rådmannens forslag legger opp til et overskudd (balanse) i perioden. Budsjettert 
overskudd – etter avsetninger/bruk av fond - utgjør 6.424.000 kroner – for 2015 utgjør 
overskuddet 71.000 kroner. Samlede inntekter for Eigersund kommune er i 2015 budsjettert 
til å utgjøre 1.196.615.000 kroner. 
 
KS og Det teknisk beregningsutvalg (DTB) opererer med et netto driftsoverskudd for 
kommunene på 3% av driftsinntektene. Dette for å ha en sunn kommuneøkonomi over tid. 
For Eigersund kommune ville dette i 2015 ha utgjort ca. 32,6 millioner kroner – hvor våre 
totale driftsinntekter er budsjettert til 1.086.389.000 kroner (i tillegg kommer finansinntektene 
og avskrivninger). Netto driftsoverskudd i 2015 er budsjettert til -1.516.000 kroner. En vil 
ikke nå målet til KS og DTB om et netto driftsoverskudd på 3% av driftsinntektene for 
Eigersund kommune i perioden 2015 – 2018. Vi vil derfor ikke nå kommunestyrets vedtak fra 
2010 – uten at tjenestetilbudet blir redusert ytterligere. 
 
Det er lovfestet at momsrefusjon knyttet opp mot investeringer skal brukes som egenkapital 
på investeringene. Dette er et forhold Eigersund kommune har fulgt i flere år.    
 
Slik vår økonomiske situasjon er, vil rådmannen påpeke at det å skape økonomisk balanse i 
denne økonomiplanperioden blir viktig og vil være en driftsmessig utfordring. Det ligger inne 
både direkte og mer generelle driftstilpasninger/driftsreduksjoner. For de generelle postene 
må det utarbeides konkrete tiltak. Samtidig med dette er ligger det innen driftsmessige 
økninger og nye investeringer inne i foreslått økonomiplan. Vi må være innstilt på stadige 
omstilling, hvor vi vil få reduksjoner innenfor gitte områder og økninger innenfor andre 
områder. Dette er forhold som vi må tilpasse oss til – på samme måte som tidligere år. 
 
 

Budsjettert mindreforbruk (overskudd) 2015 - 2018 
I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan fremkommer følgende resultat for de siste 
årene – samt for kommende økonomiplanperiode 2015 – 2018: 
 

2002: Underskudd på 19.605.000 kroner (dekket inn i 2004 – 2005) 
2003: Underskudd på 6.901.000 kroner (dekket inn i 2004 – 2005) 
2004: I balanse etter dekning av akkumulert underskudd. Eigersund kommune fikk et udisponert 

overskudd på 11.708.000 kroner i 2004. Dette ble benyttet til å dekke tidligere underskudd. I 
2004 dekket vi totalt 23,4 millioner kroner i tidligere underskudd på 26,5 mill.kr.  

2005: Et samlet mindreforbruk på 11.590.985 kroner, hvorav et udisponert mindreforbruk 
(overskudd) på 4.144.419 kroner. Det ble det satt av 7.446.566 kroner på Driftsfondet. Netto 
driftsresultat var 36.382.163 kr. 

2006: Udisponert mindreforbruk var 11.673.356 kr. Netto driftsresultat var 35.003.021 kr. 
2007: Udisponert mindreforbruk var 7.949.622 kr. Netto driftsresultat var 28.531.211 kr. 
2008: Udisponert mindreforbruk var 52.835 kr. Netto driftsresultat var 26.088.340 kr. 
2009: Regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på 22.395 kr 
2010: Regnskapsmessig balanse – dvs. overskudd på 0 kr. 
2011:  Udisponert mindreforbruk var 876.983 kr. Netto driftsresultat var 20.311.602 kr. 
2012: Udisponert mindreforbruk var 139.109 kr. Netto driftsresultat var 19.688.850 kr. 
2013: Udisponert mindreforbruk var 0 kr. Netto driftsresultat var 12.296.322 kr. 
2014: Budsjettert til å ha et mindreforbruk (overskudd) på 0 kr. Netto driftsresultat er pr november 
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2014 budsjettert til -26.789.000 kroner (underskudd). En viser til at i forbindelse med en 
tidligere økonomirapport så er det vist til en underdekning på 845.000 kroner – som skal 
dekkes inn i økonomirapporten for november 2014. I tillegg til dette er det en underdekning 
ved KO-avdelingen som en må innarbeide dekning på i 2014. Disse forhold har rådmannen 
tatt hensyn til i forbindelse med utarbeidelse av rådmannens budsjettforslag. Den tid disse 
forhold ikke er vedtatt i 2014 blir de ikke innarbeidet i de økonomiske oversikter. 

2015: Budsjettert til å ha et mindreforbruk (overskudd) på 71.000 kr. Netto driftsresultat er 
budsjettert til et underskudd på -1.516.000 kroner. 

2016: Budsjettert til å ha et mindreforbruk (overskudd) på 1.000 kr. Netto driftsresultat er 
budsjettert til et underskudd på -1.016.000 kroner.  

2017: Budsjettert til å ha et mindreforbruk (overskudd) på 1.096.000 kr. Netto driftsresultat 
er budsjettert til å ha et overskudd på 79.000 kroner. 

2017: Budsjettert til å ha et mindreforbruk (overskudd) på 5.256.0000 kr. Netto 
driftsresultat er budsjettert til 4.239.000 kroner. 

 

 
Totalt for økonomiplanen 2015 – 2018 har rådmannens fremlagte forslag et samlet 
mindreforbruk (driftsoverskudd) på 6.424.000 kroner. Midlene er budsjettert avsatt på 
Driftsfondet. En påpeker at dette baserer seg på gitte forutsetninger (herunder reduksjoner) og 
beregnet overskudd er for lite – både for det enkelte år og for perioden totalt sett. Budsjetterte 
overskudd gir ikke den økonomiske trygghet og stabilitet som tjenesteproduksjonen trenger. 
Hvis en ikke i løpet av våren 2015 klarer å sluttføre de driftsreduserende tiltak som er 
innarbeidet i økonomiplanen vil dette føre til økonomisk underskudd. 
 

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

For å kunne sammenlikne de siste år best har vi i tabellen valgt å benytte: 
• Netto driftsresultat (markert med blå stolpe). Avhengig av bruk av fond viser den negative 

tall for perioden. Dette henger sammen med bruk av fondsmidler – for eksempel i 2008 
hvor overføringer fra 2007 gir negative tall. 

• Regnskapsmessig mer / mindre forbruk, dvs. etter budsjettert avsetning til driftsfond eller 
budsjettert bruk av driftsfond (markert med grønn stolpe).  
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Tabellen og oversiktene viser store svingninger. Det er derfor viktig at Eigersund kommune 
setter av penger på ulike fond når økonomien tillater det, noe som vi klarte i gitte perioder. 
Videre klarte vi å sette av midler på ulike fond i forbindelse med årsregnskapene for både 
2011, 2012 og 2013. Disse midlene (som ble avsatt) er budsjettert disponert i 2014.  
 
Ved at midler er avsatt på fond kan en lettere utjevne svingninger i økonomien og på den 
måten gi et forutsigbart tjenestenivå. Dvs. at det er ikke fondsmidler disponibelt i kommende 
økonomiplanperiode til å ta svingninger eller utsette kutt/driftstilpasninger. Det vil være en 
økonomisk utfordring når driftsfondene er disponert fullt ut i løpet av 2014.  
 

Samlede økonomiske hovedtall for Eigersund kommune 
Eigersund kommune har følgende hovedtall i fremlagt forslag til budsjett: 

Samlede driftsinntekter i 2015 
Samlede inntekter for Eigersund kommune i 2015 er budsjettert til å være 1.196.615 kroner. 
En viser her til budsjettdokumentet – Ark - Oversikt drift. En viser samtidig til dette i tillegg 
til overnevnte tall fortas avsetninger og interne finanstransaksjoner av netto driftsresultat. 
 
I 2014 er samlede inntekter (inkludert bruk av fond – som i denne sammenheng blir definert 
som en inntekt) budsjettert til 1.202.401.000 kroner. Dvs. at budsjetterte inntekter i 2015 er 
lavere enn i 2014. Grunnene til dette henger bla. sammen med følgende forhold: 

1. I 2014 har vi budsjettert med 23.950.000 kroner i bruk av premiefond i livselskapene. 
Dette er en inntekt. For 2015 er denne post budsjettert i 0 kroner. I 2015 er det 
budsjettert med en premieavvik på 22,6 millioner kroner (som budsjetteres som en 
utgift med negativt fortegn). 

2. Vertskommunetilskuddet reduseres med 1.530.000 kroner. 
3. Tilskudd til ressurskrevende tjenester HO reduseres med 5,1 millioner kroner. 
4. Andre statlige overføringer reduseres med 1,2 millioner kroner (knyttet opp mot 

nedbetalingstid og rente). Dette er forhold knyttet opp mot ulike 
kompensasjonsordninger knyttet opp mot skoler, helse- og omsorg samt kirkebygg. 

5. Renter av bankinnskudd er redusert med 950.000 kroner – bla. knyttet opp mot lavere 
likviditet / fond. 

6. Bruk av ulike driftsfond er redusert med 24.752.000 kroner. Dette da fondsmidlene er 
disponert og bruk i 2014 og det er ikke disponible driftsfond i 2015.  

7. Samlet sum på skisserte endringer (reduksjoner) på inntektssiden utgjør 38.904.000 
kroner.  

  

Samlet investeringsbudsjett for økonomiplanperioden 
Samlede investeringer for Eigersund kommune i perioden 2015 – 2018 er for det enkelte år: 

• 2015 – 138.450.000 kroner 
• 2016 – 118.150.000 kroner 
• 2017 – 72.750.000 kroner  
• 2018 – 124.500.000 kroner 
• Samlede investeringer for perioden 2015 – 2018 er på 453.850.000 kroner. 
• I dette ligger tildeling av Start-lån (lån som Eigersund kommune videreformidler / 

låner ut til andre) som er totalt på 80 millioner kroner for perioden. Iht. 
regnskapsforskriftene skal disse føres i investeringsbudsjettet. 

• En vil komme tilbake til en nærmere beskrivelse av investeringsbudsjettet. 
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DEN VIDERE FREMDRIFTSPLAN FOR BUDSJETTET 2015 
 

Hvem Hva Tidspunkt 
Regjeringen Fremleggelse av forslag til statsbudsjett 2015.         08.10.2014 
Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 

og økonomiplan 2015 – 2018. 
 

10.11.2014 
Felles brukerutvalg Avgi høring til Formannskapets behandling. 14.11.2014 
Arbeidsmiljøutvalget 
(HAMU) 

Avgi høring til Formannskapets behandling. 17.11.2014 

Administrasjonsutvalget Avgi høring til Formannskapets behandling. 18.11.2014 
Planteknisk utvalg Avgi høring til Formannskapets behandling. 18.11.2014 
Formannskapet Behandle budsjett og øk.plan 2015 – 2018.  19.11.2014 
Formannskapet Behandle budsjett og øk.plan 2015 – 2018.  26.11.2014 
”Allmennheten” Budsjettet ligger ute til offentlig ettersyn. 01.12.14 - 15.12.14 
Kommunestyret Vedta budsjett og øk.plan 2015 – 2018. 15.12.2014 
Stortinget Vedta statsbudsjett. Desember 2014 
 

 
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETTVEDTAK 
 

1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2015 
vedtas. 

2. Inntektsskatten for 2015 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 
3. Formuesskatten til kommunen for 2015 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 
4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%. 
5. Budsjettrammene for 2015 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for 

virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende 
myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 

6. Fra 01.01.2015 settes renovasjonsgebyret til  
a. 2.700 kroner for boliger.  
b. 1.650 kroner for hytter/fritidsboliger.  
c. 2.970 kroner for septiktanktømming (standard tank) 
d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. 
e. Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune. 

7. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger: 
a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2015. 
b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2015. 
c. En 100% stilling som IKT-konsulent. 
d. Inntil en 100%-stilling innenfor flyktningtjenesten. 
e. En 20%-stilling knyttet opp mot kommunelege. 
f. En 100%-stilling som døvetolk. 
g. To stillinger knyttet opp mot ressurskrevende tjenester innenfor KO. 
h. En 100%-stillingn ved Helsestasjonen. 
i. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak. 
j. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon. 

8. Driftsprosjektet ”Eigersund 2015” videreføres og rådmannen rapporter fortløpende til 
formannskapet – med følgende moment: 

a. Målsettingen med prosjektet er full gjennomgang av samtlige seksjoner i 
organisasjonen, driftsmessige omprioriteringer og kutt i driftsutgifter tilsvarende 
de innarbeidede beløp i avdelingenes økonomiske rammer.  
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b. Rådmannen fremmer sak om konkrete forslag til driftsreduksjoner – til 
formannskapets møte 06.05.14 og kommunestyrets møte 11.05.14.  

c. Kommunestyret ber om konkrete effektiviseringstiltak i en egen sak – til 
formannskapets møte 06.05.14 og kommunestyrets møte 11.05.14.  

d. Kommunestyret ber om at vurderingene tar utgangspunkt i KOSTRA-tall for 
tilsvarende kommuner, med lavere driftsutgifter for samme tjenesteproduksjon. 
Det fremmes forslag for å nå et lavere driftsnivå – tilsvarende kommuner som har 
lavere driftsutgifter. 

9. For 2015 legges det opp til en samlet låneramme på 103.000.000 kroner (inklusiv Start-
lån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. 
Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år. 

10. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. 
Kommunelovens §50 pkt 7a. 

11. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto 
innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt 
trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang. 

12. Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på 20.000.000 kroner. 
Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår. 

13. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer. 
14. 100% av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2016 – 

forutsatt driftsoverskudd. 
15. Ved mindreforbruk i avdelingene og enkelt ansvar, har rådmannen fullmakt til å sette av 

inntil 100% av mindreforbruket på investeringsfond og / eller driftsfond – forutsatt 
driftsoverskudd. 

16. Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster samt å 
foreta flyttinger innenfor egen økonomisk ramme. 

17. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil 
bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte. 

18. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til 
avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene.  

19. Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.   
20. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett. 
21. Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til 

gjengs leie fortløpende. 
22. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i 

den grad det er mulig med 5%.  
23. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert 

budsjett settes av på ”Skattereguleringsfondet”. 
24. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på 

”Finansfondet”. I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar 
kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler – herunder til 
ekstraordinær nedbetaling av gjeld. 

25. Et positivt premieavvik – ut over budsjett - settes av på ”Premieavviksfondet”. Kostnader 
relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av ”premieavviksfondet” og / eller et 
positivt premieavvik i kalenderåret. 

26. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond. 
27. Satser – tilskudd til private barnehager for 2015: 

a. Tilskudd drift pr oppholdstime (inkl. administrative kostnader): 
i. Små barn – 79,84 kr 

ii. Store barn – 38,50 kr 
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b. Tilskudd drift pr heltidsplass, inkludert administrasjonskostnader: 
i. Små barn – 172.446 kroner 

ii. Store barn – 83.160 kroner 
28. Rådmannen fremmer en egen sak, i løpet av 2015, som tar for seg driftsmessige 

utfordringer, fremdrift, bemanning, praktisk gjennomføring og arbeidsmetode for 
omtaksering av eiendomsskatten. 

29. For eiendomsskatt 2015 vedtas følgende: 
a. Eiendomsskatten for 2015 utskrives med 2‰ av takstgrunnlaget på bolig- og 

fritidseiendommer. 
b. Eiendomsskatten for 2015 utskrives med 7‰ av takstgrunnlaget på andre eiendommer 

(næring). 
c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN VEDTAK 
 

1. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2015 - 2018 vedtas og drifts- og 
investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige 
planleggingsvirksomhet. 

2. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger med virkning fra 
01.01.2016 – hvor utlysning og prosesser kan igangsettes i 2015: 

a. En 100%-stilling ved Plankontoret. 
b. En 100%- stilling ved Teknisk avdeling knyttet opp mot omtaksering av 

eiendomsskatt. 
3. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2015. 
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RÅDMANNENS OPPSUMMERING OG KOMMENTARER 
Utgangspunkt for budsjettbehandlingen 
Utgangspunktet for budsjettet for 2015 (B2015) er justert budsjett for 2014 I dette tilfelle er 
dette det budsjett vi har etter vedtak i økonomirapporten for perioden januar – oktober 2014, 
som ble behandlet av Formannskapet 22.10.2014. Med justert budsjett mener vi budsjettet for 
2014 som kommunestyret vedtok i desember 2014 – korrigert med de endringer som 
fremkommer i forbindelse med økonomirapporter i 2014 (hvor det ligger politiske vedtak). 
 
Det er alltid knyttet usikkerhet til fremtidige forhold. Det gjelder også for kommunens 
virksomhet og påvirker selvsagt budsjettbehandlingen for 2015. 
 

Eigersund kommune sine inntekter i 2014 – herunder Verran-saken 
Vi ligger over budsjettert skatteinngangen for 2014. Hvis det ikke skjer uforutsette forhold i 
november 2014 (stor skattemåned med et omfordelingsoppgjør i tillegg) så vil Eigersund 
kommune kunne oppjustere skatteanslaget for 2014. Dette vil få regnskapsmessige 
konsekvenser for regnskapet i 2014 (R2014). Etter at rådmannens budsjettforslag er lagt frem 
vil en ha en ny gjennomgang av økonomisk situasjon i Eigersund kommune og fremme en 
egen økonomirapport for perioden januar – november 2014.  
 
I slutten av uke 45 har vi fått ny informasjon knyttet opp mot Verran-saken. Dette gjelder 
flytting av utenlandske arbeidstakere til Eigersund kommune fra Verran kommune. Etter 
dialog med Eigersund kommune har Fylkesmann i Rogaland tatt denne sak opp på ny med 
departement.  Saken vil bli fulgt opp administrativt. Administrasjonen har på torsdag/fredag i 
uke 45 hatt dialog med representanter fra Skatt Vest og Skattedirektoratet på en 
Skattekonferanse. Informasjonen som vi har fått går ut på følgende forhold: 

• Finansdepartementet har gitt Skattedirektoratet melding om å foreta korrigeringer på 
skattefordelingen mellom kommuner relatert til saken for årene 2010, 2011 og 2012. 

• Denne korrigeringen skal foretas i november 2014. Mye av grunnlaget er klargjort. 
• Korrigeringen er beregnet til å gi Eigersund kommune en skattemessig økning på 2 

millioner kroner. I tillegg vil flere andre kommuner få økte skatteinntekter knyttet opp 
mot dette forhold.  

 
Dette er en positiv utvikling – på en sak som en har arbeidet med siden oktober 2012. Med 
denne endringen i november så har arbeidet med Verran-saken gitt oss en samlet økt 
skatteinngang på ca 12 millioner kroner. En viser her til at det er forhold som har blitt endret 
og hvor dette omfatter ulike aktører/selskap.  
 
En arbeider videre med skatteregnskapet for 2013 som inneholder feil. Vi har dokumentasjon 
på at 264 personer var ansatt og «bodde»  ved Aker Solutions i perioden 15.10.12 – 04.11.12. 
Basert på regelverket skulle disse ha skattet til Eigersund kommune – noe vi mener vi kan 
dokumentere at så ikke har skjedd. En arbeider nå med en formell klage på skatteregnskapet 
for 2013 og har hatt dialog med Skatt Vest om dette forhold. Hvor stor skatteinntekt dette 
omfatter vil være avhengig av flere forhold og ut fra det vil vi være forsiktige med å gå ut 
med tall.  
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Det er flere forhold i denne sak som er negative. Hadde en ikke lokalt tatt opp denne sak så 
hadde Eigersund kommune gått glipp at ett betydelig beløp som inntekt. Videre er det 
beklagelig at en slik sak skal ta så mye tid – selv om grunnlaget var meget godt. 
 
En påpeker at denne sak ikke er sluttført og vil bli fulgt opp videre. Samtidig vil vi – nok en 
gang – påpeke at Aker Solutions ikke har gjort noe feil og at vi har hatt (og har) et meget godt 
samarbeid med både selskapet og enkelt personer. 

 

Forslag til statsbudsjett for 2015 – informasjon og kommentarer 
Rådmannen trekker her frem noen spesielle forhold for Eigersund kommune. 
 
Totalt sett beregner staten at kommunesektoren har et samlet driftsbudsjett på 435 milliarder 
kroner i 2015. Dette utgjør ca. 18% av brutto nasjonalprodukt til Fastlands-Norge.  
 
Realveksten i kommunesektorens inntekter i 2015 er anslått slik: 
• Frie inntekter: 6,2 milliarder kroner.  
• Veksten er på 4,4 milliarder kroner i frie inntekter. 
• Det ligger innen føringer av midler i rammen. 

 

Nye statlige endringer i B2015 
I forslag til statsbudsjett ligger følgende endringer for kommunene – med tilhørende beregnet 
utgift/endring for Eigersund kommune: 
Forhold B2014 B2015 Utgift avd SH - spesielt 
Innlemming tilskudd til gjeldsrådgiver 

 
31 

  Økt likeverdig behanlding private  barnehager 
 

272 
  Valgfag ungdomstrinnet 10. trinn 

 
279 279 

 Økt kontaktstøtte - uttrekk 
 

-1 404 
  Reversering Kulturskole i skole/SFO 

 
-307 -273 

 Reversering frukt/grønt 
 

-438 
  Korr elever i private skoler 

 
-217 

  Red. egenandel for personer på dobbelt rom i sykehjem 
 

44 44 
 Styrket tilsyn med barn i forsterhjem 

 
6 

  Økt egenandel barnevern 
 

467 467 
 Ål folkehøgskole 

 
-1 

  Tuberkoloseforebyggende arbeid 
 

-3 
  Styrking NAV-kontaktsenter 

 
-34 -34 

 Flytting av utredningsansvar adopsjon BUFETAT 
 

-13 
  Endring ansvar for prod/utsendelse av valgkort 

 
-51 

  Reversering medfinansiering Samhandlingsreformen 
 

-16 071 
 

-14 949 
Utrekk frigjorte midler Øyeblikkelig hjelp 

 
-252 

  Brukerstyrt personlig assistanse 
 

850 850 
 Økt makspris barnehage  

 
-884 -884 

 Økte midler ifm uttrekk kontaktstøtte 
 

715 
  Moderasjonsordning i barnehage 

 
316 316 

 Helsetasjon 550 654 654 
 Rus - midler i rammen 

 
580 580 

 Samlet korreksjon   -15 461 1 999 -14 949 
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 
Dette er forhold som rådmannen har innarbeidet i rådmannens budsjettforslag. 
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Vertskommunetilskuddet i statsbudsjettet 
Tilskuddet videreføres – korrigert for naturlige endringer (frafall). Det en viser til er at det er 
et krav om at vertskommunene fører prosjektregnskap for tilskuddet. Kommunene må kunne 
framvise dette til Helsedirektoratet ved forespørsel. 
 
Vertskommunetilskuddet er beregnet til å utgjøre 53.500.000 kroner i 2015. Dette føres som 
en inntekt i driftsbudsjettet og basert på ny informasjon settes det ikke av midler til fond. 
 
En påpeker at dette vil bli gjennomgått og vurdert løpende i forbindelse med utarbeidelse av 
prosjektregnskap for det enkelte år. 
 

Samlet økonomisk vekst for Eigersund kommune fra 2014 til 2015 – samt dekning 
Det er endringer som gjør at sammenlikningen mellom 2014 og 2015 blir vanskelig. Dette 
henger sammen med skatteinngang og endringer knyttet opp mot rammetilskuddet (herunder 
uttrekk av midler knyttet opp mot samhandlingsreformen). En må videre ta hensyn til forhold 
som ligger i ny økonomisk ramme, men som gir klare føringer på disponering.  
 
Vi får en økning på 17,9 millioner kroner. Et moment som en må legge til er at i 2014 har vi 
14,9 millioner kroner i medfinansiering i Samhandlingsreformen (betaling til SUS). Fra 
01.01.15 blir disse trukket ut. Så slik sett så blir teknisk økningen fra 2014 til 2015 17,9 +14,9 
= 32,8 millioner kroner. Fordelingen av disse kan i korte trekk vises slik: 
 

• Av disse går da 28 mill kr + 2 mill kr (fra 2013) til økt lønn.  
• Ca 4 mill går til forhold i statsbudsjettet – nye oppgaver/forhold som skal 

gjennomfres. 
• Økte pensjonsutgifter på 5 millioner kroner. 
• Økt tilskudd til private barnehager – 5 millioner kroner. 
• Bare ut fra dette har vi en underbalanse i forhold til midler fra statsbudsjettet. 

 
 

Økonomisk fordeling av budsjettmidler 
Figuren nedenfor viser hvordan budsjettmidlene er disponert mellom avdelingene. Med brutto 
driftsutgifter menes de pengene som avdelingene har som brukes til drift (utgifter).  

Prosentvis andel pr avdeling (brutto driftsutgifter)

KO

HO

Sent.admKap 9

Kap 7

Teknisk 

Kap 8
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For 2015 er brutto driftsutgifter (kostnader) fordelt på følgende måte mellom avdelingene:  
 

Avdeling Budsjett 2015 Prosentvis andel 
Budsjett 
2014 

Prosentvis 
andel 

Sent.adm 61 953 5,2 % 61 948 5,2 % 
KO 418 170 34,9 % 427 539 35,6 % 
HO 417 761 34,9 % 424 290 35,3 % 
Teknisk  169 208 14,1 % 170 397 14,2 % 
Kap 7 - Fellesutg. 28 402 2,4 % 19 477 1,6 % 
Kap 8 - Skatt/ramme 44 000 3,7 % 44 000 3,7 % 
Kap 9 - Finans 57 050 4,8 % 54 750 4,6 % 
T O T A L T 1 196 544 100 % 1 202 401 100,00 % 

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 
En viser til at budsjett 2015 her viser brutto driftsutgifter i hele tusen kroner. Videre er det 
gitte ansvar som har betydelige inntektsposter (som ikke fremkommer i denne tabellen). En 
peker videre på at under Kap. 7 ligger det felles poster – bla. lønnspotten – som blir overført 
til avdelingene i løpet av driftsåret. 
 
