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Saksnummer Utvalg Møtedato 
 Felles brukerutvalg  
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028/15 Kommunestyret 11.05.2015 
 
 
Realisering av driftsreduksjoner 2015 - behandling av forslag 
 
Sammendrag: 
I B2015 ligger det inne vedtak på driftsreduksjoner. Rådmannen fremmer sak på driftsreduksjoner. 
Foreslåtte driftsreduksjoner er knyttet primært opp mot driftsprosjektet Eigersund 2015.  
 
Driftsprosjektet Eigersund 2015 er budsjettert med helårsvirkning i 2015 og på totalt 13.600.000   
kroner. Dette er fordelt slik på nevnte avdelinger: 

· Sentraladministrasjon (SA) – 1.300.000 kr 
· Kultur- og oppvekstavdelingen (KO) – 4.735.000 kr 
· Helse- og omsorgsavdelingen (HO) – 5.835.000 kr 
· Teknisk avdeling (TA) – 1.730.000 kr 

 
I tillegg vil KO fremsette forslag knyttet opp mot følgende forhold: 

· Reduksjon assistenter ved skolene – 1.600.000 kr 
· Driftstilpasninger skolene – 3.000.000 kr 

 
Spesifiserte driftspasninger kommenteres ikke i denne sak.  
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

1. Som inndekning på driftsprosjekt Eigersund 2015 (1.300.000 kr) ved Sentraladministrasjonen 
økes inntekt for selvkostområdene med 1.300.000 kroner i budsjett. 

2. For Teknisk avdeling gjennomføres driftsreduksjonene/driftsendringene T-01, T-02, T-03, T-04, 
T-05, T-07 og T-08.  

3. For KO gjennomføres følgende driftsreduksjoner: 
a. Ca 15 lærerårsverk og ca 8 assistent/miljøterapeut reduseres med virkning fra skoleåret 

15/16. Dette gjelder budsjettvedtak driftstilpasning skole, assistenter skole og  1.200 000 
i Eigersund 2015. Til sammen 5.800 000 i 2015 og 13.000 000 i 2016 



b. Refusjon til private skoler knyttet til spesialundervisning reduseres med 800 000 i 2015 
og 800.000 i 2016 
c.  Tilskudd private barnehager reduseres på grunn av endret barnesammensetning 

med 1.500 000, ingen reduksjon i 2016 
d. Refusjon gjesteelever i andre kommuner reduseres med 480.000 i 2015 og 

480.000 i 2016 
4. For Helse og omsorgsavdelingen gjennomføres følgende driftsreduksjoner:  

a. 1 årsverk på helsestasjonen holdes vakant i 2015, besparelse kr 884.000. 0,4 årsverk 
trekkes inn fra 2016, besparelse kr 430.000. 
b. Basert på forslagene HO-02 og HO-11 (graderte vedlegg) reduseres rammen til 

HO med kr. 960.000. 
c. Budsjett til privat avlastning reduseres med kr. 350.000,- fra 2015. 
d. Budsjett til støttekontakt reduseres med kr. 600.000,- fra 2015. 

e. Mindreforbruk av avsatte midler i budsjettet 2015 legges inn prosjekt Eigersund 
2015. Besparelse kr. 400.000,- fra 2016 

f. Eigersund kommune avslutter medfinansiering av husøkonom til Helse Stavanger fra 
01.09.2015. Innsparing på kr 78.000 i 2015 og innsparing på kr. 300.000 i 2016  
g. Eigersund kommune avslutter medfinansiering av resepsjonstjenester til Helse 

Stavanger fra 01.09.2015: 
h. Budsjett til driftsutgifter helsestasjon reduseres fra og med 2015 med kr 50 000 
i. Budsjett til kriseteam reduseres med kr. 50 000 
j. Budsjett til omsorgslønn reduseres fra og med 2015 med kr. 100 000 
k. Budsjettpost egenbetaling praktisk bistand økes med kr. 200 000 
l. Budsjettpost egenbetaling trygghetsalarm økes med kr. 230 000 
m. Stillingshjemmel på 0,7 årsverk i Sone Eigerøy/Lagård trekkes inn. Innsparing kr 

340 000.  
n. Budsjettet til variabel lønn i hjemmebaserte tjenester reduseres fra 2016 med kr 

465 000 
o. Budsjettreduksjonen Sykefravær fordeles ut på den enkelte enhet utfra størrelse 

og driftstype 
p. Innsparing på kr 429 000 blir fordelt prosentvis på de enhetene som har avsatt 

midler til vikar for ferie 
 

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
Saken behandles av Felles Brukerutvalg. Formannskapet innstiller til Kommunestyret (som fatter 
endelig vedtak). Kopi sendes Kontrollutvalget iht. vedtak. 
 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
I B2015 pkt 8 (K-sak 072/14) – ble følgende vedtatt: 

· Arbeidet med driftstilpasninger og «Eigersund 2015» videreføres og rapporteres hvert 
formannskapsmøte – 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 

http://www.eigersund.kommune.no/
http://bit.ly/1IywnuF


møte 06.05.15 og kommunestyrets møte 11.05.15.  
c. Kommunestyret ber om konkrete effektiviseringstiltak i en egen sak – til formannskapets 

møte 06.05.15 og kommunestyrets møte 11.05.15.  
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. 

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 
06.05.15 og kommunestyrets møte 11.05.15.  

c. Kommunestyret ber om konkrete effektiviseringstiltak i en egen sak – til formannskapets møte 
06.05.15 og kommunestyrets møte 11.05.15.  

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. 

 
Rådmannen har ikke fremmet tilsvarende sak i 2015. 
 
Tidligere rapportering i 2015 til Formannskapet på status driftsreduksjoner (B2015 pkt 8 g) har blitt 
fremlagt til følgende møter: 21.01.15, 12.02.15, 11.03.15 og 22.04.15. 
 
Det har videre blitt behandlet en økonomirapport i kommunestyret (16.03.16). 
 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Innenfor HO viser en til at følgende forhold ligger inne som egen budsjettvedtak og er utført: 

a. Bofellesskap på Lundeåne er gjennomført i tråd med vedtak (HO-19) 
b. Nedbemanning av 3 årsverk på aktivitetssenteret er gjennomført i tråd med vedtak (HO-20) 

 
Fra Teknisk avdeling foreslås (nå) ikke forslag T-06.Gitte forhold må vurderes på ny i denne sak. 
 
Vedlagt tabell viser økonomisk status pr april 2015 (drift):  
 

Kontoklasse R2015 B2015 % forbr 
R15/B15 

Opprinnelig 
B2015 

R2014 

10 Lønn 266.035 265.571 100 264.587 260.705 
11 Kjøp av varer og tjenester 36.010 45.650 79 45.647 50.412 
13 Kjøp av tjenester som erstatter 
tj.prod. 