Hvis vi derimot ser på netto driftsutgifter for den enkelte avdeling viser vi til følgende tabell: 
Avdeling Budsjett 2015 Prosentvis andel 
Sent.adm (inkl. tilskudd 
Kirken) 56 332 6,4 % 
KO 356 998 40,7 % 
HO 363 294 41,4 % 
Teknisk  73 508 8,4 % 
Kap 7 - Fellesutg. 27 902 3,2 % 
T O T A L T 878 034 100 % 

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 
Netto driftsutgifter (netto driftsramme) danner den økonomiske rammen til avdelingene. Det 
er kommunestyret som vedtar hvilken nettoramme den enkelte avdeling skal ha. Netto 
driftsramme fremkommer ved at en trekker fra inntektene som avdelingene har selv (for 
eksempel brukerbetalinger) fra brutto driftsutgifter (alle utgiftene avdelingen har). I denne 
oversikt er Kap. 8 – Skatt/tilskudd og Kap 9 – Finansposter trukket ut – da det er her 
inntektene som dekker netto driftsbudsjett ligger. 
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Økonomisk utvikling for Eigersund kommune 
Vi ser i fremlagt forslag til økonomiplan for perioden 2015 - 2018 at inntektene strekkes 
samtidig som statlige overføringer ikke er store nok til å dekke lønnsøkning og forventet 
vekst. Det er helt klart at kommunene – også Eigersund kommune – har hatt en betydelig 
inntektsvekst i løpet av noen få år, noe følgende figur viser: 
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Hvis vi tar utgangspunkt i 2002 hadde vi samlede inntekter på 577,5 millioner kroner. Vi har 
da trukket fra bruk av frie fond. I 2004 hadde vi i forbindelse med årsregnskapet samlede 
inntekter på 625,6 millioner kroner. For budsjett 2015 anslår vi samlede inntekter til å utgjøre 
ca 1,2 milliarder kroner. Dette er en formidabel vekst, men som tabellen viser har utgiftene 
økt tilsvarende – og mer til. Her ligger en av de økonomiske utfordringene for oss. Vi har sett 
på differansen mellom inntekter og utgifter – og satt dette inn i følgende figur: 
 

-40 000

-30 000

-20 000

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

H
el

e t
us

en
 k

ro
ne

r

Differanse inntekter - utgift

 
Ved følgende figur må følgende bemerkes: 

• I 2002 og 2003 hadde vi underskudd. 
• I perioden 2004 frem til 2008 hadde vi overskudd i driften. 
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• Fra og med 2009 har vi hatt underskudd i driften – som har blitt balansert ved bruk at 
fondsmidler (som da ble avsatt i perioden 2004 – 2008). Fondsmidlene er langt på vei 
bruk opp. 

• For budsjettåret 2014 brukes disponible fondsmidler opp. Derfor må det i 
økonomiplanperioden igangsettes nye tiltak for å redusere driften. Rådmannen foreslår 
at Eigersund 2015 videreføres i tillegg foreslås det konkrete driftsreduserende tiltak. 

• I inntektene fra 2002 ligger premieavviket. Fra og med 2003 og frem 2007 utgjorde 
dette en betydelig regnskapsmessig inntekt. Fra 2002 har Eigersund kommune (både 
politisk og administrativt) påpekt at dette med premieavvik har betydelige negative 
konsekvenser og hvor regningen blir skjøvet på i tid – noe som igjen fører til at 
kommunene sitter på en ”pensjonsbombe”.  

 
Det er viktig å peke på at få endringer kan få store økonomiske konsekvenser. Noen av disse 
forholdene kan vi styre selv, andre vil være styrt av staten (reformer, rammetilskudd og 
regelendringer) eller gjennom samfunnsutviklingen generelt (skatteinngang, 
befolkningsutvikling, ressurskrevende tjenester og økte lønnskostnader). 
 
Kostra-tallene (over tid) at Eigersund kommune har driftsmessige utfordringer i forhold til 
andre kommuner. Det er gitte områder som viser at vi bruker mer penger på enn 
sammenlignbare kommuner. Dette omfatter følgende områder: 
• Brann- og redningstjeneste. 
• Rusomsorg 
• Barn med behov for ekstra hjelp/assistanse i barnehage. 
• Elever med behov for ekstra hjelp/assistanse i grunnskole 
• Ressurskrevende tjenester (egenandel) 

 
I forbindelse med budsjettprosessen høsten 2014 har det blitt fremlagt en egen Kostra-rapport. 
En går i dette dokument ikke videre inn på Kostra-tallene. 
 
 

Presset kommuneøkonomi 
Både budsjettet og tidligere økonomirapporter viser at økonomien er presset og hvor det også 
er interne forhold som gjør den økonomiske situasjonen vanskelig. Sistnevnte forhold er bla. 
knyttet opp mot vedtatte generelle reduksjoner, for høyt satt skatt/rammetilskudd og forhold 
knyttet opp mot pensjonsområdet. Det er derfor viktig å tenke på at det som blir foreslått og 
vedtatt har konsekvenser for de år som kommer – vi vil ikke ha mulighet til å foreta endringer 
i løpet av året (slik vi har klart tidligere år).  
 
Samtidig viser ulike dokument og dialog med andre kommuner at den økonomiske 
situasjonen for kommunene er presset – og som fører til økonomisk press kommende år. Det 
er dog grunn til å påpeke at den økonomiske situasjonen i kommunene er forskjellig.  
 

Generelle forhold som forklarer en presset kommuneøkonomi 
• Økte utgifter knyttet opp tjenesteproduksjon til enkelt brukere. 
• Behov for økt tjenesteproduksjon knyttet opp mot demografi og økt behov innenfor 

flere områder. 
• Flere beregninger (både fra KS, SSB og andre aktører) viser at behovet er høyere enn 

dagens økonomiske rammer tilsier. Dette bl.a. som følge av et betydelig økonomisk 
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etterslep (både med akkumulerte underskudd og vedlikeholdskostnader) samt 
realisering og forventninger av nye reformer / tiltak. Kort sagt kan en si at forvent-
ningene i både Stortinget og befolkningen til den kommunale tjenesteproduksjonen er 
høyere enn den muligheten som de kommunale inntektene kan generere. 

• Lønnsveksten har vært høyere enn det kommunesektoren har blitt kompensert med via 
inntektssystemet. I statens dokument i forbindelse med statsbudsjettet blir dette 
dokumentert. Her viser en til at deflatoren (lønns og prisvekst) for 2013 var beregnet 
til å være 3,0% - ny gjennomgang viser at denne ble 3,6%! Dette er et forhold som 
ikke har blitt kompensert. 

• Finanskostnadene har steget totalt sett, bla. som følge av økt lånegjeld. (Det ligger 
ikke inne en faktor knyttet opp mot kompensasjon for økte finanskostnader i 
inntektssystemet for kommunene). 

• Med økningen i inntektene fra staten ligger det også statlige forventninger / krav om 
økt tjenesteproduksjon i form av bl.a. nye årsverk innenfor pleie- og omsorgssektoren 
samt økt antall timer i grunnskolen. Det ligger videre forventninger om en ytterligere 
økning av tjenesteproduksjon til 2015. Denne veksten er det vanskelig å se for seg kan 
skje uten økt statlig finansiering knyttet opp mot enkelt forhold. 

• Økte pensjonskostnader. Når rentene er lave og pensjonsgrunnlaget (lønn) i tillegg har 
steget som følge av økt lønn og flere ansatte er veksten i pensjonskostnadene 
betydelig. Endringer i pensjonen blir ikke kompensert i de økonomiske overføringene 
vi mottar fra staten. En kan stille spørsmål om hvorfor ett så viktig parameter ikke er 
med i beregningene og finner få andre forklaringer enn den økonomiske størrelsen på 
samlede pensjonsutgifter. Økt lønn og redusert rente før en dobbel effekt for kundene 
(kommunene). 

• Nye reformer og utvidelse av eksisterende reformer. Staten og KS diskuterer hvor stor 
underfinansieringen på reformene har vært. Rådmannens vurdering er at det er tale om 
en betydelig underfinansiering. Dette knyttet både opp mot både tilskudd til private 
barnehager og uttrekket av kommunal medfinansiering av Samhandlingsreformen. 

• Endringer knyttet opp mot momsrefusjon. I realiteten fører momsrefusjonsordningen 
at midler trekkes ut av rammetilskuddet til kommunene og overføres direkte til 
investeringsregnskapet. 

• Den eksisterende tjenesteproduksjonen blir dyrere (flere eldre samtidig som 
eksisterende brukere har behov for økt tjenestetilbud). Det har også skjedd en 
urovekkende utvikling i forhold til behovet for ressurskrevende tjenester i barnehage- 
og skolesektoren samt barnevernet (i helse- og omsorgssektoren er det et 
refusjonssystem fra staten inntil en fyller 67 år når utgiftene med enkeltbrukere blir 
høy, mens det ikke er et slikt system i barnehage- og skolesektoren / barnevernet eller 
for personer over 67 år, noe rådmannen mener er et klart paradoks – og som har blitt 
påpekt overfor sentrale myndigheter flere ganger). 

• En forventning – både lokalt og nasjonalt – om økende kommunal tjenesteproduksjon 
– som ikke blir fullfinansiert.  

• Økende byggekostnader – som i neste omgang gir økte finanskostnader 
• Raskere utskriving av pasienter fra helseforetakene / sykehusene.  
• Endring i befolkningssammensetningen som gjør driften dyrere – og som 

nødvendigvis ikke er kompensert godt nok. 
• Deler av den økonomiske veksten som kommunene har hatt i årene 2005 - 2012 har 

kommet gjennom året i form av økt skatteinngang – som ikke er videreført i året / 
årene som kommer av staten. Dvs. at vi i løpet av året – gjennom økonomirapporter – 
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har kunnet tilføre midler til avdelingene, men hvor finansieringen året etter blir en 
utfordring.  

 
En ser en sektor, som har forventninger og krav til opprettholdelse av eksisterende og økt 
tjenesteproduksjon - som er større enn de midler som er tilført.  
 

Spesielle forhold for Eigersund kommune som gir en presset kommuneøkonomi 
Rådmannen ønsker å vise til at en i de siste årene har påpekt i forslag til budsjett at vi har en 
stram kommuneøkonomi og at det har vært en utfordring å få balanse i budsjettforslaget. 
Dette har vært en beskrivelse som går mange år tilbake. I fremlagt forslag til budsjett og 
økonomiplan for 2015 – 2018 ser en at denne utviklingen fortsetter. Dette ser en tydelig ved 
følgende forhold: 
• Det er gode tiltak som ikke kan bli igangsatt – av økonomiske årsaker.  
• Det er skissert kutt/driftsendringer/driftsreduksjoner/driftstilpasninger. 
• Gjelden øker betydelig mer enn de avdrag som blir betalt hvert år. 
• Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er økt mer enn statens anslag. 
• Forventet (mulig) renteøkning er ikke lagt inn i økonomiplanen. 
• Offensiv og optimistisk budsjettering bruk av premieavviket. 
 

 Nedenfor vises det til noen av årsakene til en generelt presset kommuneøkonomi / årsaker for 
Eigersund kommune: 
 

• Vi mener at lønnsveksten for Eigersund kommune har vært høyere enn de sentrale anslagene (KS 
og staten). Dette over flere år – og hvor konsekvensene da gradvis blir større og større (målt i 
kroner).  

• Vi vet nå at lønnsveksten i 2013 var høyere enn det staten har kompensert oss for. 
• Økte pensjonskostnader (gjelder alle kommunene), mens som vertskommune utgjør dette en større 

andel hos oss. 
• Endringer og forhold i inntektssystemet som fører til at Eigersund kommune taper minst 13 - 15 

millioner kroner på (dette over tid). 
• Et trekk i inntektssystemet som ligger forbundet med private grunnskoler (trekk på netto 5,1 

millioner kroner).  Slik ordningen er lagt opp i dag belønnes kommuner som ikke har elever i 
private grunnskoler, mens Eigersund kommune er i en særstilling og blir via inntektssystemet 
straffet. Dette er forhold som vi gjentatte ganger har tatt opp, sist i 2010. En viser til at dette 
trekket har blitt gradvis redusert – som følge av mindre elevtall i private grunnskoler. Som 
informasjon så var nettotrekket for private grunnskoler følgende for Eigersund kommune: 

 2009: 9.086.000 kr 
 2010: 8.655.000 kr 
 2011: 7.997.000 kr 
 2012: 9.245.000 kr 
 2013: 7.279.000 kr 
 2014: 6.732.000 kr 

• Behovet for ressurskrevende tjenester har økt – også de som i helse- og omsorgssektoren ligger 
rett under innslagspunktet for den statlige refusjonsordningen. 

• Fire personer som mottar ressurskrevende tjenester har blitt eller blir 67 år. Dette fører til at ekstra 
tilskuddsmidler på millionbeløp opphører / faller ut. 

• Ekspansive investeringsbudsjett, som har ført til økende lånegjeld som igjen gir økte 
finansutgifter.  

• Redusert rente på finansinntekter knyttet opp mot kalkulatoriske inntekter for VA-sektoren (VA-
sektoren skal dekke finansutgifter knyttet opp mot foretatte investeringer, problemet er at den 
renten en bruker i beregningene er nå lavere enn vår lånerente). 

• KO-saken (rådmannen viser til egen rapport). 
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• Endringer i bemanning og antall barn i kommunale barnehager – tiltak iverksatt etter tilsyn fra 
Fylkesmann i Rogaland våren 2013. Dette gir høyt tilskudd til private barnehager i 2014 og 2016. 

• Utgiftene våre knyttet opp mot gitte tjenesteområder ligger høyere enn sammenlignbare 
kommuner og landsgjennomsnitttet. Dette omfatter: 
o Barn med spesielle behov i barnehage-alder (både i kommunale og private barnehager). 
o Elever som har behov for økte tjenesteressurser (dvs. unge brukere som ikke omfattes av 

ordningen med statlig refusjon).  
o Barnevernstiltak (herunder behov for økt bemanning). 
o Brann- og redningstjenste. 

• Nedtrapping av vertskommuneordningen. 
 
Iht. staten bør en kommune ha ett netto driftsresultat på 3%. I oversikten viser vi 
regnskapsmessig nettodriftsresultat. Videre har vi lagt inn korrigert driftsresultat (korrigert for 
momsrefusjon knyttet opp mot investeringer og selvkost). Oversikten viser at den økonomiske 
situasjonen i Eigersund kommune er presset.  
 

 
 
Rådmannen ønsker å påpeke at dagens tjenestenivå er godt i Eigersund kommune. Dog så 
viser rådmannen til at det er meldt inn forhold som en ikke har funnet rom for å finansiere – i 
tillegg til at det foreslås reduksjoner. Dette både innenfor driftstiltak og investeringer. Flere av 
disse tiltakene / stillingene hadde gitt et bedre tjenestetilbud for innbyggerne. 
 

Forutsetninger i fremlagt budsjett og økonomiplan 
I rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018 ligger følgende 
forutsetninger til grunn: 

• Avdragsbetaling etter minimumsavdragsprinsipp etter Kommunelovens §50 pkt 7a. 
• I lite eller ingen grad prisstigning. Dette gir en utfordring  
• Statens anslag for skatt og rammetilskudd innarbeides. En har korrigert 

skatteinngangen opp – en viser til egne kommentarer. 
• Anslag på pensjonskostnader i perioden er basert på informasjon fra livselskapene – 

dette gjelder også AFP-ordningen. 
• Driftstilpasninger som må holdes/realiseres. 
• Stramme økonomiske rammer ved avdelingene – som må holdes. 
• Ingen endringer innenfor promillesatsen på eiendomsskatt. 
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Positive indikatorer (mulige scenarier)  
• I første omgang er lav og stabil rente positivt. 
• Fokuset på manglende sykehjemsplasser kan føre til økte overføringer til kommunene. 

En viser til at sentrale politikere tidligere har tatt til orde for økte overføringer – 
herunder øremerkede midler.  

• En positiv avgjørelse knyttet opp mot Verran-saken. 
• Stabile energipriser. 

 

Negative indikatorer (mulige scenarier)  
• Fare for økende rente. 
• Negativ skatteutvikling – ved at skatteinngangen blir lavere enn budsjetter og hvor 

nedtrappingen betydelig i årene utover i økonomiperioden. 
• Bemanningsreduksjoner i forbindelse med en antatt naturlig bortgang av 

vertskommunebeboerne. Av erfaringer vet vi at dette kan variere, samtidig som 
bemanningsreduksjonene kan bli kompliserte grunnet at andre brukere blir mer 
ressurskrevende samtidig som flytting av brukere må skje ved frivillighet. 

• Lønnsoppgjøret kan bli dyrere enn det som er lagt inn i budsjettet. 
• Økte pensjonskostnader som følge av lønnsutvikling, reguleringsberegninger, 

avkastning i selskapene, endringer i tekniske pensjonsberegninger, endringer i 
rentegarantien, høyere grunnlag og lavere avkastning i selskapene. 
Pensjonskostnadene er en av de største utfordringene for kommunene – og hvor vi i 
liten grad kan styre utviklingen – og hvor staten heller ikke gir noen form for 
kompensasjon. Pensjon er en betydelig usikkerhetsfaktor i budsjettet. 

• Reduserte statlige overføringer i årene som kommer. 
• Formueskatten kan forsvinne – noe som utgjør 8-9 milliarder kroner for kommunene. 
• Realisering av vindmølleparkene blir forskjøvet tidsmessig eller ikke realisert.  
• Fortsatt økningen innenfor barnevernet. 
• Fortsatt økning (nye tilfeller) vedrørende ressurskrevende tjenester innenfor barnhage, 

skole og pleie/omsorg. 
• En klarer ikke å realisere de driftstilpasninger / driftsreduksjoner som ligger inne i 

rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. 
 
En viser videre til at det vil skje endringer i løpet av året (negative og positive) – ofte med 
flere millioner kroner.  
 

Konsekvenser og alternativ hvor budsjettforutsetningene ikke holder 

Konsekvenser hvis budsjettforutsetningene ikke holder 
Hvis budsjettforutsetningene ikke holder må vi forvente økonomisk underskudd (dvs. 
regnskapsmessig merforbruk). I foreslått økonomiplan er det ikke buffere som kan begrense 
et merforbruk. Konsekvensene av økonomisk merforbruk (underskudd) blir ytterligere 
reduksjon av tjenestetilbudet. Dette må skje gjennom en driftsmessig tilpassning hvor en ser 
på reduksjoner og konsekvenser ved varige nedlegging av driftstiltak og tilskudd. Det er et 
faktum at dette vil gi redusert og dårligere tjenestetilbud til kommunens innbyggere. 
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Ved underskudd vil Eigersund kommune kunne bli innmeldt i ROBEK og hvor da mye av 
den økonomiske styringen må godkjennes av Fylkesmann i Rogaland. 
 
Informasjon om ROBEK 
”Register om betinget godkjenning og kontroll” - er et register over kommuner og 
fylkeskommuner som må ha godkjenning frå Kommunal- og regionaldepartementet for å 
kunne ta opp lån eller inngå langsiktige leieavtalar. Registeret er oppretta i medhold av 
Kommuneloven. Registeret omfatter kommuner og fylkeskommuner med økonomisk 
ubalanse. Kommuneloven § 60 tar opp Statlig kontroll og godkjenning av økonomiske 
forpliktelser: 

1. Vedtak om opptak av lån eller vedtak om langsiktig avtale om leie av bygninger, anlegg 
og varige driftsmidler som kan påføre kommunen eller fylkeskommunen utgifter ut over de 
fire neste budsjettår, er ikke gyldig før det er godkjent av departementet, dersom:  

 
• kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt å fastsette et årsbudsjett uten at alle 

utgifter er dekket inn på budsjettet,  
• kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt å fastsette en økonomiplan uten at 

alle utgifter er dekket inn på økonomiplanen, 
• kommunestyret eller fylkestinget etter § 48 nr. 4 har vedtatt at et 

regnskapsmessig underskudd skal fordeles ut over det påfølgende budsjettår 
etter at regnskapet er framlagt, eller 

• kommunen eller fylkeskommunen ikke følger vedtatt plan for dekning av 
underskudd. 

 
For de kommuner som er oppført i registeret, er følgende vedtak ikke gyldig før de er 
godkjent av fylkesmannen: 
• Vedtak om opptak av lån og finansiell leasing 
• Vedtak om leie av bygninger, anlegg, og varige driftsmidler som kan påføre 

kommunen utgifter utover de fire neste budsjettår. 
• Lovlighetskontrollere og godkjenning av budsjett og økonomiplan. 
 

Inntil den enkelte kommune eller fylkeskommune er oppført i registeret, kan det ikke 
iverksettes godkjenning som beskrevet overfor. Kommuner og fylkeskommuner som inngår 
kontrakter som krever godkjenning skal orientere sine medkontrahenter om at de er satt under 
betinget godkjenning og kontroll. 
 
Pr i dag er det 45 kommuner som er i ROBEK-registeret. Ingen fylkeskommuner er i 
ROBEK-registeret. Fra Rogaland er Haugesund kommune i registeret.  

Alternativer hvis budsjettforutsetningene ikke holder 
Rådmannen viser til at det foreligger følgende alternativer som er anbefalt / kan vurderes: 

1. Igangsette økonomiske kutt i tjenesteproduksjon. – herunder mot konkrete tiltak. 
2. Selge eierandeler, eiendommer eller bygg. 

a. Må gjelde aktiva som kan avhendes i et marked (mottatt salgssum brukes til 
ekstraordinær nedbetaling av gjeld).  

b. Dette bør omfatte de forhold som kan avhendes og hvor det er et marked.  
c. En viser til at slike prosesser vil ta tid – og i gitte sammenhenger være 

komplisert. 
d. Rådmannen viser at dette er forhold som pågår og som er lagt inn i budsjettet. 
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3. Ett alternativ til punkt 2 er betydelig høyere avkastning av våre verdier i Lyse energi 
og Dalane energi. Avkastningen i form av utbytte er lavt – sett i forhold til de 
eierverdier vi besitter. 

4. Kun gjennomføre investeringer hvis det kan skje uten låneopptak (dette med unntak av 
vann- og avløpssektoren hvor låneopptak er pålagt ved investering og som teoretisk 
sett skal være selvfinansierende). 

5. Øke inntektene ved å endre eiendomskatten på boliger og fritidseiendommer fra 2 
promille til 4 promille. Basert på beregninger kan dette øke inntektene med 12 
millioner kroner. Dette kan videre skje over 3 år hvor promillesatsen samlet sett øker 
med 5 promille. Totalt sett betyr dette en samlet inntektsøkning (over 3 år) med 30 
millioner kroner.  

 
Kommuneøkonomien har det siste 10-året vært preget av til dels store svingninger, og 
selv om det i framlagt budsjett/økonomiplan 2015 – 2018 er i teknisk balanse i økonomien, 
må rådmannen igjen advare - på det sterkeste - mot å bruke mer penger enn det som det er lagt 
opp til i framlagt budsjett og økonomiplan. Rådmannen viser videre til at en bruker 
regnskapsmessige transaksjoner for å finansiere driften i både 2015 og for resten av perioden 
– dette ved at vi bruker premieavviket til å dekke driftsutgifter. Sistnevnte forhold vil over tid 
føre til press på likviditeten.  
 
Rådmannen viser til at investeringene det er lagt opp til i økonomiplanen fortløpende må 
vurderes og noen eventuelt stoppes dersom den økonomiske situasjonen skulle utvikle seg i 
negativ retning.  
 

Forslag til kutt i budsjett / økonomiplan 2015 – 2018 
Årsaken til at det må foreslås nye driftsreduksjoner i rådmannens budsjettforslag henger 
sammen med følgende forhold: 

1. Fremlagt statsbudsjett finansierer ikke driften på tiltak som statsbudsjettet burde ha 
gjort – og som vil være felles for kommunene. 

2. Vi har brukt 24.752.000 kroner av ulike driftsfond i 2014 – som ikke kan videreføres. 
3. Helårseffekt og finansiering av KO-saken. 
4. Økt tilskudd i forhold til opprinnelig budsjett til private barnehager. 
5. Det er gitte poster innenfor driftsreduksjonene som ble vedtatt i K-sak 041/14 som må 

reduseres. Dette gjelder innenfor KO og blir omtalt under avdelingen. 
 
Samtidig med dette viser rådmannen til at Kostra-rapportering viser at Eigersund kommune 
har inntekter på linje med andre sammenlignbare kommuner, men hvor våre driftsutgifter 
ligger høyere enn disse kommunene innenfor gitte områder.  
 
I rådmannen forslag til budsjett og økonomiplan ligger følgende forslag til reduksjoner i 
driftsbudsjettet (nye i forhold til det som allerede er politisk vedtatt i B2014 og K-sak 041/14 
som ble behandlet i juni 2014): 

• Total helårsvirkning av samtlige nye driftsreduksjoner er på 37.415.000 kroner. I dette 
er forhold som ble vedtatt i K-sak 041/14 ikke inkludert i dette oppsett. Fordelingen på 
avdelingene er slik: 
• Sentraladministrasjon 

o Tilskuddet til Magma Geopark er ikke videreført – 100.000 kr. 
o Tilskuddet til IPark Dalane utgår - 250.000 kr. 
o Eigersund 2015 – 1.300.000 kr 
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• Helse- og omsorgsavdelingen (HO) 
o Tilskudd til OBD utgår (550.000 kroner). Tiltaket avvikles. Dette ble vedtatt i 

forbindelse med budsjettet for 2014 og videreføres i B2015. 
o Eigersund 2015 – 5.835.000 kroner (helårseffekt fra 2015).  
o Red. vertskommunetilskuddet – 1.300.000 kroner i 2016.  
o Red. lederstilling – vertskommunetilskudd – 700.000 kroner fra 2015.  
o Hjemmehjelp/praktisk bistand – 840.000 kroner i 2016.  
o Legge ned ett bofellesskap Lundeåne – med en helårseffekt i 2016 på 2,8 

millioner kroner 
o Red. bemanning aktivitetssenter psykisk utviklingshemmede mennesker – med 

en helårseffekt på 1.680.000 kroner i 2016.  
o Samlet helårseffekt i 2016 er samlet sett på 13.385.000 kroner knyttet opp mot 

foreslåtte driftsreduksjoner ved HO. En peker på at dette er forhold som 
kommer i tillegg til de forhold som er vedtatt i forbindelse med K-sak 041/41 
Driftstilpasninger i forbindelse med økonomirapporten som ble behandlet i 
kommunestyret i juni 2014. 

• Skole- og oppvekstavdeling (KO) 
o Eigersund 2015 – 4.735.000 kr. 
o Avvikling Tusenbeinet åpen barnehage – 890.000 kr 
o Felles styrer Rundevoll/Husabø barnehage – 200.000 kr 
o Avvente Okka Festival – 75.000 kr 
o Redusere antall assistenter ved skolene – 4.000.000 kr 
o Ny avtale PPT - økt refusjon andre kommuner – 400.000 kr 
o Redusert tilbud ved Kulturskolen – 560.000 kr 
o Redusert tilbud ved biblioteket – 530.000 kr 
o Driftstilpasninger Kulturavdelingen – 530.000 kr 
o Avvikling av SLT-koordinator – 300.000 kr 
o Driftstilpasninger skolene – 7.000.000 kr 
o Samlet helårseffekt i 2016 er samlet sett på 19.220.000 kroner knyttet opp mot 

foreslåtte driftsreduksjoner ved KO. En peker på at dette er forhold som 
kommer i tillegg til de forhold som er vedtatt i forbindelse med K-sak 041/41 
Driftstilpasninger i forbindelse med økonomirapporten som ble behandlet i 
kommunestyret i juni 2014. 

• Teknisk avdeling 
o Eigersund 2015 (viser til felles kommentar) – 1.730.000 kr. 
o Redusert renhold – 770.000 kr 
o Redusert overtid/flagging – gir ikke budsjettmessige endringer, men reduserer 

overtid (ikke budsjettert) med 100.000 kroner. 
o Red. miljø og TS-tiltak – 160.000 kr 
o Energiutgifter – 500.000 kr. 
o Samlet helårseffekt er på 3.160.000 kroner knyttet opp mot foreslåtte 

driftsreduksjoner. En peker på at dette er forhold som kommer i tillegg til de 
forhold som er vedtatt i forbindelse med K-sak 041/41 Driftstilpasninger i 
forbindelse med økonomirapporten som ble behandlet i kommunestyret i juni 
2014. 

 
Rådmannen viser til at det er forhold som ikke er innlagt – dvs. forhold som avdelingene har 
pekt på i forbindelse med budsjettprosessen. Ellers viser en til kommentarer under den enkelte 
avdeling som viser til konsekvensene med foreslåtte tiltak. 
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Kommentarer knyttet til prosjektet ”Eigersund 2015” i B2015 
Prosjektet ble lansert i rådmannens budsjettforslag for B2013 (uten beløp). I etterkant har det 
blitt satt innsparingsbeløp på dette driftsprosjekt. Rådmannen har arbeidet og kommer til å 
arbeide med en gjennomgang av organisasjonen med tanke på effektivisering og 
driftsendringer. I den sammenheng kan det også fremkomme forslag om avvikling av tiltak. 
Rådmannen viser til rådmannens forslag til budsjettvedtak – punkt 8. Dette punkt omhandler 
den prosess som vil være knyttet opp mot Eigersund 2015. 
 
Rådmannen påpeker at dette beløp som er satt opp ”matematisk” etter gitte forhold. I 
forbindelse med prosessene i Eigersund 2015 kan/vil det bli endringer i forhold til den enkelte 
avdeling. Rådmannen vil rapportere til formannskapet knyttet opp dette prosjektet – i egen 
rapportering.  
 

Forslag til økte inntekter i budsjett / økonomiplan 2015 – 2018 
I rådmannen forslag til budsjett og økonomiplan følger en vedtatt økning fra tidligere 
budsjettvedtak.  
 

Forhold som rådmannen vil komme tilbake til i 2015 
Rådmannen viser også til at det er forhold som en ikke legger frem i budsjettforslaget. Dette 
er forhold som må utredes nærmere før politisk behandling. Rådmannen viser bl.a. her til: 

• Leie av lokaler i Lagårdshallen AS. Den tid det ikke er inngått avtale med 
Lagårdhallen AS om leie av gymnastikklokaler for Lagård ungdomsskole har 
rådmannen ikke avsatt midler til dette. En leieavtale må godkjennes av kommunestyret 
– herunder fra hvilket tidspunkt denne skal gjelde fra og økonomisk omfang. Det er 
ikke satt av budsjettmidler til dette forhold – med unntak av aksjekapitalen som ble 
vedtatt i løpet av 2014 (egen sak). 

• Parkeringsplasser på Mydland. Dette er en sak som har pågått i flere år – uten en 
løsning. Det er ikke satt av budsjettmidler til dette tiltak. 

• Prosjekt ”Eigersund 2015”. 
• Oppfølgning av foreslåtte driftstilpasninger. 
• Oppfølgning av politiske vedtak. 
• Kjøkkenet på SUS Lagård sjukehus. 
• Forhold knyttet opp mot renovering av Rådhuset og tilhørende båthus / brygger. 
• VA-tiltak på Helleland. 
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ENDRINGER INNENFOR FORMANNSKAPETS ANSVAR 

 
Formannskapet ledes politisk av ordfører Leif Erik Egaas (H). En viser videre til politisk endring mht. 
struktur og ansvarsområder. 

Ansvarsområde/enheter for utvalget 
Formannskapet har et overordnet (politisk) økonomisk ansvar for Eigersund kommune. 
Videre ligger følgende avdelinger/enheter under Formannskapet: 

• Sentraladministrasjonen – herunder overføringene til Kirken 
• Kap. 7 Fellesområde for Eigersund kommune 
• Kap. 8 Skatt og statlige tilskudd 
• Kap. 9 Finansposter 
• Kultur- og oppvekstavdelingen 
• Helse- og omsorgsavdelingen 

 

Kommentarer knyttet til Kap. 7 Fellesområdet/Fellesutgifter 
Nøkkeldata for Kap. 7 Fellesområdet/fellesutgifter 
Enheter ved Kap. 7 Fellesområdet/fellesutgifter 
Vi fører her: 

• Kostnader forbundet med personalforsikringer for alle ansatte i Eigersund kommune. 
• AFP-kostnader 
• Lønnspotten avsettes (og fordeles gjennom året – etter lønnsforhandlinger – til 

avdelingene). 
• Økte kostnader knyttet opp mot pensjon. 
• Bruk av tidligere års andel av overskudd fra livselskapene (DNB og KLP). 

Antall ansatte ved Kap. 7 
Det er ingen ansatte ved nevnte kapitel.  
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Økonomiske hovedtall for Kap. 7 
 

Moment/år B-2015 B-2014 R-2013
Utgifter 28 402 19 477 -4 468
-Inntekter/tilskudd -500 -24 350 -5 802
Netto ramme 27 902 -4 873 -10 270  
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. Forskjellen mellom de ulike år henger sammen med bruk av fondsmidler. 
 
En påpeker at tabellen kan gi en noe feil fremstilling. I forbindelse med både R2013 og 
B2014 er det flyttet midler fra bla. lønnspotten ut til avdelingene. Videre vil dette også skje 
med gitte pensjonsmidler. Ut fra dette er dette et ansvar som ”tømmes og fylles”. 
 

Forslag til  økonomiplan for Kap. 7 for perioden 2015 – 2018 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan: 
 

Drift - endringer 2015 2016 2017 2018 
Nettobudsjett -5 718 -5 718 -5 718 -5 718 
Fratrekk engangsforhold 2014 19 785 19 785 19 785 19 785 
Varige rameendringer:         
Flytte lønn/pensjon til avdelingene -7 565 -7 565 -7 565 -7 565 
K-sak 041/14 Driftstilpasninger 4 000 4 000 4 000 4 000 
Økt avsetning lønnspott for 2014 4 300 4 300 4 300 4 300 
Avsetning lønnspotten for oppgjør 2015 20 000 20 000 20 000 20 000 
Pensjon - økte utgifter 5 000 5 000 5 000 5 000 
Tidsbegrensede rammeendringer:         
Premieavvik SPK 2 200 2 200 2 200 2 200 
Premieavvik KLP -22 600 -22 600 -22 600 -22 600 
Amortisert premieavvik - kostnad 8 500 8 500 8 500 8 500 
Samlet ramme avd. 27 902 27 902 27 902 27 902 

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 

Kommentarer knyttet opp mot rammeendringer (reduksjoner) 
I forbindelse med budsjettet legges det inn midler knyttet opp mot: 

• Midler til lønnspotten. 
• Årseffekten av å flytte pensjonsmidler fra Kap. 7 til den enkelte enhet. Dette er utført i 

2014 knyttet opp mot ulik tjenesterapportering. Har ingen nettoeffekt. Dette er flytting 
av midler mellom avdelingene.  

• Føringer knyttet opp mot premieavviket. Dette er beløp som er beregnet av 
livselskapene. I løpet av 2015 kan det være at Eigersund kommune får en andel av 
overskuddet i 2014 – som da kan nyttes til redusert premie i 2015. Dette vil få 
konsekvenser for premieavviket (som blir redusert tilsvarende) og arbeidsgiveravgift. 
Dette vil føre til en budsjettendring – på lik linje med det som vi har hatt i 2014. 
Premieavviket er en regnskapsteknisk føring. Føringen beregnes etter egne regler som 
ble bestemt i 2002 og i korte trekk skal beregningene ta hensyn til hva vi egentlig 
skulle ha belastet regnskapet med i pensjon under gitte forutsetninger. Utgangspunktet 
var i 2002 at pensjonsutgiftene skulle regnskapsmessig reduseres. Dette gir oss en 
spesiell regnskapsmessig føring av pensjon – hvor vi vil få en regnskapsmessig inntekt 
i gitte år. Videre skal det som vi i år 0 fører som inntekt kostnadsføres de påfølgende 
10 år 

• Basert på pensjonsberegningene – og faktisk innbetalt beløp i 2014 – så er det behov 
for å øke avsetningen til pensjon med 5,0 millioner kroner.  
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• I K-sak 041/14 økonomirapport som ble behandlet i juni 2014 av kommunestyret (med 
driftsreduksjoner) så har midler blitt flyttet fra avdelingene (hvor tiltakene har vært) til 
Kap. 7 – for så å bli overført til KO (i forbindelse med KO-saken). For 2015 vil en 
ikke nå de budsjetterte driftsreduksjonen innenfor KO (som ble vedtatt i K-sak 
041/14). Det har vært nødvendig å redusere dette budsjetterte beløp med 5 millioner 
kroner i 2015 – knyttet opp mot følgende forhold: 

o K-7: Totalt beløp på 2,0 millioner kroner. 
o K-8: Totalt beløp i 2015 på 9,0 millioner kroner. 
o Samlet sett er disse to postene redusert med 5,0 millioner kroner. 
o Konsekvensene av dette er at det må gjennomføres nye driftsreduksjoner. 

  

Kommentarer knyttet opp til avsetningen ved lønnspotten 
Lønnsmidlene som er foreslått avsatt på lønnspotten skal dekke: 

• Gitte lokale lønnsforhandlinger – som gjennomføres i 2014 med helårsvirkning i 2015 
(fordelingen av midlene mellom avdelingene er ikke kjent i skrivende stund). 

• Lønnsforhandlinger for Kirken i både 2014 og 2015. 
• Variable tillegg som kommer som en følge av lønnsoppgjøret. 
• Lønnsoppgjøret som skal skje i 2015 – med effekt for 2015. Dvs. at helårseffekten av 

dette oppgjøret ikke er lagt inn. 
 
En peker på at lønnsmidlene som avdelingene har fått kompensert gjelder de økonomiske 
konsekvensene etter det sentrale lønnsoppgjøret 2014 samt helårsvirkningen av dette. 
 
Videre viser en til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 hvor staten forventer en 
samlet prisvekst (inkludert lønnsvekst) på totalt 3,0%. Vi har tatt høyde for en skissert 
lønnsvekst iht statens prognoser, men peker på at tidligere års erfaringer viser at 
lønnsoppgjørene kan slå ulikt ut. Derfor er det knyttet usikkerhet til lønnspotten 
 
Tabellen nedenfor viser utviklingen innenfor lønn og sosiale utgifter for Eigersund kommune 
– for til og med det som er budsjettert i B2015:  
 

0
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Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 
En påpeker at endringene henger sammen med flere faktor – herunder lønnsøkninger, økt 
pensjon og økt tjenestetilbud. Samtidig så har en samme tid foretatt driftsmessige reduksjoner. 
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Endringer i brukerbetalinger for tjenester ved Kap. 7 
Brukerbetalingene er her knyttet opp mot de ansatte sin egenandel på pensjonsforsikringen. 
Denne er regulert av Hovedtariffavtalen og er satt til 2%. En påpeker at selv om brutto 
prosentsats har økt betydelig står de ansatte sin andel (2%) fast. Da dette er et forhold som er 
regulert gjennom hovedtariffavtalen (HTA) kan ikke Eigersund kommune foreslå eller 
gjennomføre egne forhold knyttet opp mot dette forhold. 
 
Ansatte betaler også en egenandel knyttet opp mot lovpålagte personforsikringer. 
 

Kommentarer knyttet til Kap. 8 
Nøkkeldata for Kap. 8 Skatt og statlige tilskudd 
Enheter ved Kap. 8 
Området inneholder følgende: 

• Skatt på inntekt og formue (kommunens andel) 
• Eiendomsskatt 
• Statlige rammeoverføringer 
• Momsrefusjon 
• Vertskommunetilskuddet 
• Statstilskudd knyttet opp mot flyktninger 
• Ulike statlige tilskudd (bla. rentefrie skolelån og tilskudd for omsorgsboliger / sykehjemsplasser). 

Antall ansatte ved Kap. 8 
Det er ingen ansatte ved nevnte kapitel. 
 

Økonomiske hovedtall for Kap. 8 
 

Moment/år B-2015 B-2014 R-2013
Utgifter 44 000 44 000 45 206
-Inntekter/tilskudd -946 595 -919 505 -892 050
Netto ramme -902 595 -875 505 -846 844  
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. I nettorammen ligger bruk av fond, avsetning til fond og overføring til 
investeringsbudsjettet.  
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Forslag til økonomiplan for Kap. 8 Skatt/ tilskudd  i perioden 2015 – 2018 
 
Drift - endringer 2015 2016 2017 2018 
Frie inntekter         
Skatteinngang -403 500 -398 500 -398 500 -398 500 
Netto inntektsutjevning 10 900 7 900 7 900 7 900 
Rammetilskudd -334 500 -336 400 -336 400 -336 400 
Skjønnsmidler fra fylkesmannen -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 
Ressurskrevende tjenester HO -21 000 -21 000 -21 000 -21 000 
Rente-tilskudd omsorg -3 400 -3 345 -3 295 -3 295 
Vertskommunetilskudd -53 500 -52 500 -51 500 -51 500 
Statstilskudd flyktninger -30 000 -28 000 -28 000 -28 000 
Eiendomsskatt -27 350 -27 350 -27 350 -27 350 
Eiendomsskatt vindmøller (næring) -400 -1 400 -11 940 -11 940 
Momskompensasjon - drift -18 215 -18 215 -18 215 -18 215 
Investerings tilskudd GR97 -450 -450 -450 -450 
Refusjon rentefrie skolelån -1 380 -1 280 -1 175 -1 175 
Kalk. rent./avd. -18 000 -19 000 -19 500 -19 500 
Sum frie disponible inntekter        -902 595         -901 340         -911 225         -911 225  

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. I tabelloversikten ligger IKKE  bruk av fond, avsetning til fond og 
overføring til investeringsbudsjettet. 

Kommentarer knyttet til spesielle inntekter  
Forventet skatteinngang og rammetilskudd i 2015 - 2018 
Grunnlaget for skatteanslaget er basert på forventet skatteinngang i 2014, statens grunnlag og 
lokale forhold. 

 
 
En må i denne sammenheng være klar over at skatteinngangen styres av ulike forhold, 
herunder: 

• Lønnsutvikling og antall skatteytere er to vesentlige forhold.  
• En annen viktig faktor er kommunens andel av innkommet skatt (styres via skattøre). 

Den kommunale skattøren for personlige skattytere i 2015 blir redusert med 0,15% til 
11,25% (i 2014 ble denne redusert med 0,2% til 11,4%). Det er negativt at skattøren 
reduseres samtidig som staten forventer lavere skatteinngang. På mellomlang sikt så 
kan dette gi negative konsekvenser for kommunene. Rådmannen ønsker å påpeke at 
endringen av skattøre og statens anslag kan gir oss noen utfordringer som det er 
vanskelig å forklare: 
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o Kommunene samlet får nå et lavere skatteanslag enn tidligere anslått i 2014. 
o Det er signaler i samfunnet som viser at veksten har blitt redusert. Dette er ikke 

«kun» rettet mot oljerelatert virksomhet. 
o Skattøre blir nok ett år redusert. Noe som isolert sett skulle ført til lavere 

skatteinngang. 
o Det foretas reduksjoner innenfor skatteområdet – både med tanke på 

formueskatt og bunnfradrag (som gir økonomiske konsekvenser for 
kommunene som burde ha blitt kompensert med enten høyere skatteinngang 
eller høyere rammetilskudd). Det ser ikke ut som om kompensasjon gis. 

o Staten forventer en skatteøkning for kommunene på totalt 4,7% i 2015. Basert 
på de forutsetninger og grunnlag som staten selv viser til – må dette betraktes 
som ett optimistisk anslag.  

• Fordelingen mellom rammetilskudd og skatt. Det kan være ønskelig å redusere/øke 
skatteinngangen på sett opp mot rammetilskuddet. 

• Arbeidsledighet. 
• Utviklingstrekk i samfunnet. 

 
For 2015 så er det flere forhold som spiller inn og som gjør beregningene knyttet opp mot 
skatt kompliserte. Slik sett er beregning av forventet skatteinngang mer komplisert for oss en 
hos flere andre kommuner knyttet opp mot bla. følgende forhold: 

• Vi er vertskommune for et offshoreverft som vil ha naturlige svingninger i 
bemanningen – spesielt knyttet opp mot innleid arbeidskraft. Dog så kan en ikke 
unnlate å trekke frem at innleid arbeidskraft ved Aker Solutions til nå har vært en 
økonomisk positiv sak for Eigersund kommune. Hvis regelverket følges skal en stor 
del av kommuneskatten for denne gruppen tilfalle Eigersund kommune. Når innleid 
arbeidskraft reduseres vil dette ha negativ effekt for skatteinngangen vår! 

• Vi har en situasjon hvor innleid arbeidskraft blir redusert ned mot null ved Aker 
Solutions i løpet av høsten 2014 / vinteren 2015.  

• Verran-saken er ikke avsluttet. 
• Vi har hatt år med stor andel av utenlandske arbeidstakere. 
• Vi har fått positive etteroppgjør / etterberegninger knyttet opp mot tidligere års 

skatteoppgjør – herunder korrigering av fordelingstall for inntektsåret 2013. Dette er 
bla. knyttet opp mot utenlandske arbeidstakere og økt grunnlag for formueskatt (til 
kommunene).  

• Vi har hatt høyere skattevekst enn andre kommuner (gjennomsnittet) over flere år – 
noe som gir beregningstekniske utfordringer. I 2013 var skatteveksten for Eigersund 
kommune 13,9%, mens gjennomsnittet for kommunene var 5,7%. 

• Utviklingstrekk innenfor innleid utenlands arbeidskraft.  
• Vi har justert skatteinngangen opp i 2014 tidligere. I forbindelse med kommende 

økonomirapport vil skatteinngangen bli justert opp for 2014. En påpeker at dette er 
knyttet til engangsforhold i 2014 – som staten i sine anslag (og rådmannen) har tatt 
hensyn til for 2015. 

• Skattøret blir redusert – samtidig som staten varsler redusert samlet skatteinngang for 
2014 (i forhold til tidligere prognoser).  

 
Statens anslag på frie inntekter (skatt, rammetilskudd og skjønnsmidler) er for oss beregnet til 
727,4 millioner kroner i 2015. Rådmannen legger inn ett anslag på frie inntekter på totalt 
728,9 millioner kroner for 2015. Dvs. at frie inntekter er budsjettert høyere enn statens anslag. 
Rådmannens begrunnelse for å øke de frie inntektene henger sammen med: 
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• Statens anslag. En påpeker at statens anslag baserer seg på skatteinngangen for 2013 
og utviklingstrekk for kommunene samlet. Dvs. at lokale forhold kan og vil påvirke 
skatteanslaget – og på den måten også anslaget for frie inntekter totalt. 

• Skatteoppgjøret som ble kjent i oktober og som gir konsekvenser for både 2014 og 
2015. Gitte forhold vil ha positiv effekt for oss i 2015. 

• Rådmannen peker på at skatteinntekten er strukket og er et optimistisk anslag og kan 
ligge for høyt. Rådmannen kan ikke anbefale at anslag på frie inntekter øker 
ytterligere. Alternativet er at skatteanslaget blir redusert – mot at tilsvarende kutt blir 
realisert i driften. 

 
Forventet rammetilskudd i 2015 - 2018 
Rammetilskuddet er et tilskudd som kommunene får fra staten – basert på et større antall 
kriterier og flere overgangsordninger. Størrelsen på rammetilskuddet blir påvirket av 
skatteinngangen og netto inntektsutjevning som vises. En viser til egne kommentarer knyttet 
til statsbudsjettet og skatteanslag. 
 
Skjønnsmidler for 2015 - 2018 
For 2015 har vi fått totalt 1,8 millioner kroner i skjønnsmidler. Skjønnsmidlene blir tildelt av 
Fylkesmann i Rogaland som en del av rammetilskuddet. Dette er frie driftsmidler. Årsaken til 
at vi får skjønnsmidler henger sammen med en totalvurdering og hvor bla. kompensasjon 
knyttet opp mot betaling av plasser ved Uninor har blitt vektlagt. Videre informasjon har vi 
ikke mottatt fra Fylkesmann i Rogaland. 
 
 
Endringer knyttet til reduksjon og endringer i vertskommunetilskuddet 
Vertskommunetilskuddet er et tilskudd som 33 kommuner mottar som følge av at de hadde 
spesielt store institusjoner for mennesker med psykisk utviklingshemming i 1991. 
Vertskommunetilskuddet har nå blitt lagt inn som et eget tilskudd for disse kommunene. I 
forslag til statsbudsjett videreføres nedtrappingsordning (som har blitt endret flere ganger). 
Videre ligger det inne at vertskommunetilskuddet skal være et eget tilskudd så lenge det 
fortsatt lever vertskommunebeboere. En viser videre til at nedtrappingsordningen er god for 
vertskommunene. I rådmannens budsjettforslag legges det til grunn nedtrapping av ordningen 
ved HO (ved naturlig bortgang) og en reduksjon av tilskuddet i perioden.  
 
Antall brukere som omfattes av ordningen, har (som følge av naturlig bortgang) blitt redusert 
siden 1991 – noe følgende figur viser: 
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Opprinnelig var 93 personer omfattet av ordningen. I oktober 2014 omfattet ordningen 40 
personer i Eigersund kommune. En viser til at det foreligger ulike beregninger knyttet opp 
mot vertskommunetilskuddet og hvor ordningen på sikt skal avvikles. 
 
Vertskommunetilskuddet er beregnet til å utgjøre 53.500.000 kroner i 2015. Dette føres som 
en inntekt i driftsbudsjettet og basert på ny informasjon settes det ikke av midler til fond. Dvs. 
midlene går med til dekning av direkte og indirekte utgifter for brukerne. En påpeker at dette 
vil bli gjennomgått og vurdert løpende i forbindelse med utarbeidelse av prosjektregnskap for 
det enkelte år. 
 
Det er videre viktig å støtte det arbeidet LVSH gjør knyttet opp mot pensjonsutgifter som vil 
ligge i kommunene etter at ordningen opphører. Vi har videre tatt opp at dette også vil gjelde 
en del bygningsmasse i kommunene. 
 
En peker på at dette er en ordning som vil bli gradvis avviklet – i form av naturlig bortgang, 
men hvor ordningen vil fortsette så lenge det fortsatt er vertskommunebeboere i 
vertskommunene. 
 
I ett tidligere år ble det skissert utbygging av et nytt bo- og servicesenter mot 
vertskommunebeboerne. Slik rådmannen vurderer det så må en vurdere det slik at dette 
fortsatt er aktuelt – av flere forhold. Dette opp mot både gruppen totalt, eldreomsorgen totalt 
og vedtatt omsorgsplan. Rådmannen har satt av midler knyttet opp mot investering av ett nytt 
bo- og servicesenter i 2018. Rådmannen peker på at dette ikke er fullfinansiert (samlet 
investering på 135 millioner kroner). 
 
Momsrefusjonsordning 
Fra og med 01.01.04 ble det innført en generell momsrefusjonsordning. Utgangspunkt for 
denne var at all moms som kommunene betalte skulle bli refundert. Da ordningen skulle være 
et ”nullsum-spill” for staten ble kommunene trukket for et beregnet beløp i rammetilskuddet. 
Iht. kommunalt vedtak (og nye forskrifter) nyttes momsrefusjon på investeringer som 
egenkapital i det enkelte prosjekt. 
 
Ressurskrevende tjenester innenfor HO 
Tilskuddet er knyttet opp mot gitte helse- og omsorgstjenester som koster mer enn 1.080.000 
kroner pr bruker (som må være under 67 år). Ut over dette får vi dekket 80% - mens 20% av 
overskytende beløp må vi dekke som egenandel. En påpeker at det er flere utgifter knyttet opp 
mot denne tjenesteproduksjonen som ikke er med i tilskuddsgrunnlaget. 
 