34.829 41.236 84 40.373 40.264 

14 Overføringsutgifter 19.179 25.955 74 39.611 26.088 
15 Finansutgifter 7.914 14.424 55 14.424 13.501 
Sum utgifter 365.982 394.851 93 404.642 392.984 
16 Salgsinntekter -40.112 -34.241 117 -34.161 -41.844 
17 Refusjon -16.455 -27.110 61 -26.191 -25.067 
18 Overføringsinntekter -267.553 -

303.313 
88 -303.313 -292.784 

19 Finansinntekter -8.949 -35.189 25 -35.189 -27.895 
Sum inntekter -333.069 -

399.853 
83 -398.854 -387.590 

Netto ramme 30.898 -7.018 -440 5.788 3.380 



Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 

Ansvar R2015 B2015 % avvik 
R15/B15 

Opprinnelig 
B2015 

R2014 

1 SENTRALADMINISTRASJONEN 22.359 27.542 81 27.542 23.994 
2 KULTUR- OG OPPVEKSTAVDELING 135.217 130.544 104 130.708 132.143 
3 HELSE- OG OMSORGSAVDELING 118.644 128.201 93 128.094 119.515 
6 TEKNISK AVDELING 13.925 22.577 62 35.326 22.231 
7 DIV. FELLESUTGIFTER 4.162 11.792 35 11.792 2.689 
8 SKATTER, RAMMETILSKUDD M.V. -271.046 -321.907 84 -321.907 -297.738 
9 RENTER, AVDRAG, FINANS 7.637 -5.767 -132 -5.767 547 
Netto ramme 30.898 -7.018 -440 5.788 3.380 

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 
Saksbehandlers vurderinger: 
Avdelingene har arbeidet med disse forhold og dokumentasjon (herunder konsekvenser) fra 
avdelingene ligger vedlegg. De budsjettmessige føringene ligger også med som vedlegg. Rådmannen 
viser til at det har vært ett omfattende arbeid ved den enkelte avdeling og hvor de økonomiske 
rammene er nå presset. Rådmannen viser videre til at det gjenstår ett «mindre» beløp på KO (som vil 
bli innarbeidet til kommende økonomirapport). Dette er ett forhold som rådmannen vil komme 
tilbake til. Rådmannens utgangspunkt i disse prosesser har vært å foreta driftsendringer uten å 
ramme tjenesteproduksjonen for mye. Samtidig så peker rådmannen på at enhver endring av tilbud 
vil omfatte flere forhold – og kan oppleves på ulik måte. 
 
Rådmannen ønsker å påpeke følgende forhold: 

a. De økonomiske rammene til avdelingene blir ytterligere presset som følge av foreslåtte 
driftsreduksjoner. En konsekvens av dette vil være at avdelingene vil måtte be om økonomisk 
kompensasjon for nye brukere / tiltak som vil komme. Vi vet om flere nye brukere som det pr i 
dag ikke er økonomisk dekning på. Hvis driftsreduksjoner ikke var blitt gjennomført ville 
avdelingene hatt mulighet til å dekke inn disse driftstiltakene ved omprioriteringer. 
Rådmannen viser videre til at nye «ukjente» brukere kan komme som utfordrer økonomisk 
status. 

b. Driftsreduksjon HO-08 kunne og burde vært rettet opp mot Vertskommuneordningen.  
c. Driftsreduksjon KO-+1 har en økonomisk risiko. Dette er et tiltak som legger om mye av driften 

ved skolene. Det er helt avgjørende at dette tiltaket ikke fører til økt bruk av 
spesialundervisning. Dette er ett forhold som rådmannen har vurdert og tatt hensyn til i de 
vurderinger som er gjort, men det påpekes en «risiko» i dette tiltak. En viser videre til at det er 
ett betydelig økonomisk beløp bak dette forslag. 

 
 
 
Universell utforming: 
Vil eventuelt fremkomme i vedleggene fra den enkelte avdeling. 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Fremgår av vedleggene.  
 
Merk at følgende to vedlegg, jf. rådmannens forslag til vedtak punkt 4 b, er midlertidig unntatt 
offentlighet jf. offl § 5: 

· 399072 Kostnadsreduserende tiltak HO-11 (2) 



· 99070 Kostnadsreduserende tiltak HO-02 

 
Tabellen nedenfor tar for seg de samlede driftsreduksjoner (oppsummert for avdelingene): 
 

Driftsmessige forhold – for den enkelte 
avdeling 

2015 2016 2017 

Sentraladministrasjon 2.050.000 2.050.000 2.050.000 
Kultur- og oppvekstavdelingen (KO) 17.445.000 24.250.000 24.250.000 
Helse- og omsorgsavdelingen (HO) 11.947.000 16.577.000 15.777.000 
Teknisk avdeling 9.026.000 9.426.000 9.526.000 
Sum 40.468.000 52.303.000 51.603.000 

 
En viser til at forhold som ikke ble kompensert i økonomirapport for februar 2015 er lagt inn – iht. 
det som ble sagt i økonomirapporten. En påpeker at gitte forhold i tabellen over er innarbeidet i 
driftsbudsjettene til avdelingene (dvs. tatt hensyn til i budsjettene). 
 
Tilbakemeldingen fra avdelingene er at skisserte forslag vil før til følgende driftsreduksjoner: 

· Sentraladministrasjon: 1.300.000 kr (resten er innarbeidet). Gjelder både 2015 og 2016. 
· HO har innarbeidet i denne sak 5.835.000 kr (både for 2+015 og 2016). 
· KO har innarbeidet driftsreduksjoner på 8.941.000 kr i 2015 og 16.067.000 kr i 2016. 
· Teknisk avdeling har innarbeidet 1.684.000 kroner for 2015. 

 
For en mer detaljert viser en til vedleggene – som viser en oversikt over den enkelte avdeling. 
 

Investeringsmessige forhold 2015 2016 2017 
Investeringsmessige reduksjoner  0 0 0 
Sum 0 0 0 

Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har 
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes 
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. 
 
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har 
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes 
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. 
 
 
Alternative løsninger:  
Fremme forslag til vedtak. 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
396488 Notat fra KO 
396489 150412 Tiltak skolene 
396490 150412 Tiltak private skoler 
397021 150412 Tiltak tilskudd private barnehager 
397279 150412 Tiltak refusjon andre kommuner 
396518 Oversendelse av kostnadsreduserende tiltak HO 
396522 Kostnadsreduserende tiltak HO-01 



396529 Kostnadsreduserende tiltak HO-03 
396530 Kostnadsreduserende tiltak HO-04 
396531 Kostnadsreduserende tiltak HO-05 
396532 Kostnadsreduserende tiltak HO-06 
396533 Kostnadsreduserende tiltak HO-07 
396534 Kostnadsreduserende tiltak HO-08 
396535 Kostnadsreduserende tiltak HO-09 
396537 Kostnadsreduserende tiltak HO-10 
396539 Kostnadsreduserende tiltak HO-12 
396540 Kostnadsreduserende tiltak HO-13 
396541 Kostnadsreduserende tiltak HO-14 
396542 Kostnadsreduserende tiltak HO-15 
396543 Kostnadsreduserende tiltak HO-16 
396544 Kostnadsreduserende tiltak HO-17 
396545 Kostnadsreduserende tiltak HO-18 
396546 Kostnadsreduserende tiltak HO-19 
396548 Kostnadsreduserende tiltak HO-20 
398364 Driftsreduksjsoner - tiltakemelding fra Sentraladministrasjon ang. tiltak 
398365 2015-03-23 E2015 Kutt Sentraladm Selvkort SA-01 for B2015 pkt 8.doc 
398932 150423 Kontostreng Kutt KO.xls 
398931 2015-04-21 Kontostreng for foreslåtte budsjettkutt B2015 pkt 8.xls 
398524 Oversendelse av kostnadsreduserende tiltak fra Teknisk avdeling 
399016 T1-Kuttforslag 6710 friluftslivsforvaltning - generelt kutt 
399017 T2-Kuttforslag 6720 park og utemiljø - generelt kutt 
399018 T3-Kuttforslag 6730 idrettsanlegg 
399019 T4-Kuttforslag 6770 veidrift - brukontroll 
399021 T6-Kuttforslag 6772 trafikksikringstiltak 
399022 T7-Kuttforslag 6100 selvkost 
399023 T8-Kuttforslag 6512 Brann og redning 
399020 T5-Kuttforslag 6771 gatebelysning - strøm 
399040 Kontostreng for foreslåtte budsjettkutt B2015 pkt 8.xls 
399072 Kostnadsreduserende tiltak HO-11 (2) 
399070 Kostnadsreduserende tiltak HO-02 
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Vår ref.:  15/11273 / 15/604 / FE - 212 Dato:  16.04.2015 

Saksbehandler:  Galtvik, Eivind  Direkte telefon: 51 46 80 14 /  474 83 387 

E-post: eivind.galtvik@eigersund.kommune.no  

 
 

Notat fra KO 
 
Det legges ved 4 forslag til tiltak fra Kultur og oppvekstavdelingen. 