Budsjettposten er basert på en gjennomgang av aktuelle brukere. I grunnlag for budsjettet har 
vi 20 brukere som omfattes av ordningen. I løpet av periode 2015 er det en bruker som går ut 
av ordningen pga. alder (men hvor vi fortsatt har utgiftene 100%). I løpet av en periode på 
noen få år har vi totalt 4 personer som har gått ut av ordningen. 
 
Brutto utgifter knyttet opp mot tjenesteproduksjon (ikke bygg) for disse personer er 59,9 
millioner kroner. Den dyreste brukeren er budsjettert til å koste 10,4 millioner kroner. Samlet 
refusjon knyttet opp mot denne ordningen er budsjettert til å utgjøre 21 millioner kroner. Dvs. 
at selv om refusjonsordningen er god (før var det ingen ordning) så har vi en kommunal 
andel. 
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Som informasjon har vi også andre brukere som koster betydelige beløp, men som ikke er 
omfattet av ordningen. Dette er tjenester innenfor HO, barnevern, skole og barnehager. 
 
Statstilskudd flyktninger 
Statstilskuddet er budsjetter med bakgrunn i faktiske personer – med informasjon og 
utregning fra flyktningetjenesten. En viser til at det foreligger et vedtak på mottak av 35 
flyktninger i 2014 + familiegjenforening. I 2014 har vi mottatt 64 flyktninger. Disse forhold 
ligger innen i oppsatt inntekt. Kommunene får et særskilt integreringstilskudd over 5 år ved 
mottak av flyktninger – etter 5 år er flyktninger et kriterie i inntektssystemet (på lik linje med 
andre forhold). 
 

Endringer i betalingssatser for tjenester ved Kap. 8 
Her må en skille mellom forhold som er satt av staten – for eksempel skattenivå og 
rammetilskudd – og forhold som den enkelte kommune selv kan bestemme. Den ordningen 
som kommunen selv kan fastsette innenfor Kap. 8 er nivå på eiendomsskatt. Dette kan skje 
med skattepromille og/eller bunnfradrag. 

Kommentarer knyttet opp mot eiendomsskatt 
I møte 12.12.2007, 15.12.2008, 14.12.2009 og 20.12.2010 fattet Kommunestyret (K-sak 
125/07, K-sak 078/08, K-sak 098/09 og K-sak 085/10) følgende vedtak knyttet opp mot 
eiendomsskatt: 
 

1. Eiendomsskatten for 2010 utskrives med 6‰ av takstgrunnlaget på næringseiendommer. 
2. Eiendomsskatten for 2010 utskrives med 2‰ av takstgrunnlaget på ”annen fast eiendom” 

og med et bunnfradrag på 600.000 kroner pr bolig/fritidsbolig. 
3. Bunnfradrag tilordnes boliger og fritidsboliger. 
4. Med bolig menes her en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller ombygd 

som helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen adkomst til 
rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. En leilighet er en bolig med 
minst ett rom og kjøkken. En hybel er et rom med egen inngang beregnet som bolig for en 
eller flere personer, som har adgang til vann og toalett uten at det er nødvendig å gå 
gjennom en annen leilighet. Bolig er fellesbegrep for leilighet og hybler. 

5. Med fritidsbolig menes en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller ombygd 
som fritidsbolig for en eller flere personer og har egen adkomst til rommet/rommene uten 
at en må gå gjennom en annen bolig. 

 
Vedtaket ble fattet i forbindelse med at ny taksering har funnet sted av eiendommer i hele 
Eigersund kommune - for påfølgende budsjettår. I budsjettet for 2012 ble promillesatsen for 
næring satt opp til 7‰ fra og med budsjettåret 2013. Fra og med 2012 ble bunnfradraget tatt ut. 

Informasjon om lovmessige forhold innenfor eiendomsskatten 
Det gjøres oppmerksom på følgende forhold: 

• Eiendomsskatten er en fri inntekt. Dvs. at kommunen kan disponere inntekten til 
de driftstiltak (den tjenesteproduksjonen) en ønsker. 

• Det er ikke lov til å fjerne bunnfradrag og sette opp promillesatsen samme år (for 
samme gruppe). Eiendomsskatteloven §13.1. 

• Eiendomsskatten kan ligge mellom 2 og 7 promille. 
• Eiendomsskatten kan ikke økes med mer enn 2 promille hvert år. 
• Eiendomskatten kan settes ned til de nevnte minstegrensene fra ett år til det neste – 

uansett hvor høyt skattesatsen var fra før.  

    
Eigersund kommune Side 35 Rådmannens budsjettforslag B2015 



Budsjett og økonomiplan 2015 – 2018  Rådmannens budsjettkommentarer  

• Det er lov til å ha en promillesats på ”verk og bruk” og en annen på ”annen fast 
eiendom”. Dette er det kommunestyret som fastsetter. Dette er avklart med både 
KS Advokatene og Finansdepartementet at en slik forskjell ikke vil være i konflikt 
med Eiendomsskattelovens §13.1 

• Det planlegges bygging av vindmøller i Eigersund kommune. Hver enkelt mølle 
vil gi en eiendomsskatt på 100 – 200.000 kroner. Rådmannen mener det er viktig å 
ha et system for eiendomsskatt slik at en ikke går glipp av disse mulige inntektene 
i tiden som kommer. I forbindelse med budsjettet for 2012 vedtok kommunestyret 
store endringer knyttet opp mot dette – og hvor inntekt ble budsjettert inn. 

• Det er også viktig å påpeke at kommunestyret, vil stå fritt til å vurdere 
eiendomsskatten på nytt ved budsjettbehandlingen for 2014 – og det enkelte 
kalenderår..  

 

Kommentarer knyttet opp mot eiendomsskatt på vindmøller 
Det er uklart når vindmøller blir realisert. Ut fra dette har rådmannen foretatt endringer i 
kommunestyrets vedtak knyttet opp mot budsjettering av eiendomsskatt på vindmøller. 
Rådmannen har foretatt en forskyvning på eiendomsskatten med ett år. De virksomheter dette 
omfatter er følgende: 

• Dalane Vind AS: Vindmøllene på Svåheia. Så langt som vi kjenner til er beslutning om 
bygging utsatt til 2015. Det er budsjettert inn 400.000 kroner knyttet til disse møllene i 
2015.  

• Nord vindenergi AS: Beslutning tars i løpet av 2015 (basert på informasjon i Dalane 
Tidende). 

 
Rådmannen har videreført politisk vedtak – men hvor anslått eiendomsskatt er justert i 2015. 
 

Kommentarer knyttet opp mot eiendomsskatt 
I rådmannens budsjettforslag for 2013 ble det foreslått en økning på eiendomsskatten på 
boliger og fritidseiendommer (fra 2‰ til 4‰). Dette ble ikke vedtatt – og i dette 
budsjettforslag foreslår ikke rådmannen noen endringer. 
 
Rådmannen viser til at det skal foregå en taksering av samtlige nye bygg – etter ett gitt 
regelverk. Pr. i dag har vi ikke bemanning til denne oppgaven. Videre må vi gjennomføre ny 
taksering av samtlige eiendommer innen utgangen av 2017 (for budsjettåret 2018). Sistnevnte 
er et omfattende arbeid (som vil ha en utgiftspost som ikke er lagt inn i dette budsjettforslag). 
For å kunne foreta årlig taksering av nye bygg samt å forberede takseringen frem mot 2017 
foreslår rådmannen at det settes av midler til å lyse ut en stilling på dette (100%-stilling). 
Stillingen vil bli organisert på Teknisk avdeling. Rådmannen foreslår videre at det fremmes 
sak om praktisk gjennomføring av omtaksering hvor en må ta stilling til ulike forhold. 
Rådmannen viser til at det settes av midler til taksering i perioden 2016-2017. Avhengig av 
takseringsmetode og grunnlag så må en forvente at avsatt beløp er et utgangspunkt og baserer 
seg på form for taksering. Basert på en full taksering som vi hadde i forbindelse med 2008 så 
kan takseringen samlet komme på ca 9 millioner kroner.  
 
Eiendomsskatten for perioden 2015 – 2018 (med unntak av vindmøller) baserer seg på 
faktiske tall og forventet endring. 
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Kommentarer knyttet til Kap. 9 
Nøkkeldata for Kap. 9 Finansposter 
Enheter ved Kap. 9 
Kap. 9 omfatter følgende forhold: 

• Renteinntekter/-kostnader 
• Avdrag på lån 
• Amortiseringstilskudd 
• Konsesjonskraft 
• Bruk og avsetning av fond 
• Overføringene fra drift til investeringsbudsjettet foregår regnskapsmessig via Kap. 9. 
 

Antall ansatte ved Kap. 9 
Det er ingen ansatte ved nevnte kapitel. 
 

Økonomiske hovedtall for Kap. 9 
 
Moment/år B-2015 B-2014 R-2013
Utgifter 57 050 54 750 60 176
-Inntekter/tilskudd -32 560 -39 690 -41 326
Netto ramme 24 490 15 060 18 850  
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.  
 

Forslag til økonomiplan for Kap. 9 Finansposter 2015 – 2018 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan: 
 

Drift - endringer 2015 2016 2017 2018 
Renteutgifter på lån  22 750 24 750            26 650             26 350  
Avdrag på lån 32 500 35 500            38 150             39 500  
Amortiseringstilskudd 1 og 2 -1 220 -1 220 -1 220 -1 220 
Netto renteutg på forvaltningslån 50 50 50 50 
Renter av innskudd fond -650 -650 -650 -650 
Andre statlige tilskudd/utbytte -20 -20 -20 -20 
Renter ved for sen betaling -50 -50 -50 -50 
Renteinntekter av bankinnskudd -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 
Konsesjonskraft -400 -400 -400 -400 
Utbytte Dalane Energi IKS -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 
Utbytte Lyse Energi AS -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 
Rente Lyse Energi AS -2 550 -2 450 -2 350 -2 250 
Finansbelastning prosjekt            -1 000             -1 000             -1 000             -1 000  
Netto finansposter 24 410 29 510 34 160 35 310 

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.  

Renteutgifter på lån 
På rentesiden legges det vekt på følgende forhold: 

1. NIBOR 3 mnd er i skrivende stund 1,63% (mot 1,66% på samme tidspunkt i 2013). 
Lån – med flytende rente - i Kommunalbanken prises (i skrivende stund) til ca. 2,1% 
(nominell rente). 
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2. Historisk sett har nye lån blitt tatt opp med flytende rente. Dette henger sammen med at 
låneopptaket foretas formelt i desember i budsjettåret – men hvor utbetaling skjer i 
januar. Dette henger sammen med å skyve på finansutgiftene og regnskapstekniske 
forhold knyttet opp mot ubrukte lånemidler. 

3. Iht. finansreglementet kan rådmannen foreta rentebindinger på lån – noe som 
gjennomføres. Grunnen til at dette gjøres er å sikre mest mulig stabile finansutgifter og 
samtidig unngå å tape penger på varslede renteøkninger.  

• På eksisterende lån er årlig gjennomsnittlig rente beregnet til rentebinding. 
• Informasjon om rentebindinger (på eksisterende lån): 

a. Pr 01.01.2010 var 54,1% av lånene våre fast rente. 
b. Pr 31.12.2010 hadde 55,6% av lånene våre fast rente.  
c. Pr. 31.12.2011 hadde 82,3% av lånene våre fast rente. 
d. Pr. 31.12.2012 hadde 76,5% av lånene våre fast rente. 
e. Pr. 31.12.2003 hadde 67,8% av lånene våre fast rente. 
f. Pr november 2014 har 71,2% av lånene våre fast rente. 
g. En påpeker at dette gjelder eksisterende lån og lån som tas opp med flytende 

rente. En vurderer fortløpende rentebindinger.  
• Låneopptaket for 2014 er ikke gjort, men vil bli fremforhandlet i november/desember 

og med utbetaling i 2015. Dette til flytende betingelser. Det er kommet en presisering 
på regelverk knyttet opp mot låneopptak som fører til at dette blir en prosess som vil ta 
mer tid og flere formelle forhold en må gjennomføre – som i sum krever mer tid og 
oppfølgning. 

• Hvis vi tar utgangspunkt i rentebilinger og renteanslag ligger gjennomsnittlig rente på 
eksisterende lån slik (herunder rentebindinger) er for 2015 beregnet til 2,7%. 
Kalkylerenten – som vi sammenlikner oss opp mot – ligger nå på 2,4% En viser til: 

a. Rentebindingene varierer. 
b. Rentebindingene varierer fra 2 – 10 år. 
c. Ved utbetaling av nye lån – til flytende rente – vil renteprosenten endre seg. 

• I oppsatt budsjett er det ingen ”rentebuffere”.  

Avdrag på lån 
Nye lån opptas med 25 – 40 års nedbetalingstid for lån. For allerede løpende lån er 
gjennomsnittlig gjenstående nedbetalingstid følgende: 

• 2009 – 24,5 år 
• 2010 – 24,0 år 
• 2011 – 22,4 år 
• 2012 – 23,0 år 
• 2013 – 22,9 år 
• 2014 – 24,10 år 
• 2015 – 23,2 år 

 

Minimumsavdragsbetaling i økonomiplanperioden 
I fremlagt budsjettforslag har det vært nødvendig å bruke Kommunelovens § 50 Låneopptak 
punkt 7a. Denne paragraf går på at gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde 
ikke kan overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved sist årsskifte. Dette 
blir beregnet ved en egen beregningsmodell. I den sammenheng blir det beregnet et 
minimumsavdrag som kommunen må betale. Dette blir kontrollregnet i forbindelse med 
regnskapet for 2015. 
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Amortiseringstilskudd 
Dette er et tilskudd som Eigersund kommune skal ha fra Helse Vest / Helse Stavanger knyttet 
opp mot byggingen og daværende finansieringsordning for sjukeheim / sjukehus. 

Renteinntekter av bankinnskudd 
Beregnet etter forventet likviditet, forventet rente. I 2015 vil bankavtalen gå ut på anbud. 

Ordinært utbytte fra Dalane energi IKS og Lyse energi AS 
I økonomiplanperioden har rådmannen lagt til grunn det utbytte som er skissert fra selskapene 
og/eller som baserer seg på verdier i selskapene. Rådmannen viser her spesielt til Dalane 
energi hvor budsjettert utbytte for regnskapsårets 2014 (utbetales i 2015) settes til 9,0 
millioner kroner. Utbytte fra Dalane energi i 2014 utgjorde 5,6 millioner kroner. Rådmannen 
viser til at Dalane energi driver næringsvirksomhet og må levere høyere utbytte til eierne – 
basert på de verdier som ligger i selskapet. Det må kunne forventes minst denne avkastningen 
fra selskapet. Basert på den markedsverdi selskapet er antatt å ha  – er avkastningen for lav. 

Rente fra ansvarlig lån i  Lyse energi 
Lyse energi betjener to ansvarlige lån. Vår andel av ett av de ansvarlige lånene ble 
tilbakebetalt i 2004. For det ansvarlige lånet vi har igjen i Lyse energi betjenes lånet med 
markedsrenten (3 mnd Nibor) +2%. Fra og med 2009 blir lånet nedbetalt med årlige avdrag. 
Forholdene er lagt til grunn ved beregningen. 
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Kommentarer knyttet til Sentraladministrasjonen 

 
 

Nøkkeltall for Sentraladministrasjonen 
Enheter ved Sentraladministrasjonen 
Avdelingen består av følgende administrative enheter/kontor: 

• Rådmannskontoret 
• Plankontoret 
• Felles funksjoner (inkludert Sentralarkiv) 
• Seksjon Personal 
• Seksjon Økonomi 
• En viser til at de økonomiske forholdene knyttet til politiske råd og utvalg samt 

ordfører / varaordfører ligger i avdelingen. 

Økonomiske hovedtall for avdelingen 
 

Moment/år B-2015 B-2014 R-2013
Utgifter 61 953 61 948 66 167
-Inntekter/tilskudd -5 621 -5 886 -10 139
Netto ramme 56 332 56 062 56 028  
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. I tallene ligger overføringen til Kirken. 
 

Mål for Sentraladministrasjonen – overordnede mål 
Rådmannen vil også i år peke på kommunens visjon – som er: 

Sammen for alle! 
 

Våre verdier er: 
• Løsningsorientert  
• Kompetent  
• Vennlig  

 
Med løsningsorientert mener vi å få ting til å skje på en måte som er i tråd med lover og 
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regler og samtidig oppfattes som imøtekommende, effektive og smidige. Vi setter 
innbyggeren i sentrum for alt vi gjør. Vi ser på muligheter heller enn begrensninger.  
 

Med kompetent mener vi dyktig, flink og i stand til å utføre oppgaver på en kvalifisert  
måte. Vår kompetansemessige styrke gir innbyggerne kvalitativt gode tjenester – og vi kan 
styre samfunnsutviklingen i en positiv retning.  
 

Med vennlig mener vi at vi er imøtekommende, blide og glade. Vi har et gjennomgående 
godt humør og behandler folk med respekt. Vi møter verden med et positivt blikk – og har 
glimt i øyet. 
 

Disse verdiene skal gjennomsyre organisasjonen og være ledestjerner i vårt daglige virke.  
 
Hovedmål 

1. Realisere økonomiske forutsetninger. 
2. Egersund skal være det naturlige senteret i Regionen. 
3. Eigersund kommune skal være et godt og trygt sted å bo og leve for alle. 
4. Eigersund kommune skal være en inkluderende kommune. Vi skal tilby gode leve- og 

oppvekstvilkår for alle våre innbyggere. 
5. God mental og fysisk helse er et viktig aspekt ved høy livskvalitet som kommunen 

skal tilrettelegge for.  
6. Hensyn til miljø, landskap, universell utforming og arkitektur skal legges til grunn ved 

alle kommunal virksomhet.  
7. Folkehelsearbeidet skal styrkes. Dette skal blant annet skje gjennom sykkelby-

prosjektet og tilrettelegging for fysisk aktivitet.  
8. Eigersund kommune skal være en attraktiv og fremtidsrettet tilrettelegger for 

næringslivet. 
9. Eigersund kommune skal være en pådriver for utbygging og utbedring av en god 

infrastruktur lokalt og regionalt. 
10. Kommunen skal være en aktiv pådriver for å utvikle byens sentrum gjennom handel, 

service og kulturtilbud.  
11. Kommunen skal bidra til at det etableres flere kompetanse- og kvinnearbeidsplasser. 
12. Egersund er kjent for mange festivaler, og det er viktig for å skape liv i byen. 

Frivillige lag, foreninger og organisasjoner har stor kompetanse og yter en stor innsats 
innen ulike felt. Kommunen vil støtte opp om og videreutvikle samarbeidet med 
frivillige lag, foreninger og organisasjoner.  

13. Eigersund kommune ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for begge kjønn. For å 
lykkes som arbeidsgiver må vi ha: 

a. dyktige og inkluderende ledere 
b. kompetente og tjenestevillige medarbeidere 
c. et godt arbeidsmiljø 
d. en effektiv tjenesteproduksjon 
e. et godt samarbeid innad i enhetene og på tvers av enheter 

 
Helt kort kan en si at målene er å ha rett antall ansatte med rett kompetanse til enhver tid. 
Eigersund kommune sin arbeidsgiverpolitikk skal bidra til å sikre kvalitative gode tjenester. 
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Forslag til økonomiplan for Sentraladministrasjonen 2015 – 2018 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan: 
 

 
Drift - endringer 2015 2016 2017 2018 
Nettobudsjett 50 825 50 825 50 825 50 825 
Fratrekk engangsforhold 2014 -1 102 -1 102 -1 102 -1 102 
Varige rammeendringer:         
Lønnsøkninger  157 157 157 157 
Endring godtgjørelse politiske utvalg 400 400 400 400 
Økt betaling OU - kommunal egenandel 200 200 200 200 
Økt kontingent KS 40 40 40 40 
Økte midler lærlinger - ramme 855 855 855 855 
Regnskapskontrollør interkommunal ordning 200 200 200 200 
Kontrollutvalget -100 -100 -100 -100 
Eigersund 2015 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 
100%-st IKT 350 700 700 700 
Kursmidler flyttes til avdelingene -530 -530 -530 -530 
Kutt - tilskudd Ipark Dalane -250 -250 -250 -250 
Kutt - tilskudd til TV-aksjon -45 -45 -45 -45 
Økt refusjon selvkostområdene -400 -400 -400 -400 
100%-st til Plankontoret - digitalisering   650 650 650 
Økte driftsutgifter IKT - system 200 200 200 200 
Tidsbegrensede rammeendringer:         
Valg     800   
Kommunevalg 800       
Samlet ramme avd. 50 300 50 500 51 300 50 500 

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 

Forslag til driftsreduksjoner ved avdelingen 
• Rådmannen foreslår følgende reduksjoner: 

o Tilskuddet til Magma Geopark er ikke videreført fra 2014. Dette iht. budsjettvedtak 
fra høsten 2013 for B2014. 

o Tilskuddet til IPark Dalane utgår. En viser til at dette er et ansvarsområde som ligger 
til Eigersund Næring og Havn KF og hvor gitte oppgaver kan være overlappende. 
Rådmannen mener at Eigersund Næring og Havn KF bør vurdere eventuell fortsatt 
deltakelse – herunder dekning. 

o Reduksjonen i rammen til Kontrollutvalget er knyttet opp mot videreføring av 
tidligere økonomirapport. 

o Iht. tidligere vedtak er kursmidlene flyttet delvis ut til avdelingene (totalt 530.000 
kroner). Dette er en flytting av midler – og ikke en reduksjon. 

o Rådmannen viser til at i budsjettforslaget ligger det inne driftsreduksjoner og 
avvikling av kommunal tjenesteproduksjon. Basert på dette blir det vanskelig å 
videreføre det kommunale tilskuddet til årets TV-aksjon. Selv om dette er et viktig 
tilskudd foreslår rådmannen avvikling av dette tilskudd. 

o Eigersund 2015 innarbeides (en viser til egen kommentar). 
 
 

 
 
 

Stillingsendringer ved Sentraladministrasjon 
Rådmannen har tidligere vist til at en innenfor gitte områder har for lite administrative 
ressurser. I dette budsjettforslag så blir det foreslått 2 nye administrative stillinger, som er: 

1. En 100%-stilling innenfor IKT. 
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a. I løpet av perioden 2015 – 2016 bør ytterligere en stilling komme inn. 
b. I dag er det helt avgjørende at en kommuniserer med de systemer og krav som 

forefinner og kommer. Dette eksisterende og opp mot velferdsteknologi 
innenfor HO. 

c. I dag er disponible ressurser ved IKT-kontoret – som er felles for hele 
kommunen og består av 4 årsverk – for lite til å løse de oppgaver en alt har. 
Dette fører til at prosesser og oppgaver enten blir forsinket eller ikke kan 
gjennomføres.  

d. Dette omfatter samtlige avdelinger og enheter i kommunen. 
2. En 100%-stilling innenfor Plankontoret – knyttet opp mot digitalisering. 

a. Tilgang til planinformasjon er viktig for en rekke formål i samfunnet.  
b. Kan planinformasjonen gjøres digital, vil det effektivisere behandlingen av plan- og 

byggesaker.  
c. Planregister på nett gjør det lettere for alle å finne planinformasjonen.  
d. Dette vil gi både raskere og bedre tjenester for kommunens innbyggere og næringsliv.  
e. Plan og bygningsloven krever at kommunen skal ha et planregister.  
f. Alle planer og lignende skal leveres og konstrueres i dag i digitalt format.  
g. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 2-1 og plan- og kartforskriften § 7, krever 

Eigersund kommune at alle forslag til reguleringsplaner, samt forslag til mindre 
endring i reguleringsplan, konstrueres og leveres på digital form før planforslaget / 
forslag til mindre reguleringsendring tas opp til behandling. Det skal altså sendes inn 
både digitale plandata (SOSI) og plankart (pdf/papir). Digitale plandata er geodata i 
digital arealplan. 

h. Eigersund kommune har i snart 2 år hatt et prosjekt for å få innført et digitalt 
planarkiv.  

i. Samtidig har vi hatt en vakant arkitekt stilling. Det har vært viktig å kunne fortsette og 
implementere arbeidet med digitalt planarkiv. Ikke minst vil dette kunne medføre 
hurtigere behandling innen for eksempel byggesak. En har derfor valgt å endre 
arkitektstillingen til en GIS-ingeniør for at arbeidet med dette ikke skulle være 
bortkastet, men kunne fortsette.  

j. Etablering av digitalt planregister er ikke en engangsjobb, men et arbeid som vil pågå 
kontinuerlig. Dette krever høy faglig kompetanse som i dag er vanskelig å få tak i.  

k. Den nye stillingen vil da gi Plankontoret et samlet bemanning på 3 – plansjef, 
saksbehandler og GIS-ingeniør. Dette er en lavere bemanning enn det 
sammenlignbare kommuner disponerer. 

 
Tidligere har det også fremkommet spørsmål om hvilke administrative stillinger en ”kunne 
tenkt seg”. I uprioritert rekkefølge viser rådmannen til følgende stillinger – som vi burde 
hatt/vurdert (100% stillinger): 

1. En utrederstilling / saksbehandler. 
2. En stilling knyttet opp som «controller».  
3. En ny 100%-stillinger til IKT (dvs. stilling nr. 2). En viser til at en stilling ligger inne i 

budsjettforslaget. 
4. En prosentvis stillingsstørrelse knyttet opp mot beredskap. Dette vil rådmannen 

arbeide for i løpet av 2015. 
5. En prosentvis stillingsøkning ved Sentralarkivet. 

 
De to første stillingene ville være rådmannens første prioritet. Rådmann viser til at det er en 
vakant økonomikonsulent/økonomirådgiver-stilling ved Seksjon Økonomi. Stillingen har vært 
lyst ut i 2014 – stillingen vil bli lyst ut igjen i løpet av 2014. 
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Kommentarer knyttet til enkelt poster / tiltak ved Sentraladministrasjon: 
• Det settes av midler til gjennomføring av valg. 
• Basert på tilbakemelding fra tidligere arrangører har tilskuddet til 17. Mai økt med 30.000 

kroner til totalt 130.000 kroner. 
• Budsjettet til Kontrollutvalget er iht. kontrollutvalgets vedtak. Kontrollutvalgets sak om deres 

budsjett legges med i saksutredningen. 
• Rådmann foreslår ikke reduksjoner i tilskuddene til Dalane Bluesfestival, Egersund 

Visefestival eller Julebyen. Dette da dette er tilbud som gir en betydelig markedsføringseffekt 
for både kommune og næringsliv og er de forhold som har klart å markedsføre Egersund på en 
meget positiv måte. Videre er dette viktige kulturtilbud til et stort antall innbyggere – og 
tilreisende.  

• Tilskuddene til Dalane Bluesfestival og Egersund Visefestival gis av midler som kommer inn 
på Næringsfondet (130.000 kroner årlig).  

• Det er satt av midler i driftsbudsjett og investeringsbudsjett opp mot Eigersund Næring og 
Havn KF og deres budsjett.  

Endringer i brukerbetalinger for tjenester ved avdelingen 
En ny gjennomgang av selvkostområdet viser at denne inntekt kan økes med 400.000 kroner. 
Dette er lagt inn som en reduksjon ved avdelingen. 
 

Forslag til investeringer innenfor Sentraladministrasjonen 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan: 
 

Investeringer 2015 2016 2017 2018 
Nye PC'er/servere 400 250 250 250 
IKT-skolene utskifting eksisterende utstyr 200 200 200 200 
Oppgradering software 450 200 200 200 
Nettverk 250 250 250 250 
Oppgradering av IKT-utstyr – HO 250 250 250 250 
Oppgradering av felles utstyr/servere 300 300 300 300 
IP-telefoni  150 150 150 150 
IKT-sikkerhet 100 100 100 100 
Elektroniske skjema/bank-ID  100 100 100 100 
Nytt IKT-utstyr skolene (økt tetthet) 750 750 750 750 
Integrasjon mellom ulike system 200 200 200 200 
IKT-utstyr barnehagene  200 200 200 200 
Data til folkevalgte (egen sak) 400       
Oppgradering sak-/arkivløsing 200 150     
PC-er til elever med spesielle behov 150 150     
Egenkapitalinnskudd KLP 5 000 5 000 5 000 5 000 
Årlig egenkapitalinnskudd KLP 2 000 2 000 2 000 2 000 
Datasikkerhet 400 300 300   
Løsning for IP/IOP   100     
Oppgradering kursrom Pingvinen   100     
Felles trådløs nettverksløsning 500 250 250   
System Voksenopplæring / Flyktningetjenesten 250       
Velferdsteknologi     350 250 
Samlet ramme avd. 12 250 11 000 10 850 10 200 

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
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Kommentarer knyttet til gitte investeringsprosjekt for Sentraladministrasjon 
En peker på at alle IKT-investeringer for Eigersund kommune er sentralisert til 
Sentraladministrasjonen. Rådmannen viser til at innenfor IKT skjer utviklingen fort. Det kan derfor 
være behov for å foreta endringer mellom prosjektene. Rådmannen ber derfor om at en kan se IKT-
prosjektene under ett for å få en så kostnadseffektiv bruk av midlene som mulig (på lik linje med 
tidligere budsjettvedtak). 
 
Rådmannen peker videre på at effekten av nye system har Eigersund kommune allerede trukket ut.  
 
 
En viser til at DNB avvikler sin rolle som leverandør av pensjon til kommuner – i den forbindelse må 
Eigersund kommune bytte livselskap. I KLP er en både kunde og eier. I den forbindelse må Eigersund 
kommune ha to former for egenkapitalinnskudd: Ett årlig og ett for å bli eier (oppjustere 
egenkapitalinnskuddet for premiereserven). Dette er forhold som skal føres i investeringsbudsjettet – 
som kan lånefinansieres.  

Forslag til investeringssmessige reduksjoner ved Sentraladministrasjonen 
Beløpene på forslagene på investeringsprosjektene er noe redusert/endret.  
 
Rådmannen viser til at det ikke er satt av midler til forhold knyttet opp mot dagens rådhus. 
Teknisk avdeling har – helt rett – pekt på behov for renovering innenfor flere områder. Dette 
utgjør ett betydelig antall millioner kroner. Samtidig har vi et forhold knyttet opp mot brygger 
og båthus som ligger utenfor Rådhuset – som en må gjøre noe med (evt. sanere). Dette er et 
forhold en må se på samlet og komme tilbake til – og som kan bli et moment i forbindelse 
med kommunereformen. 
 

Kommentarer knyttet til Kirken 
 

Økonomisk ansvar overfor kirken 
Deler av kirkens budsjett skjer ved overføringer fra kommunene. Det er den enkelte kommune 
som fastsetter størrelsen på rammeoverføringen. Disponeringen av kirkens samlede 
økonomiske budsjett vedtas av menighetsrådene. Rammeoverføringen til kirken skjer på et 
eget ansvarsområde ved Sentraladministrasjonen. Kirkelig fellesråd har behandlet budsjett og 
økonomiplan. Saksutredning og vedtak er lagt med som vedlegg.  
 
 

Forslag til  økonomiplan for Kirken 2015 – 2018 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan: 
 
Drift - endringer 2015 2016 2017 2018 
Nettobudsjett 6 082 6 082 6 082 6 082 
Fratrekk engangsforhold 2014 -100 -100 -100 -100 
Tidsbegrensede rammeendringer:         
Tilskudd menighetsrådsvalg 50       
Samlet ramme avd. 6 032 5 982 5 982 5 982 

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
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Kommentarer knyttet til enkelt poster / tiltak overfor kirken: 
Menighetsrådets forslag til budsjett og økonomiplan er lagt med som vedlegg. Krav om 
kompensasjon knyttet opp mot lønnsoppgjøret 2014 vil bli innarbeidet i løpet av 2014 og 
2015. Det samme vil skje for lønnsoppgjøret i 2015. Dette vil føre til endringer i den 
økonomiske rammen.  
 
Rådmannen viser til at Eigersund kirkelige fellesråd har bedt om en rammeøkning på 400.000 
kroner (generell rammeøkning). Dette er det ikke økonomisk rom for. Rådmannen viser til at 
en økning i rammen til kirken vil også gi økt tilskudd til andre trosretninger. 
 
Samtidig peker rådmannen på at vi utbetaler tilskuddet samlet til kirken – tidlig i året. Ut fra 
dette vil det tilfalle renteinntekter til kirken – som vil være en form for rammeøkning. 
 

Forslag til investeringer innenfor Kirken 
 

Investeringer 2015 2016 2017 2018 
Ny gravlund - Egersund 5 000 11 500     
Nye toalett Egersund kirke - grunnarbeider 300 500     
Nye toalett Egersund kirke - bygging 300 500     
Ny rullestol rampe Helleland kirke 500   0   
Nytt tak Egersund kirke 1 200       
Kirkestue ved Helleland kirke   500 1 000   
Samlet ramme avd. 7 300 13 000 1 000 0 

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 
Rådmannen viser til de enkelte punkt. Rådmann en legger inn tiltak som ligger til det 
kommunale medfinansieringsansvaret. Rådmannen viser til at Eigersund kirkelige fellesråd 
har søkt om investeringsmidler til ombygging av Eigerøy arbeidskirke – som ikke er lagt inn. 
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KOMMENTARER KNYTTET TIL HELSE OG OMSORGSAVD 

 
 

Nøkkeldata Helse- og omsorgsavdelingen (HO)  
Enheter ved  HO 
HO omfatter bla.: 

• Helsetjenester (Helsestasjon, jordmor, legevaktsentral, kommunalt legesenter, 
driftstilskudd leger) 

• Fysio-/Ergoterapitjeneste 
• Tre større bo- og servicesenter / Sjukeheimsenheter 
• Hjemmebaserte tjenester (inkl. Transporttjenesten) 
• Psykisk helsetjeneste 
• Avlastningsboliger 
• NAV (sosiale tjenester, flyktninger etc.). 
• Tiltak overfor rus. 
 

Økonomiske hovedtall HO 
 

Moment/år B-2015 B-2014 R-2013
Utgifter 417 761 424 290 423 900
-Inntekter/tilskudd -54 467 -48 650 -60 902
Netto ramme 363 294 375 640 362 999  
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 

Mål og prioriteringer for Helse- og omsorgsavdelingen 
1. Jobbe tverrfaglig med tidlig innsats for barn og unge, folkehelse og forebyggende 

arbeid. 
2. Være delaktig i utprøving og iverksetting av velferdsteknologi. 
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3. Rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell. Øke andel høgskoleutdanna. 
4. Jobbe tverrfaglig med områder innen prosjekt boligsosialt velferdsprogram. 
5. Avklare arbeidsoppgaver og mål for integreringsarbeidet. 

 

Forslag til økonomiplan for HO 2015 – 2018 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan: 
 

Drift - endringer 2015 2016 2017 2018 
Nettobudsjett 375 640 375 640 375 640 375 640 
Fratrekk engangsforhold 2014 95 95 95 95 
Varige rammeendringer:         
Lønnsøkninger  4 565 4 565 4 565 4 565 
Mottak flyktninger         
Introduksjonsstønad flyktninger økning 1 000 1 000 1 000 1 000 
Flyktningetjenesten / lege 850 850 850 850 
Kvalifiseringsprogrammet inkl flyktninger 2 200 2 200 2 200 2 200 
Tapt inntekt - komp 170 170 170 170 
Økte utgifter sosialhjelp 350 350 350 350 
Tilskudd OBD (E2015) -230 -230 -230 -230 
Eigersund 2015 -5 835 -5 835 -5 835 -5 835 
Red. vertskom.tilskudd -300 -1 300 -2 300 -3 300 
Red. lederstilling - vertskommunetilskudd -700 -700 -700 -700 
Hjemmehjelp/pratisk bistand -700 -840 -840 -840 
Legge ned ett bofellesskap Lundeåne -1 120 -2 800 -1 000 0 
Red. bemanning akktivitessenter psykisk utv -1 120 -1 680 -1 680 -1 680 
St.bud - red. egenandel sjukeheim 44 44 44 44 
St.bud - Brukerstyr personlig assistent 850 850 850 850 
St.bud - Midler til Helsestasjon 654 654 654 654 
St.bud - Midler til rus/psykiatri 580 580 580 580 
Bruker med nytt botilbud  800 800 800 800 
K-sak 041/14 Driftstilpasninger -130 120 120 120 
Kursmidlene flyttet ut til avdelingene 225 225 225 225 
Lønnsreguleringer legeavtaler/fysio 360 360 360 360 
Brukerbetalinger -5 -10 -15 -20 
Samhandlingsreformen - medfinansiering -14 949 -14 949 -14 949 -14 949 
Samlet ramme avd. 363 294 360 159 360 954 360 949 

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 

Kommentarer til noen driftsmessige endringer ved Levekårsavdelingen HO 
• Rådmannen viser til at midler knyttet opp mot Samhandlingsreformen trekkes ut av 

kommunens ramme. Vi trekker ut det som ligger innenfor ordningen i HO. 
• Det legges inn midler knyttet opp mot endringer i statsbudsjettet for 2015: 

o St.bud - red. egenandel sjukeheim – 44.000 kr 
o St.bud - Brukerstyr personlig assistent – 850.000 kr 
o St.bud - Midler til Helsestasjon – 654.000 kr (i tillegg ble det lagt inn midler i 

forbindelse med B2014 tilsvarende 550.000 kr). 
o St.bud - Midler til rus/psykiatri – 580.000 kr. Disse midlene går mot den 

endring som staten foretok i forbindelse med fastsettelse av statsbudsjett for 
2014. Dette førte til en rammereduksjon på 1,0 millioner kroner. Dvs. at disse 
midlene går uavkortet mot denne endringen – for å opprettholde et 
eksisterende tilbud. 
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• Det legges inn midler til en ressurskrevende bruker som får ett endret tjenestetilbud. 
• Det legges inn midler knyttet opp mot mottak av flyktninger, dette omfatter følgende 

forhold: 
o Introduksjonsstønad flyktninger økning – 1,0 million kroner 
o Flyktningetjenesten / lege (bemanningsøkning) – 850.000 kr 
o Kvalifiseringsprogrammet inkl flyktninger – 2,2 millioner kroner. 
o I tillegg vil midler knyttet opp mot helsestasjon fra statsbudsjettet gå mot 

integrering av flyktninger. 
 

Forslag til driftsmessige reduksjoner ved HO 
Som følge av presset økonomi og budsjettvedtak fra foreslår rådmannen følgende 
driftsreduksjoner (en viser her til helårseffekten i 2015 eller 2016): 

• Tilskudd til OBD utgår (550.000 kroner). Tiltaket avvikles. Dette ble vedtatt i 
forbindelse med budsjettet for 2014 og videreføres i B2015. 

• Eigersund 2015 – 5.835.000 kroner (helårseffekt fra 2015). En viser til kommentarer 
knyttet opp mot Eigersund 2015 (felles kommentarer). 

• Red. vertskommunetilskuddet – 1.300.000 kroner i 2016. En viser til følgende: 
o En gradvis nedtrapping av tjenester knyttet opp mot beboere som omfattes av 

Vertskommunetilskuddet.  
o Nedtrappingen skal skje ved naturlig bortgang – og er budsjettert til å være 1 

million kroner pr. år (dette er anslag og det kan derfor bli justeringer).  
o En viser til at Vertskommunefondet er disponert i 2014 - som gir oss mindre 

fleksibilitet i nedtrappingen. 
• Red. lederstilling – vertskommunetilskudd – 700.000 kroner fra 2015. En viser til 

følgende: 
o Dette er en vertskommunereduksjon for 2015.  
o Lederoppgavene som tidligere er utført av en leder blir fordelt på to andre 

ledere innenfor HO. 
• Hjemmehjelp/praktisk bistand – 840.000 kroner i 2016. En viser til følgende: 

o Hjemmeboende kun tildeles hjemmehjelp dersom de er helt avhengig av 
praktisk bistand.  

o Dvs at en ikke kan utføre noe praktisk arbeid selv og er ikke i stand til å skaffe 
privat hjelp. 

• Legge ned ett bofellesskap Lundeåne – med en helårseffekt i 2016 på 2,8 millioner 
kroner. En viser til følgende: 

o Bofellesskapet har boenheter for eldre med funksjonshemminger og behov for 
døgnkontinuerlig pleie/tilsyn.  

o Beboerne har leiekontrakter med kommunen.  
o Avvikling av bofellesskapet vil måtte skje gradvis, naturlig avgang og/eller 

oppsigelse av kontakt og flytting til annet botiltak med samme tjenesteomfang. 
o Rådmannen viser tilat dette blir ett midlertidig tiltak hvor rådmannen 

planlegger en «ny» oppstart fra høsten 2017 igjen. 
• Red. bemanning aktivitessenter psykisk utviklingshemmede mennesker – med en 

helårseffekt på 1.680.000 kroner i 2016. En viser til følgende: 
o Alle sommerferieturer og fester som personalet på Lysgården arrangerer utgår.  
o Deler av kveldstilbud som gis i dag utgår.  
o Ingen idrettsstevner der personalet blir med som støttepersonell kan 

videreføres slik som i dag.  
o Skal dette videreføres må alle kostnader dekkes av bruker.  
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o Noen brukere kan få redusert tilbud og andre kan miste dette tilbudet 
• Samlet helårseffekt i 2016 er samlet sett på 13.385.000 kroner knyttet opp mot foreslåtte 

driftsreduksjoner ved HO. En peker på at dette er forhold som kommer i tillegg til de 
forhold som er vedtatt i forbindelse med K-sak 041/41 Driftstilpasninger i forbindelse 
med økonomirapporten som ble behandlet i kommunestyret i juni 2014. 

 
Ellers ligger følgende reduksjoner inne i rådmannens budsjettforslag: 

• Rådmannen finner ikke økonomisk rom for å legge inn driftsmidler til drift av nytt bo- 
og servicesenter / sykehjem for eldre iht. omsorgsplanen. Samlede driftskostnader med 
et slikt senter vil ligge på ca. 33 - 35 millioner kroner. I tillegg kommer driftsutgifter 
for Teknisk avdeling og finansutgifter. 

 

Endringer i brukerbetalinger for tjenester ved avdelingen 
De områder som kan blir regulert med 5% - iht. tidligere vedtak. En påpeker at gitte tjenester 
reguleres iht. statlige retningslinjer (for eksempel betaling for opphold på sjukeheim). 
 

Forslag til investeringer innenfor HO 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan: 
Investeringer 2015 2016 2017 2018 
Inventar/utstyr HO 350 350 350 350 
Lysgården buss     650   
Kjøretøy Rusomsorgen 200       
Nytt senter Lagård - omsorgsplan       10 000 
Samlet ramme avd. 550 350 1 000 10 350 

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 

Kommentarer til investeringene ved HO 
• Det foreslås mindre investeringer innenfor HO, men det påpekes at de investeringene som 

foreslås vil lette arbeidsbelastningen på ansatte. 

Forslag til investeringsmessige reduksjoner ved HO 
Det er ikke funnet økonomisk rom for nytt bo- og servicesenter / sykehjem for eldre iht. 
omsorgsplanen. En viser dog til at det bler satt av midler til planlegging i 2013 – et arbeid 
som ikke blir stoppet. Bygging av nytt bo- og servicesenter / sykehjem for eldre iht. 
omsorgsplanen er beregnet til å komme på minimum 130 millioner kroner. Det er mulig å 
søke om tilskuddsmidler på dette, men det ligger en betydelig egenandel som rådmannen ikke 
har funnet økonomisk rom for – i denne omgang. En prognose går på at nettoutgiften 
(investeringsmessig) kan ligge på ca 66 – 70 millioner kroner.  Det er satt av midler til dette 
tiltak i 2018, men en realisering forutsetter full dekning av driftsutgifter – som det i skissert 
økonomirapport IKKE er dekning på. 
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Kommentarer knyttet til Kultur- og oppvekstsavdelingen (KO) 

 
Odd Stangeland (AP) og Arne Stapnes (H) er gruppeledere i respektive parti. 
 

Nøkkeldata for Kultur- og oppvekstavdelingen (KO) 
Enheter ved Kultur- og oppvekstavdelingen 
Enhetene omfatter bla.: 

• De kommunale grunnskolene (barne- og ungdomsskolene) 
• Voksenopplæringssenteret 
• Kommunale barnehager / Tilskudd til private barnehager 
• Kulturskolen 
• Barnevernet 
• Kulturområdet 
• Ungdomskontakten 
 

 

Økonomiske hovedtall KO 
 

Moment/år B-2015 B-2014 R-2013
Utgifter 418 170 427 539 423 888
Inntekter -61 172 -69 014 -84 224
Netto ramme 356 998 358 525 339 664  
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
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Mål og prioriteringer for Kultur- og oppvekstavdelingen 
1. Fortsette arbeidet med tidlig innsats i barnehage og skole 
2. Rekruttere og beholde kvalifisert personale i alle enheter 
3. Arbeide videre med en forutsigbar og tydelig modell som sikrer god grunnbemanning i 

skolene 
4. Avklare arbeidsoppgaver og mål for integreringsarbeidet i kommunnen 
5. Sikre bredt og godt kulturliv for alle i Eigersund kommune 

 

Forslag til  økonomiplan for Kultur- og oppvekstavdelingen  2015 – 2018 
Rådmannens forslag til budsjett/økonomiplan: 
 
 

Drift - endringer 2015 2016 2017 2018 
Nettobudsjett 358 525 358 525 358 525 358 525 
Fratrekk engangsforhold 2014 44 44 44 44 
Varige rammeendringer:         
Lønnsøkninger 4 371 4 371 4 371 4 371 
Barnehagekonsulent 300 300 300 300 
Økt tilskudd private barnehager 5 000 10 000 5 000 5 000 
Barnevern - tiltak utenfor/i familie -200 -200 -200 -200 
Barnevernboliger flyktninger -flytting av midler 1 000 1 000 1 000 1 000 
Tilføre midler ang. KO-saken 300 600 600 600 
Tidlig innsats - økt stillingsressurs 500 500 500 500 
Eigersund 2015 -4 735 -4 735 -4 735 -4 735 
Avvikling Tusenbeinet åpen barnehage -660 -890 -890 -890 
Felles styrer Rundevoll/Husabø barnehage -75 -200 -200 -200 
Avvente Okka Festival -75 -75 -75 -75 
Red. assistenter ved skolene -1 600 -4 000 -4 000 -4 000 
Ny avtale PPT - økt refusjon andre kommuner -400 -400 -400 -400 
Redusert tilbud ved Kulturskolen -230 -560 -560 -560 
Redusert tilbud ved biblioteket -400 -530 -530 -530 
Driftstilpasninger Kulturavdelingen -400 -530 -530 -530 
Avvikling av SLT-koordinator -300 -300 -300 -300 
Driftstilpasninger skolene -3 000 -7 000 -7 000 -7 000 
St.bud - Valgfag 10. trinn 279 279 279 279 
St.bud - økt egenandel barnevernet 467 467 467 467 
St.bud - økt makspris barnehager -884 -884 -884 -884 
St.bud - Moderasjonsordning i barnehage 316 316 316 316 
Mottak av flyktninger skolene 1 200 1 200 1 200 1 200 
Økt antall elever 630 1 520 1 520 1 520 
2 ressurskrevende elever 520 1 240 1 240 1 240 
Døvetolk - 100% stilling 280 660 660 660 
Ressurskrevende tjenester barn -500 -500 -500 -500 
K-sak 041/14 Driftstilpasninger -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 
Kursmidlene flyttes til avdelingene 225 225 225 225 
Overføring av tidl. kulturavd. til kultur og skole -100       
Tidsbegrensede rammeendringer:         
Inndekning - driftsendringer/bruk av fond   -4 600     
Samlet ramme avd. 356 998 352 443 352 043 352 043 

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
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Kommentarer til driftsmessige endringer ved Kultur- og oppvekstavdelingen   
Rådmannen har følgende kommentarer: 
 Barnehagetilskudd til private barnehager 

o Banehagetilskuddet ble lagt i rammen fra 2011. Det påpekes at dette ikke var 
friske penger, men øremerkede midler som ble flyttet inn i rammetilskuddet.  

o Beregningene for 2015 baserer seg på ny forskrift for 2015. For 2015 er 
«utgangspunktet» regnskapet for 2013. Tilskuddet for 2015 vil gå ned i forhold 
til tilskuddet i 2014. 

o I 2016 vil tilskuddet øke i forhold til 2015 – da tilskuddet tar utgangspunkt i 
2014. Tilskuddet i 2014 er spesielt høyt som følge av kommunal drift i 2014. 

o For å finansiere økt tilskudd i 2016 er det lagt inn en finansiering på 4,6 
millioner kroner. Dette må en i løpet av 2014, 2015 og 2016 finne dekning til. 

 En tar videre hensyn til forhold som ligger i statsbudsjettet knyttet opp mot valgfag, 
kulturskoletilbud i SFO og barnehageformål. 

 Det legges inn midler knyttet opp mot mottak av flyktninger. 
 Det legges inn midler knyttet opp mot ressurskrevende tjenester ved KO – for 

konkrete brukere. 
 Det legges inn midler til grunnskolene totalt – knyttet opp mot flere elever. Dette er et 

viktig moment mot ønsket rammestyring. 

Forslag til driftsmessige reduksjoner ved Kultur- og oppvekstavdelingen   
Ved Kultur- og oppvekstavdelingen (KO) foretas følgende reduksjoner (hvor en viser 
helårseffekten fra 2016): 
• Eigersund 2015 – 4.735.000 kr. En viser til felles kommentar. 
• Avvikling Tusenbeinet åpen barnehage – 890.000 kr. 

o Dette er et tilbud fire dager i uken.  
o Ved avvikling vil det bli gitt tilbud til de aktuelle barna i ordinær barnehage fra 

ved barnehageopptaket 2015. 
• Felles styrer Rundevoll/Husabø barnehage – 200.000 kr 

o p.t. er Husabø 1,5 avdeling bhg og Rundevoll 2 avd.  
o Forslaget innebærer felles styrer fra august 2015.  
o I dag har Rundevoll bhg styrer i vikariat fram til august 2015. 

• Avvente Okka Festival – 75.000 kr 
• Redusere antall assistenter ved skolene – 4.000.000 kr 

o Vil gå på stillings reduksjoner og vil omfatte tjenester hvor Eigersund kommune 
ligger med høyere utgifter enn tilsvarende kommuner (herunder vist i Kostra-
rapportering).  

o Dette vil være en prosess som vil ha økt fokus på tidlig innsats. 
• Ny avtale PPT - økt refusjon andre kommuner – 400.000 kr 
• Redusert tilbud ved Kulturskolen – 560.000 kr 

o En reduksjon vil medføre reduksjon i tilbud på kulturskolen fra august 2015.  
• Redusert tilbud ved biblioteket – 530.000 kr 

o Vil gå på stillingsreduksjoner og hvor dette kan gå på endringer av åpningstid. 
• Driftstilpasninger Kulturavdelingen – 530.000 kr 

o Driftstilpasning. En skal ha en gjennomgang av oppgavene til kulturavdelingen. 
• Avvikling av SLT-koordinator – 300.000 kr 

• SLT koordinatoren innehar i dag ulike funksjoner. Arbeidet er i hovedsak rettet mot 
barn og unge i alderen 10-18 år. Dette arbeidet vil nå bli fordelt på flere personer. 

• UNG DATA 
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o Eigersund kommune har bestemt at vi skal gjennomføre UNG DATA hvert 
tredje år.  

o Dette er en omfattende undersøkelse som SLT koordinator sammen med 
kommunalsjef KO gjennomførte.  

o Neste gang denne skal gjennomføres er våren 2016. Da vil kommunalsjef KO 
sammen med andre ledere innen avdelingen stå for forarbeidet, 
gjennomføringen og etterarbeidet av undersøkelsen.  

• Sterk og klar 
o Dette er et prosjekt Eigersund kommune har startet opp sammen med 

Bergensklinikken. Det er rettet mot foreldrerollen i Ungdomsskolen. Vi skal 
videreføre dette prosjektet og en av lederne på våre ungdomskoler vil være 
koordinator for Sterk og klar. 