 Forslag 1 inneholder både budsjettvedtak om drifttilpasning skole, assistenter skole og deler 
av Eigersund 2015. Til sammen utgjør forslag 1 5,8 mill i 2015 og 13 mill i 2016. 
      

 Forslag 2 gjelder refusjon til de private skolen knyttet opp mot spesialundervisning. Dette 
forslag utgjør 0,8 mill i 2015 og 0,8 mill i 2016 

 

 Forslag 3 gjelder tilskudd til de private barnehagene. Dette forslaget vil gi en mindre 
utbetaling på 1,5 mill  
 

 Forslag 4 gjelder mindre refusjon til andre kommuner. Dette forslaget vil gi en mindre 
utbetaling på 480.000 kr. 
 

  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Galtvik, Eivind 
Kommunalsjef kultur og oppvekst 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
 
 
Mottakere: 
 Tore L. Oliversen Kommunalsjef økonomi  Seksjon økonomi/ 

Sentraladministrasjonen 
 
 
Dok.nr.: Tittel på vedlegg: 
396489 150412 Tiltak skolene  
396490 150412 Tiltak private skoler  
397021 150412 Tiltak tilskudd private barnehager  
397279 150412 Tiltak refusjon andre kommuner  
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Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 

 

 

Avdeling:  KO       Forslag nr.: 1 

Ansvarsnummer:2210-2284 

Ansvar (tekst): Grunnskolene i kommunen 

 

Tiltakstype/-gruppe: Skole/SFO/Forsterka skole 

 

Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av: Kommunalsjef Kultur og oppvekst 

 

 

 

Beskrivelse av tiltak: 

 

Dette tiltaket gjelder driftstilpasning skolene (3.mill), assistenter skolene (1,6 mill) og deler av 

Eigersund 2015 (1,2 mill). 

I hele 2015 har det pågått et arbeid for å finne driftstilpasninger på skolene. Dette er en 

prosess som har foregått i nært samarbeid med lederne på den enkelte skole og med de 

aktuelle organisasjonene. Det er blitt holdt egne drøftingsmøter med dette som tema.  

I skolen er det meste av utgiftene knyttet til lønn. Lønnsmidlene kommer fram gjennom det 

timetallet den enkelte skole blir gitt. Det er igjen dette timetallet som gir grunnlag for hvor 

mange som skal tilsettes på den enkelte skole ved nytt skoleår. I Eigersund kommune har vi 

gjennom de siste årene hatt ekstra fokus på tidlig innsats. Dette har vært et viktig element når 

rådmannen har gjort de ulike driftstilpasningene.  

 

 

 

 

Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 

 

Generelt om Kostra tall. Vi ligger høyere enn kommunegruppe 10 når det gjelder penger til 

hver enkelt elev i grunnskolen. Dette er i hovedsak knyttet til større andel 

spesialundervisning. De to siste skoleårene har denne tendensen flatet ut og gått noe ned.  

 

 

 

Faktiske opplysninger i saken. 

 

Relevant lovverk: Opplæringsloven.  

 

Det er avgjørende at alle skolene følger opplæringsloven. Nedenfor er det tatt med tre aktuell 

paragrafer fra Opplæringsloven. 

 
1-3.Tilpassa opplæring og tidleg innsats 

Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen 

og lærekandidaten. 
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På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller 

samisk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta 

mot elevar med svak dugleik i lesing og rekning. 

 

 
§ 5-1.Rett til spesialundervisning 

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære 

opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. 

I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på 

utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla 

tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i 

forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får 

spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre 

elevar, jf. § 2-2 og § 3-2. 

 
§ 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper 

I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira behov 

for sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. 

Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. 

Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk 

og tryggleiksmessig forsvarleg. 

Klassen eller basisgruppa skal ha ein eller fleire lærarar (kontaktlærarar) som har særleg 

ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld 

klassen eller basisgruppa og dei elevane som er der, mellom anna kontakten med 

heimen. 

 

I arbeidet med driftstilpasningene innenfor skolene er alle disse tre paragrafene fra 

Opplæringsloven sentrale. Rådmannens vurdering er at skolene gjennom de tilpasningene som 

er gjort ivaretar dette på en god måte. 

 

 

Relevante politisk behandling og vedtak: 

Budsjettvedtak for 2015  

 Eigersund 2015 kr.4.735.000 for Kultur og oppvekstavdelingen.  

 Driftsreduksjoner skolene på kr. 3.000.000  

 Assistenter skole på kr. 1.600.000.  

 

 

Beregnet kostnad/mulig besparelse: 

 

Det timetallet som skolene nå er tildelt tilsvarer en nedgang på ca 15 lærerårsverk og ca 8 

årsverk assistenter/miljøterapeuter. Reduksjonene for 2015 er tilsvarende kr. 5,8 millioner og 

for 2016 kr. 13. millioner. 
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Personalmessige forhold/endringer med tiltaket: 
 

Dette nedfører ingen overtallighet.  

I budsjettet for 2015 er det i tillegg til kuttene og en del økte bevilgninger knyttet til 

spesifikke tiltak innenfor skolene. Dette fører til at den reelle nedgangen for skolene er noe 

mindre enn det som fremkommer i denne saken. (reell nedgang ca 8 årsverk) 

En annen grunn til at det ikke blir overtallighet er at det ved hvert nytt skoleår er stor 

utskiftning av personalet. Det vil være flere av de som arbeider i skolen i dag, i vikariat, som 

ikke får tilbud om jobb fra neste skoleår. Så langt vi ser nå, vil alle de som har godkjent 

utdanning og som arbeider på en av skolene i Eigersund kommune, også arbeide der fra 

august 2015. Dette gjelder både lærere, miljøterapeuter og assistenter.  

Konsekvensene for de som arbeider i skolen er at de i noen tilfeller må undervise større 

elevgrupper enn de gjør i dag. En annen konsekvens er at større del av spesialundervisningen 

vil foregå i grupper eller sammen med klassen. Dette vil bli gjort der dette faglig sett vil være 

forsvarlig. 

 

 

Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 

 

Når dette tiltaket er innarbeidet vil det gi en driftstilpasning som vil være varig for skolene i 

Eigersund kommune, på lang sikt. 

 

 

Faglige vurderinger: 

 

Fordeler:  

Gjennom denne driftstilpasningen vil skolene ha en gjennomgang av dagens organisering. 

Dette har medført at noen av skolene fra høsten organiserer deler av undervisningen på en 

annen måte.  