• Kontakt med politi  
• SLT koordinator har hatt jevnlig kontakt med politiet ift å innhente statistikk og andre 

opplysninger. Denne kontakten vil nå bli overført til Uteteamet. 
• Styringsgruppe/arbeidsgruppe. 

o I dette arbeidet har det vært ei styringsgruppe og ei arbeidsgruppe. Rådmannen 
vil vurdere om begge disse gruppene skal fortsette, elle rom det skal lages nye 
samarbeidsformer. 

• Driftstilpasninger skolene – 7.000.000 kr 
o Vil bli foretatt sammen med rektorene – hvor en gjør tilpasning ift dagens drift. 
o Vil bla. gå på stillings reduksjoner og vil omfatte tjenester hvor Eigersund 

kommune ligger med høyere utgifter enn tilsvarende kommuner (herunder vist i 
Kostra-rapportering).  

o Dette vil være en prosess som vil ha økt fokus på tidlig innsats. 
• Samlet helårseffekt i 2016 er samlet sett på 19.220.000 kroner knyttet opp mot foreslåtte 

driftsreduksjoner ved KO. En peker på at dette er forhold som kommer i tillegg til de 
forhold som er vedtatt i forbindelse med K-sak 041/41 Driftstilpasninger i forbindelse 
med økonomirapporten som ble behandlet i kommunestyret i juni 2014. 

• Rådmannen har videre vurdert reduksjoner ved Barnevernet (basert på Kostra-oversikt), 
men viser til at en her snakker om igangsatte tiltak som ikke kan avsluttes. I denne 
prosess må en arbeide langsiktig hvor ett alternativ kan være å gå inn tidligere, men med 
mindre kostnadskrevende tiltak. Dette er en pågående prosess som rådmannen vil følge 
opp og som har flere sider og moment. 

• Det er ikke rom for økte driftsutgifter knyttet opp mot en ny skole. 
 

Oversikt over beregnet barnehagetilskudd til private barnehager for 2015 
Iht. forskrift skal barnehagetilskudd til private barnehager fremkomme i forbindelse med 
budsjettet. Informasjon kan gis på ulike måter. Eigersund kommune har foretatt en beregning 
av tilskuddet til den enkelte private barnehage for 2014 (noe som er betydelig mer enn det 
som forskriften sier). Grunnen til dette er at det er sum tilskudd som er viktig for den enkelte 
barnehage. Dette er videre informasjon som vil bli sendt til barnehagene. 
 
En påpeker at beregningene tar utgangspunkt i antall barn pr september 2014. I begynnelsen 
av 2014 skal tilskuddet (iht. forskrift) beregnes etter antall barn på fastsatt tidspunkt 
(15.12.2014). Videre vil det bli etterberegninger knyttet opp mot regnskapet for 2014 i 
Eigersund kommune (innenfor barnehagesektoren). Dvs. at tilskuddene kan/vil endres for den 
enkelte barnehage.  Videre påpeker vi at vi har tatt utgangspunkt i forslag til ny forskrift. 
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Tilskudd drift pr oppholdstime (inkl. administrative kostnader): 
• Små barn – 79,84 kr 
• Store barn – 38,50 kr 

 
Tilskudd drift pr heltidsplass, inkludert administrasjonskostnader: 

• Små barn – 172.446 kroner 
• Store barn – 83.160 kroner 

 
Når det gjelder sum tilskudd viser en til følgende tabell (som gir en foreløpig oversikt):  
 

Driftstilskudd Kapitaltilskudd Totalt tilsk. 2015 Tilsk. Bud 2014 Nedgang
Jernhagen 4 077 447 323 000 4 400 447 4 725 100 -324 653
Helleland 4 250 364 359 159 4 609 523 4 898 006 -288 483
Raketten 4 077 447 323 000 4 400 447 4 727 340 -326 893
Varden 5 688 119 456 000 6 144 119 6 600 624 -456 505
Lykkeliten 7 080 350 662 550 7 742 900 8 411 968 -669 068
Eigerøy 5 653 763 499 347 6 153 109 6 858 128 -705 019
Robåten 5 923 279 537 489 6 460 768 7 049 081 -588 313
Kiellandsskogen 8 947 995 734 789 9 682 784 10 312 435 -629 651
Skattekisten 12 142 568 1 101 476 13 244 044 14 340 456 -1 096 412
Hestnes 10 576 771 851 968 11 428 740 12 237 416 -808 676

68 418 103 5 848 779 74 266 882 80 160 554 -5 893 672  
Beregnet ut fra sammensetning barn sept. 2014 – vil bli endring. 
 
Når det gjelder søskenmoderasjon så skjer dette etter søknad fra barnehagene – og varierer 
mellom de enkelte skoleårene (ikke lagt inn i tabellen). En viser videre til at barnehagene 
Jernhagen og Raketten kan få et ekstra tilskudd på 200.000 kroner hver – etter eget vedtak 
(fullmakt til rådmann). Sistnevnte forhold er ikke lagt inn i tilskudd (dvs. det kommer i 
tillegg).  
 

Endringer i brukerbetalinger for tjenester ved avdelingen 

Kommentarer knyttet til  barnehagesatsene 
I regjeringens forslag til statsbudsjett ligger det inne at denne satsen skal økes med 100 
kr/mnd for 2015. Staten foretar et kutt på 884.000 kroner i rammen for. Dvs. at den økte 
inntekten kommer ikke til gode for kommunene. 
 
Andre inntekter 
De inntekter som vi kan justeres iht. budsjettvedtak for 2014 – og som videreføres i 
rådmannens forslag for 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Eigersund kommune Side 55 Rådmannens budsjettforslag B2015 



Budsjett og økonomiplan 2015 – 2018  Rådmannens budsjettkommentarer  

Forslag til investeringer innenfor Kultur- og oppvekstavdelingen 
 

Rådmannens forslag til budsjett/økonomiplan: 
 

Investeringer 2015 2016 2017 2018 
Husabø u skole- tilsynskrav brannteknisk  1 000 1 500   5 500 
Kulturhuset - heis til stor sal (univ.utf.) 800 400     
Husabø skolene - tak og inneklima       3 200 
Rundevoll barnehage - renovering (vurdering)       1 800 
Lagård ungdomsskole P-Bygget 5 000 32 000     
Eigerøy skole - nybygg og oppgradering       5 000 
Planlegging evt. ny ungdomsksole       1 500 
Samlet ramme avd. 6 800 33 900 0 17 000 

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 

Kommentarer til foreslåtte investeringer ved Kultur- og oppvekstavdelingen   
• En viser til det enkelte investeringsprosjekt.  
• Det er lagt inn midler knyttet opp mot skolebruksplanen. Samtidig som investeringene 

knyttet opp mot både Eigerøy skole og eventuell ny ungdomsskole ikke er 
fullfinansiert driftsmessig (verken til drift eller finans). Dvs. at en må arbeide for å øke 
det økonomiske handlingsrom for å klare å drifte og finansiere disse tiltak. 

• En viser videre til at under Teknisk avdeling settes det av årlige midler knyttet opp 
mot tilpasninger, renovering og inventar til skoler og barnehager.  

Forslag til investeringsmessige reduksjoner ved Kultur- og oppvekstavdelingen   
En viser til Skolebruksplan som er sendt til politisk behandling.  
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ENDR. INNENFOR PLANTEKNISK UTVALG SITT ANSVAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bjørn Reidar Berentsen (AP) er leder av Planteknisk utvalg. 

Ansvarsområde/enheter for utvalget 
Ansvarsområdet for Planteknisk utvalg er Teknisk avdeling. 

Kommentarer knyttet til Teknisk avdeling 
Nøkkeldata for Teknisk avdeling 
Enheter ved Teknisk avdeling 
Avdelingen omfatter følgende seksjoner/kontor: 

• Bygg og eiendomsforvaltning 
• Seksjon Kommunalteknisk (vei, vann, avløp og utemiljø). 
• Oppmålingskontoret 
• Byggesakskontoret 
• Brannvesenet 
• Prosjektansvar for kommunale byggeprosjekt. 
• Landbrukskontoret 

 

Økonomiske hovedtall Teknisk avdeling 
 

Moment/år B-2015 B-2014 R-2013
Utgifter 169 208 170 397 181 162
-Inntekter/tilskudd -95 700 -95 306 -101 588
Netto ramme 73 508 75 091 79 574  
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
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Mål og prioriteringer for Teknisk avdeling 
Målene for 2014 videreføres og tar utgangspunkt i kommuneplanen 2007-2018 som bakteppe 

1. Innbyggerne 
a.  Eigersund kommune skal ha en løsnings- og serviceorientert administrasjon 

i. Vi skal effektivt levere gode tjenester innenfor vedtatte rammer. 
ii. Vi skal sikre en god saksbehandling gjennom bruk av digitale løsninger 

og effektive arbeidsprosesser. 
iii. Vi skal videreutvikle elektroniske tjenester for våre innbyggere. 

2. Attraktiv arbeidsgiver 
a. Vi skal skape et positivt arbeidsmiljø og rekruttere dyktige medarbeidere til alle 

ledige stillinger 
 

Forslag til  økonomiplan for Teknisk avdelingen 2015 – 2018 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan: 
 
Drift - endringer 2015 2016 2017 2018 
Nettobudsjett 75 091 75 091 75 091 75 091 
Fratrekk engangsforhold 2014 -181 -181 -181 -181 
Varige rammeendringer:         
Lønnsendringer 1 707 1 707 1 707 1 707 
Eigersund 2015 -1 730 -1 730 -1 730 -1 730 
Redusert renhold -770 -770 -770 -770 
Red. miljø og TS-tiltak -160 -160 -160 -160 
Eiendomsskatt - omtaksering      4 500   
Vedlikehold lekeplasser  40 80 80 80 
Kursmidlene flyttet ut til avdelingene 80 80 80 80 
K-sak 041/14 Driftstilpasninger -600 -600 -600 -600 
Energiutgifter -10% -500 -1 000 -1 000 -1 000 
Brukerbetaling -5 -10 -15 -20 
Utg. nye lokaler Voksenopplæringsent. 136 136 136 136 
Tidsbegrensede rammeendringer:         
Lovpålagt brokontroll i kommunen 100       
Maling Lundeåne   750     
Eiendomstaksering - eiendomsskatt   500     
Sykkelby 300 300     
Samlet ramme avd. 73 508 74 193 77 138 72 633 

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 

Kommentarer til driftsmessige endringer ved Teknisk avdeling 
En viser til tabellen. Rådmann viser til tidligere kommentarer knyttet opp mot eiendomsskatt 
og ny taksering i perioden 2016 – 2017. Flere forhold må igangsettes i 2015 – noe rådmannen 
også fremmer forslag til vedtak på.  

Driftsmessige reduksjoner ved Teknisk avdeling 
Følgende driftsreduksjoner er innarbeidet i avdelingens budsjett: 
• Eigersund 2015 (viser til felles kommentar) – 1.730.000 kr. 
• Redusert renhold – 770.000 kr 
• Redusert overtid/flagging – gir ikke budsjettmessige endringer, men reduserer overtid 

(ikke budsjettert) med 100.000 kroner. 
• Red. miljø og TS-tiltak – 160.000 kr 
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• Energiutgifter – 500.000 kr. 
• Samlet helårseffekt er på 3.160.000 kroner knyttet opp mot foreslåtte driftsreduksjoner. 

En peker på at dette er forhold som kommer i tillegg til de forhold som er vedtatt i 
forbindelse med K-sak 041/41 Driftstilpasninger i forbindelse med økonomirapporten 
som ble behandlet i kommunestyret i juni 2014. 

 
Informasjon om forhold som burde vært lagt inn 
Rådmannen viser til at de økonomiske rammene ved avdelingen er stramme – og hvor 
avdelingen har hatt merforbruk i flere år.  
 
KS har foretatt en større undersøkelse av vedlikeholdsbehovet på kommunale bygg. KS sin 
beregning viser at oppgraderingsbehovet i Eigersund kommune (for kommunale bygg) er 
beregnet til å ligge på 107 – 150 millioner kroner (i en samlet periode på 10 år). Det sier seg 
selv at dette er et beløp som det ikke er rom å avsette. En gjennomgang vi har hatt i 
forbindelse med budsjettet knyttet opp mot bygningsvedlikeholdet vårt tilsier dog at 
vedlikeholdspostene skulle blitt økt med 6-7 millioner kroner pr år. Dette har det på ingen 
måte vært rom for å dekke – noe som også har konsekvenser av at bygningsvedlikeholdet blir 
holdt på et for lavt nivå.  
 
På grunn av kommunens økonomi har det vært nødvendig å redusere antall stillinger og foreta 
kutt i driftsbudsjettene. I seksjon vei- og utemiljø har denne prosessen rammet de ulike 
driftsenhetene hardt. Kuttes en stilling er det åpenlyst at en må kutte tilsvarende i 
driftsoppgavene, og får en nye driftsoppgaver må en oppbemanne tilsvarende. En 
forsterkende effekt har vært at nedbemanningen har skjedd i en periode hvor seksjonens 
driftsoppgaver har økt jevnt. I et forsøk på å rekke over ”alt”, noe som selvsagt ikke er mulig, 
har en fått stor slitasje på bemanning og et svært stort etterslep av utsatt vedlikehold som vil 
bli svært kostbart å hente inn igjen.  
 

Endringer i brukerbetalinger for tjenester ved avdelingen 
 
Endringer i generelle priser 
Iht. vedtak blir priser (som kan) justert opp iht. budsjettvedtak. For gitte områder (for 
eksempel byggesak) fremmes det egne saker. 
 
Endring av husleie – til gjengs leie 
Vi har over flere år justert husleiene fortløpende – og da til gjengs leie. Dette har en tidligere 
informert om bla. i økonomirapporter. Det som ligger i dette er at det ved utleie er regler om 
hvordan husleiene kan reguleres. Dette fører til at endringer må skje med ulike varsel og hvor 
det er klare tidsfrister – til beste for leietakerene. I dette ligger det også at vi praktiserer 
justeringer til ”gjengleie” (dvs. det som oppfattes som ny/justert leie). Dette er et forhold som 
er praktisert i flere år, men det er behov for at en i budsjettet gir rådmannen den fullmakt. 
Derfor fremmes dette som et punkt – av formelle grunner. 

Endringer i kommunale gebyrer for  vann og avløp 
For å beregne seg frem til korrekt gebyr nyttes selvkostberegninger. Disse er foretatt etter 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine retningslinjer (forskrift for 
selvkostberegninger). Beregningene foretas i forbindelse med budsjett og etterberegnes i 
forbindelse med årsregnskapet. I forbindelse med årsregnskapet foretar revisjonen en 
gjennomgang av selvkostberegningene.  
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Ingen endringer i Avløpsgebyr 
• Tjenester innenfor avløpsektoren er et selvkostområde – hvor faktiske utgifter skal dekkes 

via gebyr.  
• Rådmannen foreslår ingen endringer i avløpsgebyret for 2015. 
• Vurderinger som er gjort knyttet opp mot gebyret: 

o Ved utgangen av 2014 (31.12.2014) skal det iht. B2014 stå 14.240.00 kroner på 
Avløpsfondet.  

o Iht. Selvkostforskriften skal det ikke bygges opp fond på området, dog så er det lov til 
å se flere år over ett – med tanke på stabile gebyr. 

o Basert på lønnsøkning, mulig endring i rentene og økte finansutgifter knyttet opp mot 
nye investeringer foreslår rådmannen at gebyret for 2015 ikke settes ned og at en 
reduserer fondet over tid. 

o Ved å ikke foreta endringer i gebyret vil vi i ha følgende endringer i Avløpsfondet: 
 For 2014 har vi en budsjettert bruk på 950.000 kroner.  
 For 2015 vil vi bruke 2.070.000 kroner av Avløpsfondet. 
 I løpet av perioden vil bruken av fondet øke. Dette gjør at beregninger viser at 

vi kan klare å holde gebyret på samme nivå de kommende år – under kjente 
forutsetninger. På denne måten blir det få endringer i gebyret for innbyggerne. 
Videre er det endringer som både kan/vil skje som vil påvirke 
gebyrfastsettelsen for det enkelte år. 

 Hvis en foretar en reduksjon av gebyret i 2015 betyr dette at gebyret må økes 
på et tidligere tidspunkt. 

o En hovedårsak til at vi kan holde gebyret uforandret henger sammen med lav 
kalkylerente. Ved endringer i denne vil dette få konsekvenser mht. bruk av fond og 
fastsettelse av årlig gebyr. 

 
Ingen endringer i Vanngebyr 
• Tjenester innenfor vannsektoren er et selvkostområde – hvor faktiske utgifter kan dekkes 

via gebyr.  
• Rådmannen foreslår ingen endringer i vanngebyret for 2015. 
• Vurderinger som er gjort knyttet opp mot gebyret: 

o Ved utgangen av 2014 (31.12.2014) skal det iht. B2014 stå 17.830.000 kroner på 
Vannfondet.  

o Iht. Selvkostforskriften skal det ikke bygges opp fond på området, dog så er det lov til 
å se flere år over ett – med tanke på stabile gebyr. 

o Basert på lønnsøkning, mulig endring i rentene og økte finansutgifter knyttet opp mot 
nye investeringer foreslår rådmannen at gebyret for 2015 ikke settes ned og at en 
reduserer fondet over tid. 

o Ved å ikke foreta endringer i gebyret vil vi i ha følgende endringer i Vannfondet: 
 For 2014 vil vi bruke 750.000 kroner av Vannfondet. 
 For 2015 vil vi bruke 235.000 kroner av Vannfondet. 
 For resten av perioden vil det være bruk av Vannfondet og bruken vil øke i 

takt med investeringer – spesielt sett opp mot ny vannkilde. 
 I løpet av denne økonomiplanperioden vil en ikke måtte øke vanngebyret. På 

denne måten blir det få endringer i vanngebyret for innbyggerne. 
 Hvis en foretar en reduksjon av vanngebyret i 2015 betyr dette at gebyret må 

økes med tidlig i perioden.  
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o En hovedårsak til at vi kan holde gebyret uforandret henger sammen med lav 
kalkylerente. Ved endringer i denne vil dette få konsekvenser mht. bruk av fond og 
fastsettelse av årlig gebyr. 

o Hvis samtlige investeringer knyttet opp mot ny vannkilde ble gjennomført samlet «i 
dag» ville dette betydd en økning i vanngebyret på 20%. I dette regnestykket har en 
lagt til grunn følgende forhold: 
 Ingen bemanningsmessige endringer. 
 Realisering av foreslåtte investeringer. 
 Dagens rentenivå (stiger renten så vil også gebyrgrunnlaget øke – som gir 

høyere vanngebyr). 
 Noe økte driftsutgifter. Ny vannkilde vil gi økte utgifter knyttet opp mot flere 

forhold. 
 Det kronemessige beløpet vil variere avhengig av forbruk og størrelse på 

bygning. 
 
Ingen økning i Feiegebyr 
• Feiing er et selvkostområde – hvor faktiske utgifter skal dekkes via gebyr.  
• Rådmannen foreslår ingen økning i feiegebyret for 2015.  
• Disponible fond er budsjettert brukt i B2014 – slik at en må forvente en økning i 

kommende år. 
 
Endringer i Renovasjonsgebyr 
Selv om renovasjonen blir utført av Dalane Miljøverk IKS (DIM) ligger det til 
kommunestyret å fastsette renovasjonsgebyret for Eigersund kommune. Tjenester innenfor 
renovasjon er et selvkostområde – hvor faktiske utgifter skal dekkes via gebyr.  
 
Styret i DIM har vedtatt (foreslått) at avgiftene endres for 2015 – overfor 
representasjonsskapet. DIM har foreslått følgende (eks. mva.) fra 01.01.2015, hvor 
renovasjonsgebyret settes til : 

• 2.700 kroner for boliger.  
• 1.650 kroner for hytter/fritidsbolige. 
• 2.970 kroner for septiktanktømming (standard tank).. 
• Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. 

 
Dato for fakturering av kommunale gebyr 
Forfallsdatoene for kommunale gebyr ble fra og med 2010 satt til 20.03, 20.06 og 20.10. 
Dette er datoer som videreføres i 2015. Til info har DIM forfall 31.01 og 31.07.  
 

Samlet endring i kommunale gebyr for 2015 (oppgitt i kr)  
 
Gebyrtype 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Endr. 
Vann 1 386 1 649 1 888 2 209 2 430 2 430 2 430 2 430 2 430 2 430 0 
Avløp 2 429 3 011 3 612 4 155 4 155 4 155 4 155 4 155 4 155 4 155 0 
Renovasjon 1 730 1 870 2 220 2 400 2 300 2 300 2 500 2 575 2 500 2 700 200 
Feier 175 175 175 175 250 260 260 260 286 286 0 
Sum netto 7 798 6 705 7 895 8 939 9 135 9 145 9 345 9 420 9 371 9 571 200 
Mva 1 430 1 676 1 974 2 235 2 284 2 286 2 336 2 355 2 343 2 393 50 
Totalt 9 228 8 381 9 869 11 174 11 419 11 431 11 681 11 775 11 714 11 964 250 
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Forventet endring i kommunale gebyr for perioden 2004 - 2018 
Tabellen nedenfor viser vi beregnede økninger innenfor kommunale avgifter.  
 

Gebyr 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Avløp 2,5 % -10 % 9 % 24 % 20 % 15 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Vann 2,5 % 0 % 8 % 19 % 14,5 % 17 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Feier 0,0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 43 % 4 % 0 % 0 % 10 % 0 % 10 % 10 % 0 % 
 
Veksten i årene 2015 - 2018 er i antatt reell vekst. Dvs. en har tatt hensyn til lønns og 
prisstigning. En viser til at tjenestene er selvfinansierende og økningene har kommet som 
følge av bla.: 

• Økte kvalitetsmessige krav. 
• Foretatte og kommende investeringer. 
• Endringer i markedsrenten. 
• Økte lønnskostnader (lønnsveksten – i form av nye stillinger og/eller generell 

lønnsøkning må dekkes innenfor sektoren). 
• I forbindelse med at selvkostberegningene ble endret (statlig forskrift) førte dette bla. 

til at beregningene skulle omfatte flere områder enn tidligere, i tillegg til at både 
finansieringsordningene og beregningene av finanskostnadene ble endret. Dette har 
ført til at gebyrene innenfor dette felt har økt. 

 
I denne sammenheng er det viktig å peke på følgende forhold – som vil føre til økte gebyr 
innenfor spesielt vann- og avløpssektoren: 

• I forbindelse med selvkostberegningene skal en bruke en fastsatt kalkylerente – som er 
koblet opp mot statsobligasjoner til Norge. Hvis kalkylerenten stiger mer enn det som 
ligger inne i beregningene betyr dette at vann- og avløpsgebyret må settes opp. 
Økningen kan isolert sett utgjøre ca 10 – 15% for det enkelte område. 

• Når en tar igjen dagens etterslep innenfor investeringsprosjekt på vann- og 
avløpssektoren – samt har realisert foreslåtte investeringer – vil gebyrene øke.  

• Etterslepet innenfor sektoren er delvis innarbeidet i selvkostberegningene, men med 
en sen virkning. Hvis etterslepet innarbeides raskere vil en måtte øke gebyrene raskere 
enn det som er skissert. 

• Nye investeringer. 
 
Rådmannen påpeker at vi bruker av Vannfond og Avløpsfond for å balansere driften i de år 
som kommer. Dog så er dette iht. forskrift om selvkostområder. Dvs. at innenfor dette 
området vil en da tilføre midler tilbake til brukerne (kundene)over tid.  
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Forslag til investeringer innenfor Teknisk avdeling 

Investeringer innenfor Teknisk avdeling – vann- og avløpssektoren 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan:  
 
Investeringer 2015 2016 2017 2018 
Vannforsyning         
Tiltak på vannledningsnettet 500 500 500 500 
Utskrifting hjulgravemaskin   750     
Utbygging ny vannkilde 7 100 8 000   20 000 
Sanering vannledning 4 000 2 000 2 000 2 000 
Vann/avløp Segleim 2 300       
Sum vannforsyning 13 900 11 250 2 500 22 500 
Avløp         
Tiltak på avløpsnettet 1 000 1 000 1 000 1 000 
Utskrifting hjulgravemaskin   750     
Oppgradering Skjerpe renseanlegg 2 000 1 000     
Nye kloakkpumpestasjoner 1 000 1 000 1 000 1 000 
Gamle Eigerøyvein - pumpestasjon/ledningsnett 1 100       
Aase offentlig VA        1 000 
Sanering avløpsledning sentrum 5 000   3 000 2 000 
Sum avløp 10 100 3 750 5 000 5 000 
Samlet ramme avd. 24 000 15 000 7 500 27 500 

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 
En viser til at nytt vannverk (med ledningsnett, pumper, vei og vannbehandlingsanlegget) vil komme 
på 120 millioner kroner (i 2011-priser). Som følge av økte krav, økt nedbørsmengde, ny 
teknologi og kjennskap (herunder økt farge på vann) har en nå tatt hensyn til at det kan være 
at vi må ha et fellingsanlegg for å fjerne farge. Dette er det tatt hensyn til. 
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Investeringer innenfor Teknisk avdeling – kommunal del 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan: 
 
Investeringer 2015 2016 2017 2018 
Utskifting brannbiler/redningsbiler 4 500     5 000 
Innløsning hus Sokndalsveien 18 400 400 400   
Utskifting mindre mannskapsbiler 4x4     1 000   
Brann - klippeutstyr/redning     300   
Forstøtningsmurer Holan og Rundevollveien 1 850       
Renovering kommunale broer  1 000 500 500 500 
Gatebelysning - utfasing av HQL lyskilder 800 800 800 800 
Utstyr til vintervedlikehold (vei/utemiljø) 200 200 200 200 
Tiltak på veianlegg 500 500 800 800 
Egenandel trafikksikerhetstiltak 500 500 500 500 
Utskifting hjulgraver til veidrift   1 500     
Nærmiljøanlegg 300 300 300 300 
Friluftsomåder 250 250 250 250 
Utskifting bil m/plan (transporter) og varebil 800       
Opprustning lekeplasser 1 000 1 000 3 000 3 000 
Renovering kommunale bygninger 1 000 2 000 3 000 4 000 
Utskifting 2 varebiler m/4 hjulstrekk   800     
Fjellheim-isolering vegger,vinduer,dører 2 000       
Større renoveringsprosjekt veisektor 3 000 3 000 3 000 3 000 
Utskifting mindre maskiner/utstyr/varebil  vei 250 250   500 
Egersundshallen - univ.utf./wc 200       
Egersundshallen - rekkverk tribune svømmehall   500     
Geovekst-prosjekt FKB       500 
Kart i 3D 200       
Utskifting stor feiemaskin 1 600       
Slettebø idrettsbygg 5 600       
Slettebø barnehage - ny taktekking   900     
Gr.Bråden barnehage - ny taktekking   900     
Husabø barnehage - taktekking, kledning   400     
Tilpassning/renovering/inventar skoler/barneh 3 000 2 500 2 500 2 500 
Turvei Langevann vest 1 800 1 800     
Sanering planoverganger Sleveland/Kjelland 8 500       
Tomteutvikling EN&H KF 950 900 850 800 
Utskifting av traktor Vei og Utemiljø       1 800 
Sykkelbyen - sykkelparkering sentrum 350       
Utbygging Hestnes boligfelt 27 000 5 000 15 000 15 000 
Samlet ramme avd. (ex tilbakebet) 67 550 24 900 32 400 39 450 

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 

Kommentarer knyttet til investeringsprosjekt ved Teknisk avdeling 
Kommentarer: 

• Investeringer knyttet opp mot tomteutvikling (både bolig og næring) er tatt ut av 
økonomiplan da dette skal overføres til et eget selskap (Eigersund Næring og Havn 
KF). 

• Rådmannen legger inn midler for å bygge ny en felles base på Tengs. Dette betyr en 
samling av virksomhet og hvor eksisterende bygg rives. Dette for å få en mer 
funksjonell base.  
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• Det legges inn midler til realisering av turveien rundt Langevann iht. vedtatt plan. Vi 
kommer til å søke om totalt 2,4 millioner kroner i ulike tilskudd på dette anlegg. 

• Det legges inn midler til luftegård for hund i Vannbassengene.  
 
Salg av bygninger 
I forbindelse med rådmannens forslag til organisasjonsgjennomgang foreslås det salg av 
kommunale bygg. I økonomiplanen er dette innarbeidet som en del av den samlede 
finansieringen. Dette er forhold som vil komme som enkelt saker til politisk behandling – og 
vil bla. omfatte bygg på Slettebø. Rådmannen viser til at det må utarbeides ett kryss på 
Slettebø (som er politisk vedtatt) før salg kan realiseres.  
 

Forslag til investeringsmessige reduksjoner ved Teknisk avdeling 
En viser til egen oversikt. 
 

LIKVIDITETSMESSIG SITUASJON 
Til nå har vi klart oss uten bruk av kassakreditt. Vi må likevel regne med at den 
likviditetsmessige situasjonen vil bli anstrengt/presset i løpet av perioden. Dette av flere 
årsaker, hvor vi trekker frem følgende forhold: 

• I gitte perioder har vi betydelige utbetalinger (mellom 80 – 90 millioner kroner i en 
uke). Vi har derfor lagt inn forslag til vedtak opptak av kassekredittlån i løpet av 
driftsåret på inntil 50 millioner kroner. Kassekreditt lån har vi hatt mulighet til å ta opp 
fra 2003 uten at det foreløpig har vært nødvendig å bruke av den, men den har vært 
tilgjengelig som en likviditetsmessig reserve. Kassakreditten ligger også inne i inngått 
bankavtale. 

• Driftsutgiftene øker. 
• Vi har økt lånegjeld og større finansutgifter. 
• Iht. finansieringen av lån tas lånene opp senere (for å redusere årlige finansutgifter). 

Dette vil presse likviditeten og vil bli løpende vurdert. 
• I dag har vi ubrukte lånemidler. Når disse går til vedtatte investeringer betyr det at 

denne bufferen ikke finnes lengre. Dette er videre en tidsbegrenset situasjon. 
• Fondsmidlene blir disponert – og brukt opp. 
• Vi regnskapsfører bruk av premieavvik og i økonomiplanperioden. Dette betyr at vi 

bruker en regnskapsteknisk inntekt til å finansiere driften. 
 
Vi er kjent med at en rekke kommuner nå har problemer med likviditeten og må bruke 
kassekreditt samt holde igjen på utbetalinger. I gitte kommuner ser vi at det har vært 
problematisk med dekning av lønnsutbetalingene. Vi har hatt et løpende fokus på likviditet i 
alle år og hvor vi fra 1996/1997 har bygget opp et godt verktøy for å se historiske svingninger 
med fokus på ”kritiske tidspunkt” i løpet av året. 
 
For å bedre likviditeten kan dette skje ved følgende forhold: 

• Foreta låneopptak tidligere. Dette vil føre til at finansutgiftene vil øke det enkelte 
kalenderår – ved at lån tas opp tidligere. Dette vil føre til økte finansutgifter. 

• Øke inntektene våre. 
• Økte statlige overføringer – slik at reformer blir selvfinansierende. 
• Foreta driftsmessige reduksjoner slik at vi slipper å bruke av premieavviket. 

 
Det vises videre til følgende forhold: 
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• Likvide midler for Eigersund kommune står på ulike bankkonto i Sparebank 1 SR-
Bank (vår bankforbindelse). Dette oppfattes som en sikker plassering. 

• Eigersund kommune har ingen direkte finansplasseringer i form av grunnfond, aksjer, 
ulike fond eller rentebytteavtaler. 

• Eigersund kommune har ikke inngått kreative finanstransaksjoner.  
• Det er vedtatt nytt – strengt – finansreglement i 2014 av Kommunestyret. 

 

FINANSIERING AV FORESLÅTTE INVESTERINGER 
Tabellen viser hvordan investeringene (herunder Start-lån) blir finansiert:  
 

Investeringer 2013 2015 2016 2017 2018 
Finansiering           
Bruk av lånemidler (VA) 21 000 24 000 15 000 7 500 27 000 
Bruk av lånemidler (kommunalt) 49 300 59 000 53 000 27 000 56 000 
Låneopptak Start lån 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 
Sum ekstern finansiering 90 300 103 000 88 000 54 500 103 000 
            
Avsetning til Investeringfondet 2 950 2 950 2 950 2 950 2 950 
Avsetning til Tomteutv.fondet 3 000 5 000 1 000 3 000   
Egenkapital           
Momsrefusjon 7 500 14 000 9 000 3 000 8 000 
Bruk av investeringsfond 7 253 600 950 250 500 
Bruk av fond - forskuttering vei 10 760         
Avdrag ansvarlig lån Lyse 2 950 2 950 2 950 2 950 2 950 

Salg av tomter 3 000 5 000 3 000 3 000 3 000 

Refusjon infrastruktur tomter   15 000 15 000 15 000 10 000 

Salg av bygninger 6 000 2 000 2 000     
Bruk fond tilb.ført pensjonsm. 04 5 000         
Spillemidler Langevann/Slettebø 0 3 850 1 200     
Sum egenkapital 42 463 43 400 34 100 24 200 24 450 

Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner. 
 
En viser til at tabellen viser fordeling av finansieringen – herunder hvordan låneopptakene 
fordeles. 

Informasjon om Start-lån 
Start-lån er lån som den enkelte kommune kan ta opp via Husbanken og låne ut til unge 
førstegangsetablerere, vanskeligstilte, rene kjøpslån (for hus) og/eller som refinansiering av 
dyrere lån (herunder forbrukslån). En viser til at en ny forskrift er vedtatt – med økt fokus på 
vanskeligstilte.  
 
Rådmann foreslår at låneopptak for kommende periode settes til 20 millioner kroner i 2015. 
Mest sannsynlig vil lånets størrelse bli utbetalt i tre - fire bolker, første gang tidligst i april. En 
vil ikke foreta endelig utbetaling før det enkelte lånebeløp er innbetalt til Eigersund 
kommune, og hvor vi vil ha løpende behandling av lånesøknadene.  
 
Eigersund kommune vil også motta et ukjent beløp knyttet opp mot boligtilskuddsmidler som 
kan gis i forbindelse med boligtilpasning (i forbindelse med for eksempel handikapp). Beløpet 
er ikke kjent, men vil kunne utgjøre noen hundre tusen kroner. 
 

    
Eigersund kommune Side 66 Rådmannens budsjettforslag B2015 



Budsjett og økonomiplan 2015 – 2018  Rådmannens budsjettkommentarer  

En påpeker at dette med å gi Startlån er risiko. Vi gir her lån – og på den måten ligger det 
alltid inne forhold som tilsier at dette kan medføre tap. Jo større lånemasse – jo større risiko 
for tap vil ligge i porteføljen. En viser til at Eigersund kommune har en individuell 
kredittvurdering av den enkelte søker, men samtidig er en opptatt av at ordningen er ment for 
også ”vanskeligstilte”. Med ny forskrift blir dette ytterligere skjerpet og hvor risikoen vil 
stige. 
 
Iht. tilbakemelding fra Husbanken skal disse lån dekkes av låntaker. Derfor legges ikke disse 
inn med driftsmessig dekning. Dette er et forhold som vi har vært kritiske til over flere år. 
 
Til nå utgjør Startlån ca 80 millioner kroner av våre samlede lån. 

Informasjon om bruk av lån i økonomirapporten 
En viser til oversikten over finansiering. Denne viser at lån er hovedkilden til finansiering. 
 
 

GJELDSSITUASJON FOR EIGERSUND KOMMUNE 
Gjeldsutviklingen i økonomiplanperioden 
Legger en til grunn rådmannens forslag til låneopptak får vi følgende gjeldsutvikling (merk at 
hovedlånet for investeringer i 2015 tas opp i 2015, men hvor vi av økonomiske grunner 
forsøker å legge utbetalingene i 2016 – noe vi har gjort de siste år):  
 

Gjeldsutvikling 2014 2015 2016 2017 2018 
Saldo pr 01.01 724 465 772 765 842 565 907 065 953 915 
Nye låneopptak totalt 79 900 105 300 103 000 88 000 54 500 
Samlede avdrag på lån 31 600 35 500 38 500 41 150 42 500 
Sum lånegjeld pr 31.12 772 765 842 565 907 065 953 915 965 915 

Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner. 
 
Det som en ser er at gjelden er budsjettert til å komme opp i 966 millioner kroner ved 
utgangen av 2018. I 2019 vil gjelden ligge på over 1 milliard kroner. Tabellen viser tydelig at 
det årlige låneopptaket er høyere enn årlig nedbetaling – noe som fører til at lånegjelden øker 
i perioden. Den tid årlige avdrag ligger lavere enn låneopptakene vil samlet gjeld øke 
gjennom perioden.  Rådmannen vurderer gjelden som for høy. Samtidig peker en på at vi kan 
forvente betydelige investeringer innenfor renovering/nybygg av skoler og nytt bo og 
servicesenter innenfor HO. 
 
En ønsker å påpeke at ved en renteøkning vil dette få store økonomiske konsekvenser for 
Eigersund kommune. Videre skal lån knyttet opp mot vann- og avløpssektoren være 
selvfinansierende – ved at finanskostnadene skal dekkes. Det er tidligere beregnet at ca. 60% 
av kommunens låneportefølje er ”selvfinansierende” – i perioden som vi går inn blir denne 
redusert. 
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I tabellen nedenfor har en sett på hvor stor andel langsiktige lån (inkludert årets låneopptak) 
har vært – sett opp mot årlige driftsinntekter (hentet fra sist avlagt årsregnskap). Det tabellen 
viser er at i løpet av perioden har gjeldsgraden (sett opp mot driftsinntekter) gått fra 96,1% i 
2002 og nedover og hvor den i 2013 går noe opp (til 81,1%). For perioden totalt er det en 
reduksjon – som henger sammen med bla. gitte investeringer er ikke igangsatt, tiltak for å 
redusere låneopptak, ekstra ordinære nedbetaling av lån (tilbakebetaling av ansvarlig lån fra 
Lyse energi) og reduserte låneopptak knyttet opp mot betinget kontroll (ROBEK-regelverk). 
 

Gjeld som prosentvis andel av driftsinntekter

0,0 %
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100,0 %

120,0 %
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Mulige tiltak for å redusere gjelden til Eigersund kommune 
 

For å redusere gjelden kan dette skje ved bl.a. følgende forhold: 
• Redusere investeringene.  

o Rådmannen viser til at i vedtatte forslag til investeringer ligger det ikke inne 
prosjekt hvor vi ”flotter” oss, men det som en isolert sett må bedømme som 
nødvendige investeringer.  

• Salg av tomter. 
o Rådmann viser til arbeidet knyttet opp mot Rundevoll / Hestnes. 
o Mulige/eventuelle salgsgevinstene ligger fremme i tid og er avhengig av at 

utbyggingen blir økonomisk vellykket. 
o Ved sluttføring av dette boligfeltet må lån tilbakebetales i sin helhet. 
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• Øke avdragene i driftsbudsjettet 
o Dette er ikke innarbeidet i fremlagt forslag til økonomiplan. 
o Vi har ikke økonomisk handlingsrom til å gjøre dette – uten å foreta tilsvarende 

driftskutt andre steder. 
• Salg av eierandeler i Lyse energi og / eller Dalane energi.  

o Det er betydelige ”utfordringer” knyttet mot et salg – og hvor Eigersund kommune har 
forsøkt dette tidligere (uten å lykkes). 

o  En tidligere runde ble vi stoppet av de andre eierne i selskapet.  
o I ettertid har lovendringer gjort dette mer komplisert og hvor et slikt salg vil kreve en 

betydelig utredning og vil ta tid.  
o Samtidig så er det grunn til å peke på at de utbyttene vi mottar fra energiselskapene ikke 

samsvarer med de verdier vi antar vi besitter.  
o Ett salg – kombinert med nedbetaling av gjeld ville frigjort ett betydelig beløp – avhengig 

av salgsverdi og skatteløsning.For eksempel ville et slikt salg kunne realisert drift ved ett 
nytt sjukeheim i Eigersund kommune. 

 
 

AVSETNINGER/DISPONERINGER FOR BUDSJETTET 
I rådmannens budsjettforslag ligger følgende forslag som grunnlag (en viser til forslag til 
budsjettvedtak): 
• Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til 

avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene. 
• Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over justert budsjett 

settes av på Skattereguleringsfondet. 
• Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7. 
• Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på 

”Finansfondet”). I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar 
kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler – herunder til 
ekstraordinær nedbetaling av gjeld. 

• Et positivt premieavvik settes av på ”Premieavviksfondet”. Kostnader relatert til tidligere 
positive premieavvik dekkes av ”premieavviksfondet” og / eller et positivt premieavvik i 
kalenderåret. 
 
 

PERSONALMESSIGE FORHOLD OG ANTALL STILLINGER  
Antall årsverk i Eigersund kommune 
I 2014 har det vært foretatt en omfattende gjennomgang av antall hjemler i hele 
organisasjonen, med spesielt fokus på kultur- og oppvekstavdelingen. I forbindelse med 
behandling av årsregnskap for 2013 la en frem en oversikt over antall hjemler – med unntak 
av avdeling for kultur og oppvekst.  
 
Gjennomgangen har i tillegg avdekket avvik i tidligere rapporterte hjemler innen 
sentraladministrasjon, helse/ omsorg og teknisk avdeling. Dette gjelder tidligere 
feilrapportering på antall årsverk, og har ikke budsjettmessig konsekvens. Når det gjelder 
endringer i kultur/ oppvekstavdelingen vises det til egen sak om dette.   
 
Det er innført flere tiltak for å sikre en oversikt og kontroll over hjemler fremover: a) en har 
revidert rutiner for opprettelse, endring og sletting av hjemler, b) fullmakt til å godkjenne 
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endringer av hjemler er delegert til aktuell kommunalsjef, c) det vil bli gitt egen opplæring om 
rapportering og kontroll av hjemler for alle ledere og d) det er gjennomført endrede rutiner for 
rapportering av hjemler. Dette vil fremover skje hvert kvartal. Ansvaret for å koordinere 
hjemmelsregistret ligger fortsatt hos personalseksjonen.   
 

Antall årsverk pr 01.03.2014: (jfr årsregnskap for 2013):  
Avdeling Totalt årsverk Årsverk, Prosjekt Lærlinger 

Sentraladm. 61,37 12 15,51 
Kultur/oppvekst       
Helse/omsorg 454,22     
Tekniske tjenester 128,19     
Totalt 643,78 12 15,51 

Tallene inneholdt ikke tall for avdeling for Kultur og oppvekstavdeling på det tidspunkt..  
 
 

Antall årsverk pr 01.10.2014: 
Avd. Totalt årsverk Årsverk, Prosjekt Lærlinger Faste, årsverk 

Sentraladm. 56,99 0,5 17,4 39,09 
Kultur/oppvekst 432,65 27,77   404,88 
Helse/omsorg 457,43 7,06   450,37 
Tekniske tjenester 127,5 2,59   124,91 

Totalt 1074,57 37,92 17,4 1019,25 
 
I forbindelse med et skoleår oppstår det behov for vikarstillinger når ansatte søker permisjon i 
hele/ deler av stillingen, foreldrepermisjoner, langvarig sykefravær m.m. For skoleåret 
2014/2015 fikk en inn flere kvalifiserte søkere enn det var ledige faste stillinger. Et tiltak for å 
sikre kvalifisert arbeidskraft også i midlertidige stillinger var å tilby 8.4 faste årsverk til 
søkere. (Fast ansatte vikarer). Disse kommer i tillegg til antall årsverk i tabellen over.  
 
I løpet av dette skoleåret og når en skal foreta tilsettinger for neste skoleår vil det 
erfaringsmessig bli ledige flere faste stillinger. Faste ansatte i vikariater skal innplasseres i 
faste ledige stillinger før nye tilsettinger foretas for skoleåret 2015/2016.  
 
Endringer fra 01.03.14 – 1. 10.14:  

- kultur/ oppvekst: økning 5.8 årsverk (bl.a ny avdeling slettebø barnehage, økning 
barnehagegupper) 

- helse/ omsorg: økninger: rusomsorgen (prosjektmidler fylkesmannen), økning 
bemanning Lagård BSS, fysioterapeuter, IBO (hoveddelen finansieres av annen 
kommune). Reduksjoner: nedleggelse av botiltak (vertskommunereformen), 
overføring av legevaktsentralt til Hå, andre reduserende tiltak. Økning totalt: 0.50 
årsverk 

- teknisk avdeling: økning av renholdsstillinger, prosjektstilling feier. Reduksjoner: 
merkantil stillinger, prosjektstilling. Endring totalt sett: 0 årsverk 
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Utviklingstrekk antall årsverk i Eigersund kommune 
Utviklingen i antall ansatte henger sammen med bla. følgende forhold: 

• Igangsetting av nye prosjekt (for eksempel IBO, Dalane barnevern, 
hverdagsrehabilitering, Fyrlyssenteret) 

• Ressurskrevende tjenester – hvor enkelt brukere krever økt bemanning. 
• Statlige reformer (i oversikten har reformer/statlige endringer innenfor skole, helse- og 

omsorg, rus og barnehage hatt følger for bemanningen). 
• Reduksjoner  
• Endringer knyttet opp mot vertskommuneordningen. 
• Behov for økt tjenesteproduksjon og økt tjenesteproduksjon. 

 
Vedlagt tabell viser utviklingstrekkene det enkelte år (tilbake til 2002). Som oversikten viser 
har vi gått fra 914,6 årverk i 2002 til 845 årsverk i 2004. Siden 2004 har vi hatt en vekst til 
1074,6 årsverk i 2014. Det er redegjort for årsaken til økningen i avsnitt om antall hjemler.  
 

 
 
Gjennomgangen av antall hjemler i 2014 har avdekket en feilrapportering som strekker seg 
over år. Økninger og reduksjoner er imidlertid like slik at utviklingstrekkene blir de samme.   
 
Hvis vi videre ser på endringen fra år til år viser tabellen nedenfor utviklingstrekkene: 
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Aldersfordeling – ansatte 
Aldersfordelingen i Eigersund kommune er som følger:  
 

Aldersgruppe Pr. 01.04.14  
(2012) 

Fordeling kvinner 
(2012) 

Fordeling menn 
(2012) 

Under 30 år 13 % (11 %) 88 % (84 %)    12 % (16 %) 
30 – 39 år 20 % (23 %) 83 % (84 %) 17 % (16 %) 
40 – 49 år 27 % (25 %) 82 % (82 %) 18 % (18 %) 
50 – 59 år 27 % (28 %) 83 % (84 %) 17 % (16 %) 
Over 60 år 12 % (13 %) 78 % (75 %) 22 % (25 %) 

 

Personalpolitisk plan 2014 – 2015 
Personalpolitisk plan er utarbeidet rundt visjonen ”Sammen for alle” og verdiene om at 
ansatte skal være løsningsorienterte, kompetente og vennlige. 
 
Det overordnede målet i personalpolitisk plan er å rekruttere, beholde og utvikle kompetente, 
engasjerte og motiverte medarbeidere på alle nivå i organisasjonen til det beste for brukerne. I 
planen fremkommer ulike delmål og tiltak for å oppnå disse.  
 
Delmålene er som følger:  

1. En helhetlig personalpolitikk som gir gode arbeidsvilkår for medarbeidere i alle faser 
av arbeidslivet.  

2. En synlig, rettferdig og forutsigbar personalpolitikk som er kjent for alle 
medarbeiderne.  

3. At våre medarbeidere skal være stolte av og snakke positivt om arbeidsplassen sin 
4. At vi gjennom personalpolitikken fremstår som en attraktiv arbeidsgiver 
5. At medarbeidere skal føle seg verdsatt 
6. Eigersund kommune har en målsetning om en nærværsprosent på 94 %, og at den 

gjennomsnittlige pensjonstiden skal økes i løpet av planperioden. 
7. Eigersund kommune vil arbeide for likeverdige vilkår når det gjelder arbeid, lønn, 

trivsel og utvikling for alle ansatte. Dette skal gjelde uavhengig av kjønn, alder, 
religion og livssyn, nedsatt funksjonsevne, kjønnsidentitet/ kjønnsuttrykk eller etnisk 
bakgrunn 

 
Planen er vedtatt av administrasjonsutvalget, og skal revideres innen utgangen av 2015.  
 

Likestilling/ mangfold 
I personalpolitisk plan har en et eget punkt knyttet til likestilling/ mangfold:  

• Eigersund kommune vil arbeide for likeverdige vilkår når det gjelder arbeid, lønn, 
trivsel og utvikling for alle ansatte.  

• Dette skal gjelde uavhengig av kjønn, alder, religion og livssyn, nedsatt 
funksjonsevne, kjønnsidentitet/ kjønnsuttrykk eller etnisk bakgrunn 

 
Tiltak 1: Plan for mangfold og likestilling evalueres og rulleres i løpet av planperioden. 
Tiltak 2: I administrative/ partsammensatte arbeidsgruppe skal som hovedregel begge kjønn være  

 Representert 
 
I plan for mangfold og likestilling fremkommer ulike delmål for å nå målsetningen om økt 
likestilling og mangfold.  
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Eigersund kommune er deltaker i det statlige prosjektet ”Saman for alle” – og skal ha fokus 
på å jobbe med Heltidskultur. Eigersund kommune har over flere år hatt fokus på dette med 
uønsket deltid. En så imidlertid behovet for en prosjektlederstilling som kunne ha fokus på 
denne problemstillingen og være pådriver til å prøve ut ulike tiltak sammen med ledere, 
tillitsvalgte og ansatte. En har fått prosjektmidler ut 2015 under forutsetning av videre statlig 
satsning og at en kan vise til progresjon i egen organisasjon.  
 
I prosjektperioden har et snudd fokus fra uønsket deltid til fokus på heltidskultur. I den årlige 
kartleggingen av uønsket deltid i 2014 ble ansatte i deltidsstillinger delt inn i tre 
hovedområder:  

1.  Ønsket deltid 
 2. Uønsket deltid  
 3.  Ansatte som ønsker større stilling, men som er villig til å vente på ledig stilling  
  på dagens arbeidsplass/ annen spesifikk arbeidsplass 
 
Definisjonen på uønsket deltid er i tråd med den definisjon som de sentrale parter har 
utarbeidet. Tall pr mars 2014 viser at det er en plass mellom 35 – 40 ansatte som kommer inn 
under kategorien uønsket deltid. Dette utgjør ca 2.5 % av kommunens ansatte. Totalt sett er 
det ca 145 ansatte som ønsker større stilling (kategori 2 og 3) – ca 10 %. 
 

Sykefravær i Eigersund kommune - utvikling 
 

År 1. halvår 2. halvår Totalt 
2004 8,0 % 5.4 % 6,7 % 
2005 5.7 % 5.6 % 5,7 % 
2006 7,0 % 6.2 % 6,6 % 
2007 7.0 % 6.4 % 6,7 % 
2008 8.3 % 6.8 % 7,6 % 
2009 7.5 % 6.1 % 6,8 % 
2010 6.0 % 6,2 % 6,1 % 
2011 8,4 % 6,0 % 7,2 % 
2012 7,5 % 6,4 % 6,9 % 
2013 7,1 % 5,6 % 6,35 % 
2014 6,9 %   

 
 

Grafisk har en følgende utvikling innenfor sykefraværet totalt: 
 

 
Forklaringen: 2004 1 – betyr første halvdel 2004, mens 2004 2 betyr andre halvdel i 2004 
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I 2009 og 2010 var det en større nedgang i sykefraværet. I 2011 steg sykefraværet noe i tråd 
med andre kommuner i Rogaland og landet for øvrig. Det er gledelig å se at sykefraværet 
igjen er på vei ned i 2012, 2013 og 2014. En følger opp enkeltansatte og forebyggende tiltak. 
Høsten 2014 er f.eks ett av satsningsområdene å ha fokus på ergonomi og stressmestring i de 
kommunale barnehagene. Det utarbeides en årlig overordnet HMS plan, samt handlingsplan 
for IA arbeidet i kommunen i de nærmeste to årene.   
 