 

 

Ulemper: 
Når det reduseres med så mange årsverk, vil det gå utover tjenesteproduksjonen. Dette vil slå 

ulikt ut på skolene. Det vil være en balanse når det gjelder tidlig innsats. Hvis denne 

reduksjonen i neste omgang fører til økt behov for spesialundervisning, må vi gjøre tiltak som 

hindrer dette. Dette må overvåkes på hver enkelt skole fortløpende. Det krever tett og god 

dialog mellom skolene og administrasjonen i kommunen. Det krever og tett dialog med PPT.  

En annen utfordring med reduksjonene er for de klassetrinnene som ikke får uttelling på 

ressurstildelingen ift. tidlig innsats.  

 

 

Tilbakemelding på drøfting med tillitsvalgte: 

 

Gjennom vinteren 14/15 har det vært flere formelle møter med de tillitsvalgte der dette har 

vært tema. Vi har og hatt eget drøftingsmøte med budsjettkuttene på saklisten. Til alle disse 

møtene er det med representanter fra Utdanningsforbundet, Delta, fagforbundet og FO. 

Representanter for de tillitsvalgte er opptatt av det samme som rådmannen; tiltaket må ikke gå 

utover tidlig innsats. Ellers er fagforeningene fornøyd med at tiltaket ikke medfører 

overtallighet. 



P:\websak-db1_websaksql\websak_eigersund\wbandreassen\2015011273\150412 Tiltak skolene (L)(618752).doc 
21.04.2015 

 

 

 

Rådmannens vurdering: 

 

Tiltakene som er skissert og som gjelder skole, vil være gjennomførbare med virkning fra 

skolestart 2015. Det er viktig at rådmannen har tett dialog med den enkelte skole for få en god 

oppfølging. 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Tiltakene knyttet til driftstilpasninger skole, assistenter skole og Eigersund 2015 

gjennomføres som skissert. 
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Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 

 

 

Avdeling:  KO       Forslag nr.: 2 

Ansvarsnummer:2200 

Ansvar (tekst):  

 

Tiltakstype/-gruppe: refusjon på elever med rett til spesialundervisning private grunnskoler 

 

Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av: Kommunalsjef Kultur og oppvekst 

 

 

 

Beskrivelse av tiltak: 

 

I Eigersund kommune er det nå to private grunnskoler. Begge disse grunnskolene er godkjent 

og får statsstøtte. Når elever som går på disse skolene mottar spesialundervisning, er det 

Eigersund kommune som skal dekke dette. Dette betales pr . halvår, etterskuddsvis. Fra 

skoleåret 2015/16 viser elevgrunnlaget at dette vil medføre en kraftig reduksjon av dette 

beløpet. I budsjettet er det satt av kr. 1,9 millioner til dette, men for 2015 kan dette med det 

elevgrunnlaget vi kjenner til pr. dato  reduseres til 1,1 millioner, altså en reduksjon på kroner 

800.000 

 

 

Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 

 

Ikke aktuelt 

 

Faktiske opplysninger i saken. 

 

Det er skoleeier som skal dekke de kostnadene de private skolene har knyttet opp mot 

spesialundervisning. PPT sin sakkyndige tilråding, og rektors vedtak danner grunnlaget for 

denne beregningen. Fra høsten 2014 har dette behovet blitt redusert og får helårsvirkning nå i 

2015.  

Det er færre elever som mottar spesialundervisning på de to private skolene. 

 

 

Relevant lovverk:  

 

 

Relevante politisk behandling og vedtak: 

 

Ikke aktuelt 

 

Beregnet kostnad/mulig besparelse: 

 

800.000 kroner i 2015 og 800.000 i 2016 

 

Personalmessige forhold/endringer med tiltaket: 



P:\websak-db1_websaksql\websak_eigersund\wbandreassen\2015011273\150412 Tiltak private skoler (L)(618753).doc 
21.04.2015 

 

Ikke aktuelt 

 

Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 

 

Ikke aktuelt 

 

 

Tilbakemelding på drøfting med tillitsvalgte: 

 

Ikke aktuelt 

 

 

Rådmannens vurdering: 

 

Denne reduksjonen går ikke utover tjenesteproduksjonen og vil være grei og gjennomføre. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Tiltak blir gjennomført som skissert. 
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Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 

 

 

Avdeling:  KO       Forslag nr.: 3 

Ansvarsnummer:2500 

Ansvar (tekst): Tilskudd private barnehager 

 

Tiltakstype/-gruppe: tilskudd til de private barnehagene i Eigersund kommune 

 

Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av: Kommunalsjef Kultur og oppvekst 

 

 

 

Beskrivelse av tiltak: 

 

Eigersund kommune gir tilskudd til de private barnehagene. Utgangspunktet for dette 

tilskuddet er utgiftene til driften av de kommunale barnehagene, vist i regnskap 2013. I 

budsjettet for 2015 er det satt av 78 mill til tilskudd private barnehager. Nå er opptaket for 

høsten ferdig og ut fra de tallene avdelingen er kjent med vil det totale tilskuddet utgjøre 76,5 

mill. for 2015. Dette er inkludert søskenmoderasjon. Hvis det blir endringer i 

sammensetningen av barn på noen av barnehagene, kan dette gi utslag enten i økt tilskudd, 

eller i redusert tilskudd samlet sett til de private barnehagene. 

 

 

Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 

 

Ikke aktuelt 

 

Faktiske opplysninger i saken. 

 

 

 

Relevant lovverk:  

Barnehagen loven§ 3 Det kommunale tilskuddet til ordinær drift 

Det kommunale tilskuddet skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagen som ikke dekkes 

av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Kostnader til ordinær drift omfatter 

driftskostnader, kapitalkostnader og administrasjonskostnader. 

 

Det samlede offentlige tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal utgjøre samme andel av 

den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager som året 

før. Tilskuddet skal utgjøre minimum 98 prosent av det som tilsvarende kommunale 

barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. 

 

Kommunen har ikke plikt til å gi tilskudd slik at det samlede offentlige tilskuddet til den ikke-

kommunale barnehagen overstiger det tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt 

mottar i offentlig finansiering. Der den ikke-kommunale barnehagen har lavere 

foreldrebetaling enn i tilsvarende kommunale barnehager, har kommunen ikke plikt til å 

dekke differansen. 
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Tilskuddet skal begrenses oppad til at den ikke-kommunale barnehagen ikke får tilskudd for 

flere barn enn det er plass til innenfor barnehagens godkjenning. Store aktivitetsendringer i 

den ikke-kommunale barnehagen medfører at kommunen må beregne tilskuddet til 

barnehagen på nytt. 

 

Relevante politisk behandling og vedtak: 

 

Ikke aktuelt 

 

Beregnet kostnad/mulig besparelse: 

 

1,5 mill i 2015 

 

Personalmessige forhold/endringer med tiltaket: 
 

Ikke aktuelt 

 

Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 

 

Ikke aktuelt 

 

 

 

Tilbakemelding på drøfting med tillitsvalgte: 

 

Ikke aktuelt 

 

 

Rådmannens vurdering: 

 

Det er viktig at de private barnehagene får samme rammebetingelser som de kommunale 

barnehagene. Fra 2015 skal tilskuddet ta utgangspunkt i regnskap for 2013. Det er dette som 

ligger til grunn for de beregningene som er skissert i dette tiltaket. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Tiltak blir gjennomført som skissert. 
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Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 

 

 

Avdeling:  KO       Forslag nr.: 4 

Ansvarsnummer:2200 

Ansvar (tekst): Refusjon elever i andre kommuner 

 

Tiltakstype/-gruppe: refusjon på elever med rett til spesialundervisning i andre kommuuner 

 

Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av: Kommunalsjef Kultur og oppvekst 

 

 

 

Beskrivelse av tiltak: 

 

Eigersund kommune har elever i andre kommuner som mottar spesialundervisning. Antallet 

på disse elevene har vært stigende de siste årene og budsjettet har derfor og økt. De siste 

tallene vi er kjent med viser at det nå er en nedgang i antall elever, og derfor vil og 

refusjonskravene fra de ulike kommunene reduseres. De beregningene vi har gjort tyder på at 

dette blir redusert med 480.000 kroner for 2015 og tilsvarende beløp for 2016. 

 

Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 

 

Ikke aktuelt 

 

Faktiske opplysninger i saken. 

 

Det er skoleeier i hjemkommune som dekker kostnadene til spesialundervisning til elever i 

andre kommuner. Dette dekkes etter satser fastsatt av KS. Det er ut fra samlet timetall og KS 

sine satser avdelingen kommer fram til denne reduksjonen. 

 

 

Relevant lovverk:  

 

 

Relevante politisk behandling og vedtak: 

 

Ikke aktuelt 

 

Beregnet kostnad/mulig besparelse: 

 

480.000 kroner i 2015 og 2016 

 

Personalmessige forhold/endringer med tiltaket: 
 

Ikke aktuelt 

 

Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 
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Ikke aktuelt 

 

 

 

Tilbakemelding på drøfting med tillitsvalgte: 

 

Ikke aktuelt 

 

 

Rådmannens vurdering: 

 

De kommunene somtar imot elever fra Eigersund kommune skal få refundert for dette. Når 

dettet tallet samlet sett har en nedgang, vil det ikke medføre konsekvenser for brukerne å 

gjennomføre dette tiltaket. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Refusjon blir redusert i tråd med de kravene som kommer fra aktuelle kommuner 



Besøksadresse:  Telefon:    
Postadresse: Postboks 70, 4379 EGERSUND Telefaks:    
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no  Org.nr.:  944 496 394 

   

 

   

EIGERSUND KOMMUNE 

Helse- og omsorgsstaben 

Helse- og omsorgsstaben 

 
 

Tore L. Oliversen  
Kommunalsjef økonomi   
 Seksjon økonomi/ Sentraladministrasjonen  
  
 
 
 
Vår ref.:  15/11297 / 15/604 / FE - 212 Dato:  13.04.2015 

Saksbehandler:  Steinsholt, Nina Bolme  Direkte telefon: 51 46 80 79 /  480 07 174 

E-post: nina.bolme.steinsholt@eigersund.kommune.no Deres ref.:  /  

 
 

Oversendelse av kostnadsreduserende tiltak HO 
 
Oversender med dette skjema som viser tiltak som Helse og omsorgsavdelingen må iverksette for å 
gjennomføre driftstiltak vedtatt i budsjett 2015.  
 
Kommunalsjef vil påpeke at gjennomføring av disse tiltakene vil medføre at avdelingen vil ha store 
problemer med å holde seg innenfor tildelt økonomisk ramme inneværende og påfølgende år 
dersom det kommer innbyggere som har behov for tjenester utover det avdelingen er kjent med i 
dag.  
Avdelingen vil også i perioder har problemer med å gjennomføre tjenestene i tråd med vedtak som 
den enkelte innbygger har fått, dette gjelder spesielt ved sykefravær og ferieavvikling.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Steinsholt, Nina Bolme 
Kommunalsjef helse og omsorg 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
 
 

   
 
 

 
 

Kopi til:    

Leif E. Broch Informasjonssjef  
Seksjon interne 
tjenester/ 
Sentraladministrasjonen 

Ketil Helgevold Rådmann  
Stab/ 
Sentraladministrasjonen 

Anne-Grethe Woie Kommunalsjef tekniske tjenester  Stab/ Teknisk avdeling 

Kristin Bø Haugeland Kommunalsjef Personal  
Seksjon 
personalutvikling/ 
Sentraladministrasjon 

Eivind Galtvik 
Kommunalsjef kultur og 
oppvekst 

 
Stab/ Kultur og 
oppvekstavdelingen 

 
 

http://www.eigersund.kommune.no/
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Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 

 

 

Avdeling: Helse og Omsorg      Forslag nr.: HO-01 

Ansvarsnummer: 3250 

Ansvar (tekst): Helsestasjon 

 

Tiltakstype/-gruppe: Prosjekt Eigersund 2015 

 

Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av:  

Kommunalsjef helse og omsorg 

 

 

Beskrivelse av tiltak: 

Helsestasjonen ble i budsjett 2015 tilført midler tilsvarende 1 årsverk. Budsjettmidlene var 

ikke øremerket fra staten, men det lå tydelige føringer bak rammeoverføring til kommunen for 

styrking av skolehelsetjenesten. 

Stillingen holdes vakant hele 2015. 

Trekker inn 0,4 årsverk fra 01.01.2016 

 

 

Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 

Eigersund kommune ligger lavere på antall årsverk helsesøstre pr 10 000 innbyggere 0-5 år 

enn kommuner en sammenligner seg med. Dette er også gjeldende for helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste  

 

 

Faktiske opplysninger i saken. 

 

Relevant lovverk 

Helse og Omsorgstjenesteloven § 3-2, 1 a og b 

 

 

Relevante politisk behandling og vedtak: 

Budsjettvedtak for 2015 der det ble vedtatt at Helse og omsorgsavdelingen skal spare 

kr. 5 835 000 i Prosjekt Eigersund 2015 

 

 

 

 

Beregnet kostnad/mulig besparelse: 

Innsparing 2015              kr. 884.000 

Innsparing 2016              kr.430.000 

 

 

Personalmessige forhold/endringer med tiltaket: 
Stillingen er nyoppretta i 2015, ikke tilsatt personal i hjemmel. Ingen personalmessige 

konsekvenser.  
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Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 

Årsverket er ikke tatt i bruk i 2015.  

Skolehelsetjenesten og helsestasjonstjenesten vil ikke kunne utvikle seg slik statlige 

myndigheter ønsker. Helsesøsters tilgjengelighet for elever i skolen vil ikke kunne økes.  

 

 

Faglige vurderinger: 

 

Fordeler: 

Ingen fordeler med ikke å iverksette hele årsverket som er tilført 

 

 

Ulemper: 
Skolehelsetjenesten har marginale ressurser på 3 av skolene. Økt vaksineprogram for barn er 

ute på høring, blir sannsynligvis vedtatt.  

Vil ikke kunne øke helsesøsters tilgjengelig for elever i skolen. 

Får ikke utvikle og utvide tjenesten i tråd med statlige føringer som lå i statsbudsjettet 2015 

 

 

Tilbakemelding på drøfting med tillitsvalgte: 

Ikke vært drøftet da dette ikke får direkte personalmessige konsekvenser. 