Personalforvaltning - Helse, miljø og sikkerhet 
Det er foretatt en revidering av det overordnede HMS-systemet i kommunen i 2013 og 2014. Det 
er foretatt en gjennomgang av tidligere rutiner, revidert disse samt utarbeidet rutiner som 
mangler. Rutinene er lagt inn i kommunens kvalitetssystem Qm+.  
 
Samko er kommunens eksterne bedriftshelsetjeneste frem til sommeren 2015 – med mulighet for 
prolongering i ytterligere to år. Våren 2014 er det gjennomført HMS-gunnkurs for ledere og 
verneombud som mangler dette. Antall verneombud er økt slik at det er ett verneombud pr skole 
– mot før da det var et verneombud for alle skolene.  
 
Frem til 2014 har det vært et felles AMU for Eigersund kommune. Fra 2014 har en lagt om 
strukturen slik at det er et AMU pr avdeling. Avdelingsvise AMU er tettere knyttet opp mot den 
daglige driften, og en håper på den måten at en skal få økt fokus på utfordringer nærmest der de 
ansatte arbeider. Det vil i tillegg være et HovedAMU (HAMU) som tar stilling til saker av 
overordnet karakter.  
 
I 2013 og 2014 har Eigersund kommune hatt spesielt fokus på problemstilling til vold og trusler. 
Gjennom HMS-midler hos tidligere pensjonsleverandør har en fått opplæring av to instruktører, 
10 veiledere og flere ansatte i en metode som heter Durewal for forebygging av vold og trusler. 
Instruktørene vil ha ansvar for å lære opp ansatte og gi støtte og opplæring av veilederne. 
Veilederne har som ansvar å ha fokus på forebygging av vold og trusler på den enkelte 
arbeidsplass, og skal sørge for at ansatte får øvd på metoder med jevne mellomrom. En har hatt 
en gjennomgang av prosedyrer for rapportering av vold/ trusler, og bruker Qm+ for å kartlegge 
eventuelle interne skademeldinger. Dette vil i fremtiden gi oss en bedre oversikt over omfanget 
av vold/ trusler mot våre ansatte og gjøre det lettere å sette inn tiltak der det trengs.  
 
Det er etablert introduksjonskurs for nytilsatte på overordnet nivå, og første samling er i 
november. Her vil ledergruppen gå igjennom ulike emner som er aktuelle for nytilsatte å kjenne 
til. Det vil være et slik kurs en gang pr halvår.  
 
Neste medarbeiderundersøkelse er høsten 2015. Dette er en viktig tiltak for å måle 
organisasjonen på ulike områder. Medarbeiderundersøkelsen blir fulgt opp i den enkelte enhet, 
og det skal utarbeides oppfølgingsplan sammen med de ansatte. Gjennomgang av resultatene 
viser om det er enheter som trenger spesiell oppfølging.  
 
Eigersund kommune har et lederutviklingsprogram for sine ledere som avsluttes våren 2015. Det 
er to samlinger pr halvår med ulike emner, og coachinggrupper mellom samlingene.  
 
I 2014 har en revidert følgende reglementer:  

1.  Personalpolitisk plan 2014 - 2015 
2.   Arbeidsreglement 
3.  Ansettelsesreglement (behandles i administrasjonsutvalget 10.11.14) 

    
Eigersund kommune Side 74 Rådmannens budsjettforslag B2015 



Budsjett og økonomiplan 2015 – 2018  Rådmannens budsjettkommentarer  

4.  Reglement for påskjønnelse av egne ansatte (behandles i administrasjonsutvalget 
10.11.14) 

5. Gjeldende lønnspolitisk dokument er prolongert til våren 2015 pga omlegging av 
det sentrale lønnssystemet fra våren 2015.  

 
Prosjekt heltidskultur er et viktig virkemiddel for å få fokus på heltidskultur og at ansatte får den 
stillingsstørrelse de ønsker seg. Stadig flere av enhetene tar i bruk forhandlingsturnus – noe som 
gir de ansatte økt fleksibilitet og mulighet til å påvirke egen turnus. En har inngått lokal 
særavtale med de tillitsvalgte slik at en kan fortsette med lange vakter ved IBO. En vurderer 
kontinuerlig tiltak for å redusere antall helgestillinger.  
 
God personalpolitikk viser seg gjennom ivaretakelse av ansatte ved driftstilpasninger/ 
samarbeidsproblemer, sykdom, ansettelser og tilsettingsforhold.   
 
I 2015 ønsker en å revidere ulike reglementer: reglement for varsling, medarbeidersamtaler, 
permisjonsreglement, lønnspolitisk dokument, personalpolitisk plan og seniorpolitiske 
retningslinjer. En vil gjennomføre medarbeiderundersøkelsen høsten 2015 – dette er en 
undersøkelse en bruker mye tid på å følge opp i etterkant. En vil videreføre arbeidet med å 
implementere Qm+ som kvalitetssystem på alle nivå i organisasjonen, samt ha økt fokus på 
rutiner/ oppfølging/ rapportering av hjemler.  
 
 
 
VEDLEGG TIL RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG 
 

Vedlegg 1 - Driftsmessige forhold som ikke er med 
Legges inn i sak. 
 

Vedlegg 2 – Investeringer som ikke er med 
Legges inn i sak. 
 

Vedlegg 3 – Andre vedlegg  
En viser til sak. 
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KONTOPLANENS OPPBYGGING 2015 
 
   1 SENTRALADMINISTRASJON 
    
    10 POLITISKE STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 
 1000 ORDFØRER 
 1010 KOMMUNESTYRET 
 1011 FORMANNSKAPET 

1014 PLANTEKNISK UTVALG 
 1023 FELLES BRUKERUTVALG 

1025 ADMINISTRASJONSUTVALGET 
 1030 POLITISKE PARTI 
 1031 VALG 
 1041 KONTROLLUTVALG/REVISJONEN 
 1070 GJELDSRÅDGIVNING 
 1076 ”JULEBYEN” 
 1080 NÆRINGSFONDET 
 1081 ØVRIGE RÅD OG UTVALG 
 1082 TILSKUDD NÆRINGSSJEFEN 
 1083 TILSKUDD MAGMA GEOPARK 
 1084 TILSKUDD VISIT DALANE 
 1085 KONTINGENT KOMM.SENTRALFORBUND 
 1090 DIVERSE BEVILGNINGER 
 1091 TILSKUDD IPARK DALANE 
 1096 ORGANISASJONSGJENNOMGANG 
 1097 TILSKUDD STAVANGER NÆRINGSFORR. 
 1098 TILSKUDD BRUSSELKONTORET 
 1099 TILLEGGSBEVILGNINGER 
     
    11 RÅDMANNSKONTORET 
 1100 RÅDMANNSKONTORET 
 1101 INFORMASJON - WEB 
 1111 PLANKONTORET 
 1120 EIENDOMSFORVALTNING 
 1130 SIVILFORSVARET 
 1132 OLJEVERN 
 1133 BEREDSKAP 
 1140 POSTOMBRINGING 

1150 KIRKELIG FELLESRÅD 
 1151 RELIGIØSE TROSSAMFUNN 
     
    12 PERSONAL-/ORG.UTVIKLING 
 1200 PERSONALSEKSJONEN 
 1205 BEDRIFTSHELSETJENESTE 
 1206 SYKEFRAVÆRSARBEIDE 
 1210 TRIVSELSFREMMENDE TILTAK 
 1211 ERKJENNELIGHETSGAVER 
 1230 OPPLÆRING 
 1231 LÆRLINGER 
 1250 HOVEDTILLITSVALGT (HTV) 
 1251 HOVEDVERNEOMBUD (HVO) 
 1290 FELLESTJENESTER FRA PERSONAL 
 1295 OU FOND PERSONAL 
  
 13 ØKONOMI/MERKANTILE STØTTEFUNKSJONER 
 1300 ØKONOMISJEFEN - FELLES FUNKSJONER 
 1310 IKT-KONTORET 
 1311 EDB ON-LINE 
 1320 SKATTEKONTORET 
 1321 REGNSKAPSKONTORET 
 1322 LØNNINGSKONTORET 
 1331 SENTRALARKIV 
 1340 POLITISKE SEKRETARIAT 
 1342 SENTRALBORD/EKSPEDISJON 
 1343 WEB/PORTAL 
     
    14 NÆRING 
 1400 TOMTELEIE/FESTEAVGIFTER 
 1410 NYDYRKNING/DYREVERNNEMD 
 1460 SKOGEINDOMMER 

 
19 FELLESKOSTNADER  
1900 FELLESKOSTNADER SENTRALADMINISTRASJONEN 
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    2 KULTUR- OG OPPVEKSTAVDELING 
    
    21 ADMINSTRASJON 
 2000 INTERKOMM. OPPLÆRING 
 2100 SKOLE- OG OPPVEKSTADM. 
 2101 PP-TJENESTEN 
 2105 KULTURADMINISTRASJON 
 2109 TURISTINFORMASJON 
 2110 UTLEIE BYTELTET 
 
     
    22 SKOLER 
 2200 UNDERVISNING GENERELT 
 2201 SFO FELLES 
 2203 KULTURSKOLETILBUD FUNK.HEMMEDE 
 2210 EIGERØY SKOLE 
 2211 EIGERØY SFO 
 2220 GRØNE BRÅDEN SKOLE 
 2221 GRØNE BRÅDEN SFO 
 2222 FORSTERKET AVD.GRØNE BRÅDEN SKOLE 
 2230 HUSABØ SKOLE 
 2231 HUSABØ SFO 
 2233 SKOLEBIBLIOTEKUTVIKLING 
 2240 RUNDEVOLL SKOLE 
 2241 RUNDEVOLL SFO 
 2242  FORSTERKET AVD. RUNDEVOLL SKOLE 
 2250 HELLELAND SKOLE 
 2251 HELLELAND SFO 
 2260 HELLVIK SKOLE 
 2261 HELLVIK SFO 
 2270 HUSABØ UNGDOMSSKOLE 
 2280 LAGÅRD UNGDOMSSKOLE 
 2292 KUNNSKAPSLØFTE     
 2293 UTDANNINGSVALG 
 2294 FRISK I FRILUFT 
 2295 ARBEISLIVSFAG 
 2296 VURDERING FOR LÆRING 
 2297 NY GIV 
 
 
 23 KULTUR 

2310 EIGERSUND KULTURSKOLE 
2311 HAPPY PLAYERS 
2312 FYRFESTIVALEN 
2317 FREDAGSKVELD I PAVILJONGEN 
2320 KULTURHUSET 
2330 KINO 
2331 KIOSK - KINO 
2340 BIBLIOTEKET I EGERSUND 
2349 VERDENS BOKDAG 

   2350 DRIFTSTILSKUDD LAG OG FORENINGER 
 2351 DRIFTSTILSKUDD PRIVATE ANLEGG  
 2352 DRIFTSTILSKUDD KOMMUNALE AVGIFTER  
 2353 TILSKUDD REHABILITERING/NYBYGG  
 2354 TILSKUDD BARN OG UNGE 
 2355 TILSKUDD DALANE FOLKEMUSEUM 
 2356 KULTURPRIS/KULTURSTIPEND 
 2357 TILSKUDD IDRETTSRÅDET 
 2358 TILSKUDD MUSIKKRÅDET 
 2390 ”SOMMER EGERSUND” 
 2391 NYTTÅRSFEIRING PÅ TORGET 
 2392 FAMILIENS DAG 
 2393 TV-AKSJONEN 
 2394 FISKERIETS DAG 
 2395 KULTURELLE SPASERSTOKK  
   

24 VOKSENOPPLÆRING 
2410 VOKSENOPPLÆRINGEN 

    
    25 BARNEHAGER 
 2500 BARNEHAGER GENERELT 
 2501 TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER 
 2520 GRØNE BRÅDEN BARNEHAGE 
 2530 HUSABØ BARNEHAGE 
 2540 RUNDEVOLL BARNEHAGE 
 2550 SLETTEBØ BARNEHAGE 
 2560 HELLVIK BARNEHAGE 
 2570 TUSENBEINET ÅPEN BARNEHAGE 
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27 BARNEVERN 

 2720 DALANE BARNEVERN (ADMINISTRASJON) 
 2721 BARNEVERNET – TILTAK I  EIGERSUND KOMMUNE  

2723                   BARNEVERNET I EIGERSUND KOMMUNE  – ENSLIGE MINDREÅRIGE 
2725 BARNEVERN – NYE INTERKOMMUNALE STILLINGER 
2727                   BARNEVERNSVAKT 
2731 BARNEVERNET – TILTAK I LUND KOMMUNE 
2741 BARNEVERNET – TILTAK I SOKNDAL KOMMUNE 
 
28 UNGDOMSARBEID 

 2810 PINGVINEN FRITIDSKLUBB 
 2815 HELLVIK FRITIDSKLUBB 
 2816 HELLELAND FRITIDSKLUBB 
 2819 AKT. FUNKSJONSHEMMEDE 
 2820 UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING 
 2821 OKKA FESTIVAL 
 2830 UNGDOMSKONTAKTEN 
 2831 SLT 
   
    29 KORTVARIGE PROSJEKT 
 2911 BOKAS DAG 
 2913 ELEVER MED TILPASNINGSPROBLEMER 

2914                   ”ALLE MED” 
2916  LEVENDE LÆRING 

 2917     KULTURELL SKOLESEKK 
 2918  RAMMEPLAN BARNEHAGER 
  
  
 
 
 
 
 

   3 HELSE & OMSORG 
  
 31 ADMINSTRASJON 
 3100 H. & OMSORG ADM. 
  
 32 HELSETJENESTER 
 3200 ADM/SENTR. HELSETJENESTER 
 3201 FOLKEHELSE 
 3210 MILJØRETTET HELSEVERN 
 3212 LOKALT KRISETEAM 
 3220 FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTE(HÅNDVERKHUSET) 
 3221 TEKNISKE HJELPEMIDLER 
 3230 LEGETJENESTER 
 3231 LEGEVAKTSENTRAL 
 3233 LEGEKONTOR SENTRUMSGÅRDEN 
 3234 KOMMUNALT HELSESENTER 
 3240 DRIFTSTILSKUDD LEGER 
 3241 DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPAUTER 
    
    33 SOSIALE TJENESTER 
 3301 SOSIALE TJENESTER GENERELT 
 3302 SOSIALE TJENESTER FLYKTNINGER 
 3303 SOSIALE TJENESTER UTLENDINGER 
 3304 FYRLYSSENTERET- FRELSESARMEEN 
 3305 KVALIFISERINGSPROGRAM 
 3306 EIGERØYVEIEN 33 
 3307 VTA-PLASSER/KOMM.SYSSELSETTINGSTILTAK  
 3308 FELLESUTGIFTER NAV 
 3309 KAFETERIA LUNDEÅNE (KVAL.PROGR) 
 3310 EDRUSKAPSVERN 
 3321 MATOMBRINGING ELDRE 
 3322 TILSKUDD ETABLERING 
 3326 FRIVILLIGHETSSENTRALEN 
 3327 FRIVILLIGHETSSENTRALEN - SYDENREISE 
     
    34 FELLES 
 3410 FELLESTJENESTER OR 
 3412 OMSORGSLØNN 
 3414 PRIVAT AVLASTNING 
 3415 STØTTEKONTAKTER 
 
    35 SONER 
 3504 SONE SLETTEBØ I 

3505  REGNBUEN SANSEHUSET 
3506                   OKKA KLUBB 

 3530 SONE SLETTEBØ II 
 3531 SLETTEBØ II/MIDTSTUA/SKOGSTJERNA 
 3540 SONE SENTRUM/HELLVIK - ÅPEN OMSORG 
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 3550 SONE HAVSØY/HELLELAND - ÅPEN OMSORG 
 3560 SONE EIGERØY/LAGÅRD - ÅPEN OMSORG 
 3570 SONE RUNDEVOLL - ÅPEN OMSORG 
 3571 AVLASTNINGSBOLIG - ÅPEN OMSORG 
 3572 KOORDINATOR-BARN OG UNGE 
 3580 IBO INTERKOMMUNALT BOFELLESSKAP  
 3581 IBO EIGERSUNDS ANDEL     
 3590 PSYKISK HELSETJENESTE 
 3591 PSYKISK HELSETJENESTE  BOFELLESSKAP 
 3592 OBD 
 3593 RUSOMSORG  
 3594 MILJØTERAPI I BOLIG 
 
 36 BO- OG SERVICESENTRE 
 3600 ADM. - KJERJANESET B/S-SENTER 
 3601 KAFETERIA - KJERJANESET B/S-SENTER 
 3603 BOFELLESSKAP - KJERJANESET B/S-SENTER 
 3604 SERVICELEIL. - KJERJANESET B/S-SENTER 
 3610 ADM. - LUNDEÅNE B/S-SENTER 
 3613 BOFELLESSKAP- LUNDEÅNE B/S-SENTER 
 3615 NATTPATRULJE 
 3650 ÅRSTADTUNET 
 
 37 SJUKEHEIMER 
 3700 LAGÅRD-ADMINISTRASJON 
 3711 2.ETG.LAGÅRD SJUKEHEIM 
 3712 3.ETG.LAGÅRD SJUKEHEIM 
 3723 1. OG 2.ETG. LAGÅRD B/S-SENTER 
 3724 3.ETG. LAGÅRD B/S-SENTER 
 3725 3.ETG. SYKEHJEM LAGÅRD B/S-SENTER 
 3731 LAGÅRD-HUSØKONOM 
 3732 LAGÅRD-ADM.SIR 
 3733 LAGÅRD-TEKNISK 
 3734 LAGÅRD-KJØKKEN 

3750 SH – KOMMUNAL ADM. 
3751 SH – KOMMUNAL MEDFINANSIERING 
3752 SH – UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER 
3753 SH – ØYEBLIKKELIG HJELP 
3754 SH – SAMARBEIDSPROSESSER 
3755 SH – INVESTERINGER 
3756 SH – STYRING I KOMMUNE 
3757 SH – HVERDAGSREHAB.TEAM 
 
 

    6 TEKNISK AVDELING  
 
 61 ADMINISTRASJON 
 6100 ADMINISTRASJON - TEKNISK 

6110 DRIFT AV BASER/BILER 
6120 FELLES ADM PLAN/BYGGESAK/OPPMÅLING 
6210 BYGGESAKER 

  
 63 BYGNINGER 
 6310 EIENDOMSFORVALTING 
 6311 ENERGI – EIENDOMMER 
 6399 BAKKEBØ BORETTSLAG 
     
    64 OPPMÅLING        
    6411 EIENDOMSTAKSERING 
 6413 OPPMÅLING-DELINGSLOV 
 6414 OPPMÅLING-HUSSTIKKING 
 6415 OPPMÅLING-GEODATA  

   
   65 BRANNVERN 

 6510 BRANN - BEREDSKAP 
 6511 BRANN – FOREBYGGENDE 
 6512 BJERKREIM BRANNVESEN 

6520 FEIERVESENET 
 

    67 UTEMILJØ 
 6710 NATURFORVALTNING 
 6711 VILTSTELL 
 6712 FISKESTELL 
 6715 EIGERØY FYRSTASJON 
 6716 MAURHOLEN STASJON 
 6720 PARKER 
 6730 IDRETTSANLEGG 
 6740 SMÅBÅTHAVNER 
 6750 GRAVLUNDER 
 6751 DRIFT HELLELAND KIRKEGÅRD 
 6770 KOMMUNALE VEIER/GATER 
 6771 VEI- OG GATELYS 
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 6772 MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 
 6776 MASKINFØRERE NY MASKIN 
 6777 VINTERVEDLIKEHOLD 
   
 68 VANN, AVLØP OG RENOVASJON 
 6820 VANNFORSYNING 
 6830 AVLØP OG RENSING 
  

 
7 FELLESUTGIFTER  
7100 NEDBEMANNING/OMORGANISERING 
7410 PERSONALFORSIKRINGER 
7420 SKADEFORSIKRINGER 
7430 PENSJONSORDNINGER 
7431 PREMIEAVVIK PENSJON   
7490 LØNNSPOTT 

 
 
  8 SKATTER, RAMMETILSKUDD M.V. 

   80 INNTEKTER 
 8000 SKATT OG INNTEKT OG FORMUE 
 8010 EIENDOMSSKATT 

8040 STATLIGE RAMMEOVERFØRINGER 
8041 MVA-REFUSJON 
8042 INV.TILSKUDD GR97 
8043 KOMPENSASJONSTILSKUDD 
8044 TILSKUDD RENTEFRIE SKOLELÅN 

 8045 ØVRIGE STATSTILSKUDD 
 8050 STATSTILSKUDD FLYKTNINGER 
 8099 KALKULATORISKE UTGIFTER (INTERN REGN) 

 
 
  9 RENTER, AVDRAG, FINANSKOSTNADER M.V. 

   90 FINANSPOSTER 
9000 RENTER 
9005                   AMORTISERINGSTILSKUDD 
9008       KONSESJONSKAFT  

 9009 AKSJEUTBYTTE 
 9010 AVDRAG PÅ LÅN 
 9011 FIN.DEKNING MASKINPARK 
 9020 MOTTATT AVDRAG PÅ UTLÅN 
 9030 DEKN./DISPONERING TIDLIG. TAP/OVERSKUDD 
 9040 DISPOSISJONSFOND 
 9050 BUNDNE DRIFTSFOND 
 9080 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET 
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Kontaktinformasjon - Eigersund kommune
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. 
Besøksadresse: Rådhuset, Bøckmanns gate 2, 4370 Egersund. 
Telefon: 51 46 80 00
Internett: post@eigersund.kommune.no / www.eigersund.no

Formannskapssalen
Formannskapssalen er i utgangspunktet reservert for politisk  møtevirksomhet alle dager etter endt arbeidstid og 
hele dagen lørdag og søndag i perioden fra rådmannens budsjettpresentasjon til kommunestyrets budsjettmøte.  
For reservasjon, kontakt politisk sekretariat eller kommunens sentralbord på telefon 51 46 80 00.  Ved reservasjon 
via sentralborden, oppgi at det gjelder politisk møte.  Kantinen på rådhuset kan også reserveres via Kommunens 
sentralbord.

Sentrale politikere

Formannskapet Leif Erik Egaas Sjukehusveien 45 4373 Egersund 902 15 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no

Planteknisk Bjørn Reidar Berentsen Husabøveien 10 4371 Egersund 900 32 438 br.berentsen@gmail.com

Kontrollutvalget Sølvi Ege Eigesveien 284 4375 Hellvik 994 23 577   solvi.ege@gmail.com

Felles brukerutvalg Edmund Iversen Hafsøveien 51 A 4370 Egersund 415 76 828 edmundi@hotmail.no

Gruppeleder AP Odd Stangeland Løvenborgveien 22 4371 Egersund 488 91 802 odd.stangeland@dabb.no

Gruppeleder FrP Tommy Bjellås Rundevollsveien 76 4371 Egersund 920 21 602 tommy@bjellas.no

Gruppeleder H Arne Stapnes Oreveien 3 4371 Egersund 416 00 942 arne.stapnes@gmail.com

Gruppeleder KrF Solveig Ege Tengesdal Hoveræget 7 4371 Egersund 907 22 027 setengesdal@gmail.com

Gruppeleder SP Ruth Evy Berglyd Dyrnesbakken 1 4372 Egersund 412 17 844 reberglyd@gmail.com

Gruppeleder SV Halvor Ø. Thengs Tengsveien 11 4373 Egersund 476 36 856 hthengs@gmail.com

Gruppeleder V Tor Inge Rake Kjerjanesveien 1 4370 Egersund 916 81 522 toringerake@hotmail.com

Administrasjon
Rådmann Ketil Helgevold 51 46 80 13 917 68 073 ketil.helgevold@eigersund.kommune.no

Kommunalsjef helse og omsorg Nina Bolme Steinsholt 51 46 80 79 480 07 174 nina.bolme.steinsholt@eigersund.kommune.no

Kommunalsjef tekniske tjenester Anne-Grethe Woie 51 46 83 01 932 53 264 anne.grethe.woie@eigersund.kommune.no 

Kommunalsjef personal Kristin Bø Haugeland 51 46 80 15 994 37 147 kristin.haugeland@eigersund.kommune.no

Kommunalsjef  økonomi Tore L. Oliversen 51 46 80 41 900 67 425 tore.oliversen@eigersund.kommune.no

Kommunalsjef kultur og oppvekst Eivind Galtvik 51 46 80 14 474 83 387 eivind.galtvik@eigersund.kommune.no

Regnskapsleder Bente Bø Torvaldsen 51 46 80 53 994 41 546 bente.boe.torvaldsen@eigersund.kommune.no

Økonomirådgiver Jorunn Stapnes 51 46 80 49 481 43 864 jorunn.stapnes@eigersund.kommune.no

Økonomirådgiver Jan Henning Kristensen 51 46 80 59 986 65 232 jan.henning.kristensen@eigersund.kommune.no

Plansjef Dag Kjetil Tonheim 51 46 83 21 958 84 976 dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no

Informasjonssjef Leif E. Broch 51 46 80 23 908 81 568 leif.broch@eigersund.kommune.no

Politisk sekretær Irene Randen 51 46 80 45 489 98 285 irene.randen@eigersund.kommune.no

Politisk sekretær Randi Haugstad 51 46 80 24 489 98 284 randi.haugstad@eigersund.kommune.no

Politisk sekretær Målfrid Espeland 51 46 80 25 489 98 717 maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

 Leif Erik Egaas (H)
 Ordfører

 901 25 117

 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no

 Unn Therese Omdal (AP)
 Varaordfører

 932 60 872

 unn.therese.omdal@eigersund.kommune.no



Eigersund kommune
PB 580, 4379 Egersund
Tel.: 51 46 80 00 - Faks.: 51 46 80 39
post@eigersund.kommune.no
www.eigersund.kommune.no
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