 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen ser at det er uheldig å ikke styrke helsestasjonstjenesten i tråd med statlige 

føringer, men velger likevel å trekke inn 0,4 årsverk fra 2016. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1 årsverk på helsestasjonen holdes vakant i 2015, besparelse kr 884.000 

0,4 årsverk trekkes inn fra 2016, besparelse kr 430.000 
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Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 

 

 

Avdeling: Helse og omsorg       Forslag nr.: HO-03 

Ansvarsnummer: 3414 

Ansvar (tekst): Privat avlastning 

 

Tiltakstype/-gruppe: 

Prosjekt Eigersund 2015 

 

Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av:  

Kommunalsjef helse og omsorg 

 

 

Beskrivelse av tiltak: 

Tjenesten privat avlastning er en tjeneste som ytes til personer som har et særlig tyngende 

omsorgsarbeid / barn med nedsatt funksjonsevne som medfører høyere omsorgsnivå enn det 

som er normalt for jevngamle barn. Privat avlastning er ofte et tiltak som starter før 

hjelpebehovet blir så stort at andre og tyngre tjenester må gis. Kommunen fremskaffer 

familier som ivaretar den omsorgstrendene brukeren slik at dens faste omsorgsyter kan få 

nødvendig ferie og fritid. Omfanget av tjenesten er i gjennomsnitt hver tredje eller fjerde helg.    

Privat avlastning blir i perioder nyttet sammen med avlastning i kommunal avlastningsbolig, 

dette gjelder stort sett dersom behovet er større enn kapasiteten i avlastningsboligen kan gi.  

Budsjettet for 2015 er på kr. 919 000 

 

 

Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 

KOSTRA skiller ikke på privat avlastning og avlastning i kommunal institusjon, tall vil derfor 

ikke vise riktighet vedrørende privat avlastning 

 

 

Faktiske opplysninger i saken. 

 

Relevant lovverk 

Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2. 6d 

 

 

Relevante politisk behandling og vedtak: 

Budsjettvedtak for 2015 der det ble vedtatt at Helse og omsorgsavdelingen skal spare 

kr 5 835 000 i Prosjekt Eigersund 2015 

 

 

Beregnet kostnad/mulig besparelse: 

Innsparing 2015 kr. 350.000 

 

 

 

Personalmessige forhold/endringer med tiltaket: 
Medfører ingen personalmessige forhold 
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Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 

Privat avlastning kan ikke øke i omfang/ tildelte avlastningsdøgn utover det som brukes pr 

dato. Det vil si at nye behov kan ikke innfris dersom ikke andre avsluttes eller reduseres på 

tjenesten.  

 

 

Faglige vurderinger: 

 

Fordeler: 

Det er ingen faglige fordeler med å redusere på denne budsjettposten 

 

Ulemper: 
For personer som har omsorg for særlig omsorgstrengende brukere er det viktig å få reell 

avlastning slik at de klarer stå i omsorgsarbeidet over tid. Forebyggingsaspektet som ligger i 

denne tjenesten vil ikke kunne utvides utover det nivået og omfang som gis i dag.    

 

 

Tilbakemelding på drøfting med tillitsvalgte: 

Ikke vært drøftet da det ikke gis personalmessige konsekvenser  

 

 

Rådmannens vurdering: 

På budsjettposten privat avlastning har det vært underforbruk de siste årene, derfor kan denne 

budsjettposten reduseres uten at det gir direkte konsekvenser for tjenestetilbudet pr dato. Det 

er uheldig at denne tjenesten ikke kan opprettholdes på dagens nivå da vi vet at forebygging 

er viktig for å redusere behov for mer kostnadskrevende tiltak.   

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Budsjett til privat avlastning reduseres med kr. 350.000,- fra 2015 
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Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 

 

 

Avdeling: Helse og omsorgs      Forslag nr.: HO- 04 

Ansvarsnummer: 3415 

Ansvar (tekst): Støttekontakt 

 

Tiltakstype/-gruppe: 

Prosjekt Eigersund 2015 

 

Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av:  

Kommunalsjef helse og omsorg 

 

 

Beskrivelse av tiltak: 

Tjenesten støttekontakt gis til personer som har utfordringer med å delta i fritidsaktiviteter 

uten hjelp og støtte. Kommunen fremskaffer støttekontakter som sammen med bruker deltar 

på eksisterende fritidsaktiviteter eller gjør aktiviteter sammen med bruker. Hovedtyngden av 

personer som får støttekontakt er 8-16 år. Omfanget av tjenesten er i gjennomsnitt 3-4 timer 

per uke. 

Budsjett for 2015 er på kr 2 451 000 

 

 

Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 

Eigersund kommune ligger ganske «midt på treet» på antall brukere med støttekontakt 

sammenlignet med kommuner vi sammenligner oss med i KOSTRA 

 

 

Faktiske opplysninger i saken. 

 

Relevant lovverk 

Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2, 6b 

 

 

Relevante politisk behandling og vedtak: 

Budsjettvedtak for 2015 der det ble vedtatt at Helse og omsorgsavdelingen skal spare 

kr 5 835 000 i Prosjekt Eigersund 2015 

 

 

Beregnet kostnad/mulig besparelse: 

Innsparing fra 2015   kr. 600.000 

 

 

Personalmessige forhold/endringer med tiltaket: 

Ingen personalmessige endringer i tiltaket 
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Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 

Antall timer støttekontakt kan ikke økes ift dagens tildeling. Det medfører at ingen kan få 

støttekontakt / flere timer støttekontakt uten at andre ikke skal ha sine tildelte tjenester/ 

avslutter tjenesten.   

Forebyggingsaspektet som ligger i denne tjenesten vil ikke kunne styrkes utfra dagens 

standard.  

 

 

Faglige vurderinger: 

 

Fordeler: 

Ingen faglige fordeler med å redusere på denne budsjettposten 

 

 

Ulemper: 
Ingen kan få støttekontakt / flere timer støttekontakt uten at andre ikke skal ha sine tildelte 

tjenester/ avslutter tjenesten. Støttekontakt er et lavterskeltilbud og er medvirkende til at 

brukere som har bistandsbehov kan få delta i aktiviteter. Det er svært uheldig ikke å kunne 

utvikle og utvide denne tjenesten.   

 

 

Tilbakemelding på drøfting med tillitsvalgte: 

Ikke aktuelt i denne saken. Ingen personalkonsekvenser 

 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen ser at det vil være vanskelig ikke å øke denne tjenesten utfra dagens standard, 

men velger likevel å redusere på denne budsjettposten. Ingen brukere vil miste sin tjeneste 

med dette forslaget, men økning vil ikke la seg gjøre  

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Budsjett til støttekontakt reduseres med kr. 600.000,- fra 2015 

 



C:\Users\WBAndreassen\AppData\Local\Temp\websak-db1_websaksql\websak_eigersund\wbandreassen\2015011297\Kostnadsreduserende 

tiltak HO-05 (L)(618804).doc 
14.04.2015 

Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 

 

 

Avdeling: Helse og omsorg      Forslag nr.: HO-05 

Ansvarsnummer: 3230 

Ansvar (tekst): Legetjenester 

 

Tiltakstype/-gruppe: Prosjekt Eigersund 2015 

 

Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av:  

Kommunalsjef helse og omsorg 

 

 

Beskrivelse av tiltak: 

Kommunen overtar ansvaret for medhjelper på legevakten fra 01.11.2015. Denne tjenesten er 

tidligere kjøpt fra Helse Stavanger 

Viser til behandling av sak i kommunestyret 11.05.2015 som omhandler denne saken 

 

 

Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 

Ikke aktuelt 

 

 

Faktiske opplysninger i saken. 

 

Relevant lovverk 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 

 

 

Relevante politisk behandling og vedtak: 

Budsjettvedtak for 2015 der det ble vedtatt at Helse og omsorgsavdelingen skal spare 

kr. 5.835.000,- i 2015 – 2016 – 2017 

 

 

 

Beregnet kostnad/mulig besparelse: 

Besparelse på kr 400.000 på årsbasis  

 

 

Personalmessige forhold/endringer med tiltaket: 
Avdelingen må tilsette 2 årsverk for å drifte tiltaket selv 

 

 

 

Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 

Kommunen får ansvar for medhjelper til legevakt hele døgnet.  
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Faglige vurderinger: 

 

Fordeler: 

Vil kunne gi kommunen en større mulighet for best mulig benyttelse av ressurser totalt 

 

Ulemper: 
Ingen faglige ulemper med denne endringen 

 

 

Tilbakemelding på drøfting med tillitsvalgte: 

Tillitsvalgte ble orientert om saken i møte mellom rådmannen og hovedtillitsvalgte i møte den 

24.03.2015 

 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen vurderer at det faglig vil være positivt å overta driften av medhjelper legevakt, og 

at det er hensiktsmessig å legge innsparte midler inn i sparepakken til helse og omsorg  

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Mindreforbruk av avsatte midler i budsjettet 2015 legges inn prosjekt Eigersund 2015 

Besparelse kr. 400.000,- fra 2016 
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Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 

 

 

Avdeling: Helse og omsorg      Forslag nr.: HO- 06 

Ansvarsnummer: 3731 

Ansvar (tekst): Lagård husøkonom 

 

Tiltakstype/-gruppe: Prosjekt Eigersund 2015 

 

Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av:  

Kommunalsjef helse og omsorg 

 

 

Beskrivelse av tiltak: 

Siden oppstart av Dalane Medisinske senter har det vært et samarbeid mellom Eigersund 

kommune og Helse Stavanger om husøkonom. Helse Stavanger har hatt en husøkonom tilsatt 

i 100 % stilling, Eigersund kommune har medfinansiert denne stillingen med 0,5 årsverk.  

Behovet for denne type stilling har endret seg de senere årene, og etter samtaler mellom Helse 

Stavanger og Eigersund kommunen er det enighet om å avvikle denne stillingen fra 

01.09.2015 

 

 

Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 

Ikke aktuelt 

 

 

Faktiske opplysninger i saken. 

 

Relevant lovverk 

Ikke krav i lovverk til denne type stilling 

 

 

Relevante politisk behandling og vedtak: 

Budsjettvedtak for 2015 der det ble vedtatt at Helse og omsorgsavdelingen skal spare 

kr 5 835 000 i Prosjekt Eigersund 2015 

 

 

Beregnet kostnad/mulig besparelse: 

Innsparing 2015  kr. 78.000 

Innsparing 2016  kr. 300.000  

 

 

Personalmessige forhold/endringer med tiltaket: 
Helse Stavanger har ansvar for ansettelsesforhold til aktuelle ansatte i denne stillingen 

 

 

Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 

Eigersund kommune må selv ivareta oppgavene som denne stillingen tidligere har utført.  

Dette kan gjøres innen allerede tildelte ressurser.  
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Faglige vurderinger: 

 

Fordeler: 

Kommunen får selv oversikt og kontroll på arbeidsoppgaver og ressurser i denne rollen 

 

Ulemper: 
Ansatte som jobber på Lagård må selv utføre oppgaver som husøkonom tidligere har utført 

uten at det tilføres personalressurser til dette.  

 

 

Tilbakemelding på drøfting med tillitsvalgte: 

Saken ble orientert om i møte mellom hovedtillitsvalgte og rådmann i møte 24.03.2015 

 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen vurderer at dette er et hensiktsmessig måte å redusere kostnader på. Avslutning 

av kommunens medfinanisering gjøres i samråd og forståelse med Helse Stavanger. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Eigersund kommune avslutter medfinansiering av husøkonom til Helse Stavanger fra 

01.09.2015 

Innsparing på kr 78.000 i 2015  

Innsparing på kr. 300.000 i 2016  

 



C:\Users\WBAndreassen\AppData\Local\Temp\websak-db1_websaksql\websak_eigersund\wbandreassen\2015011297\Kostnadsreduserende 

tiltak HO-07 (L)(618806).doc 
14.04.2015 

Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 

 

 

Avdeling: Helse- og omsorg      Forslag nr.: HO- 07 

Ansvarsnummer: 3732 

Ansvar (tekst): Lagård administrasjon 

 

Tiltakstype/-gruppe: Prosjekt Eigersund 2015 

 

Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av:  

Kommunalsjef helse og omsorg 

 

 

Beskrivelse av tiltak: 

Siden oppstart av Dalane Medisinske senter har det vært et samarbeid mellom Eigersund 

kommune og Helse Stavanger om resepsjonstjenester. Helse Stavanger har hatt en ansatt i 

resepsjonen tilsatt i 0,75 % årsverk, Eigersund kommune har medfinansiert til denne stillingen 

med 0,25 årsverk.  Behovet for denne stillingen har endret seg de senere årene, og etter 

samtaler mellom Helse Stavanger og Eigersund kommunen er det enighet om å avvikle denne 

stillingen fra 01.09.2015 

 

 

Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 

Ikke aktuelt 

 

 

Faktiske opplysninger i saken. 

 

Relevant lovverk 

Ingen lovkrav til denne type stilling / oppgave 

 

 

Relevante politisk behandling og vedtak: 

Budsjettvedtak for 2015 der det ble vedtatt at helse og omsorgsavdelingen skal spare 

kr 5 835 000 i Prosjekt Eigersund 2015 

 

 

Beregnet kostnad/mulig besparelse: 

Innsparing 2015  kr. 40 000 

Innsparing 2016  kr. 160 000 

 

 

 

Personalmessige forhold/endringer med tiltaket: 
Helse Stavanger har ansvar for ansettelsesforhold til aktuelle ansatte i denne stillingen 

 

 

Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 

Eigersund kommune må selv ivareta oppgavene som denne stillingen tidligere har utført.  
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Dette kan gjøres innen allerede tildelte ressurser.  

 

 

 

 

Faglige vurderinger: 

 

Fordeler: 

Kommunen får selv oversikt og kontroll på arbeidsoppgaver og ressurser i denne rollen 

 

 

Ulemper: 
Ansatte som jobber på Lagård må selv utføre oppgaver som husøkonom tidligere har utført 

uten at det tilføres personalressurser til dette.  

 

 

Tilbakemelding på drøfting med tillitsvalgte: 

Saken ble orientert om i møte mellom hovedtillitsvalgte og rådmann i møte 24.03.2015 

 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen vurderer at dette er et hensiktsmessig måte å redusere kostnader på. Avslutning 

av kommunens medfinansiering gjøres i samråd og forståelse med Helse Stavanger. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Eigersund kommune avslutter medfinansiering av resepsjonstjenester til Helse Stavanger fra 

01.09.2015 

Innsparing på kr 40.000 i 2015  

Innsparing på kr. 160.000 i 2016  
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Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 

 

 

Avdeling: Helse og omsorg       Forslag nr.: HO- 08 

Ansvarsnummer: 3530 

Ansvar (tekst): Slettebø II 

 

Tiltakstype/-gruppe: Prosjekt Eigersund 2015 

 

Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av:  

Kommunalsjef helse og omsorg 

 

 

Beskrivelse av tiltak: 

Det har over tid vært jobbet med å redusere antall passive nattevakter.  

I 4 boliger på Slettebø har det vært en passiv nattevakt i hvert hus. Dette ble 01.02.2015 til 1 

aktiv nattevakt som har ansvaret for alle boligene. Endringen er gjort i tett samarbeid med 

ansatte og verger til aktuelle brukere i boligene. Ved denne omleggingen har avdelingen 

redusert bemanningen med 1,8 årsverk.  

 

 

Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 

KOSTRA tall fra 2013 viser at kommunen ligger høyt på driftsutgifter til pleie og 

omsorgstjenester i hjemmebasert omsorg. Tilsvarende har kommunen lave tall for 

driftsutgifter til institusjonstjeneste. Dette grunnes i kommunen valg av kommunal 

boligstruktur.  

 

 

Faktiske opplysninger i saken. 

 

Relevant lovverk 

Helse og omsorgstjenesteloven § 3-1 og 3-2 

 

 

Relevante politisk behandling og vedtak: 

Budsjettvedtak for 2015 der det ble vedtatt at Helse og omsorgsavdelingen skal spare 

kr. 5 835 000 i Prosjekt Eigersund 2015 

 

 

Beregnet kostnad/mulig besparelse: 

Innsparing 2015  1 100 000 

Innsparing 2016  1 200 000 

 

 

Personalmessige forhold/endringer med tiltaket: 
Aktuelt personalet har fått tilbud om andre stillinger. Noen av de aktuelle stillingene var 

vakante og medførte derfor ingen endringer for ansatte 
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Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 

Nattpersonal har ansvar for flere boliger. Løsningen krever tett samarbeid mellom ansatte i 

boligene og den ambulerende nattpatruljen.  

 

 

Faglige vurderinger: 

 

Fordeler: 

Brukerne får nødvendig tilsyn jevnlig gjennom natten  

 

 

Ulemper: 
Det er ingen sovende nattevakter i hver av boligene 

 

 

Tilbakemelding på drøfting med tillitsvalgte: 

Saken var drøftet med tillitsvalgte før endringen ble gjennomført 

 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen vurderer at dette er en hensiktsmessig måte å organisere tjenesten på.  

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Innsparing 2015  1 100 000 

Innsparing 2016  1 200 000 
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Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 

 

 

Avdeling: Helse og omsorg       Forslag nr.: HO-09 

Ansvarsnummer: 3250 

Ansvar (tekst): Helsestasjon 

 

Tiltakstype/-gruppe: Prosjekt Eigersund 2015 

 

Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av:  

Kommunalsjef helse og omsorg 

 

 

Beskrivelse av tiltak: 

Driftsbudsjettet på helsestasjonen reduseres. Denne avdelingen har etter forholdene ellers i 

avdelingen hatt bedre rammer på driftsbudsjettet.  

 

 

Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 

Eigersund ligger lavest på brutto driftsutgifter i KOSTRA gruppen vi sammenligner oss med.  

 

 

Faktiske opplysninger i saken. 

 

Relevant lovverk 

Ikke aktuelt 

 

 

Relevante politisk behandling og vedtak: 

Budsjettvedtak for 2015 der det ble vedtatt at Helse og omsorgsavdelingen skal spare 

kr 5 835 000 i Prosjekt Eigersund 2015 

 

 

Beregnet kostnad/mulig besparelse: 

Innsparing 2015  kr 50 000 

 

 

Personalmessige forhold/endringer med tiltaket: 
Ingen konsekvenser 

 

 

 

Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 

Rammene til nødvendige driftsutgifter vil være svært begrenset 
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Faglige vurderinger: 

 

Fordeler: 

Ingen fordeler 

 

Ulemper: 
Rammen til driftsutgifter vil bli svært begrenset 

 

 

Tilbakemelding på drøfting med tillitsvalgte: 

Ikke aktuelt 

 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen vurderer at det vil være forsvarlig å redusere budsjett til driftsutgifter ved denne 

enheten 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Budsjett til driftsutgifter reduseres fra og med 2015 med kr 50 000 
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Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 

 

 

Avdeling: Helse og omsorg      Forslag nr.: HO - 10 

Ansvarsnummer: 3212 

Ansvar (tekst): Kriseteam 

 

Tiltakstype/-gruppe: Prosjekt Eigersund 2015 

 

 

Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av:  

Kommunalsjef helse og omsorg 

 

 

Beskrivelse av tiltak: 

Kriseteam i kommunen har en leder som lønnes fast noen timer per uke. De andre deltakerne i 

teamet lønnes utfra faktisk utført krisearbeid. Teamet kalles ut når det oppstår kriser i 

kommunen som politi, lege, kommuneledelsen finner det hensiktsmessig å ha kriseteam 

tilstede.  

Det vil være svært variabel hvor mye kostnader som nyttes til kriseteamarbeid årlig.  

I 2015 er det budsjettert med kr. 254 000 

  

 

Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 

Ikke aktuelt 

 

 

Faktiske opplysninger i saken. 

 

Relevant lovverk 

Ikke lovfestet 

 

 

Relevante politisk behandling og vedtak: 

Budsjettvedtak for 2015 der det ble vedtatt at Helse og omsorgsavdelingen skal spare 

kr 5 835 000 i Prosjekt Eigersund 2015 

 

 

Beregnet kostnad/mulig besparelse: 

Innsparing fra 2015    kr. 50 000 

 

 

Personalmessige forhold/endringer med tiltaket: 
Ingen personalmessige konsekvenser 
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Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 

Dersom det blir store hendelser / flere hendelser som er mer kostnadskrevende enn 

budsjetterte midler vil avdelingen måtte be om ekstra ramme for å dekke kostnadene 

 

 

Faglige vurderinger: 

 

Fordeler: 

Ingen fordeler med å redusere denne budsjettposten 

 

Ulemper: 
Dersom det blir store hendelser / flere hendelser som er mer kostnadskrevende enn 

budsjetterte midler vil avdelingen måtte be om ekstra ramme for å dekke kostnadene 

 

 

Tilbakemelding på drøfting med tillitsvalgte: 

Ikke aktuelt 

 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen vurderer at det vil la seg gjøre å redusere budsjettet til kriseteamet. Dersom det 

blir store hendelser / flere hendelser som er mer kostnadskrevende enn budsjetterte midler vil 

rådmannen fremme sak til formannskapet for å be om mer ressurser dersom avdelingen ikke 

klarer å dekke dette innenfor tildelt budsjettramme  

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Budsjett til kriseteam reduseres med kr. 50 000 
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Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 

 

 

Avdeling: Helse og omsorg     Forslag nr.: HO - 12 

Ansvarsnummer: 3412 

Ansvar (tekst): Omsorgslønn 

 

Tiltakstype/-gruppe: Prosjekt Eigersund 2015 

 

Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av:  

Kommunalsjef helse og omsorg 

 

 

Beskrivelse av tiltak: 

Omsorgslønn tildeles personer som har et krevende omsorgsarbeid. Omsorgslønn tildeles 

hyppigst til foreldre som har funksjonshemma barn som krever mye og omfattende bistand. 

Per i dag er det 4 personer som har iverksatt tiltak omsorgslønn. 

 

 

Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 

Ikke tall på dette i KOSTRA 

 

 

Faktiske opplysninger i saken. 

 

Relevant lovverk 

Rundskriv I-42/98 

 

 

Relevante politisk behandling og vedtak: 

Budsjettvedtak for 2015 der det ble vedtatt at Helse og omsorgsavdelingen skal apre kr 

5 835 000 i Prosjekt Eigersund 2015 

 

 

Beregnet kostnad/mulig besparelse: 

Innsparing fra 2015   kr. 100 000 

 

 

Personalmessige forhold/endringer med tiltaket: 
Ingen personalmessige konsekvenser 

 

 

Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 

Omsorgslønn kan ikke økes i omfang eller mengde utover dagens nivå.  
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Faglige vurderinger: 

 

Fordeler: 

Ingen fordeler med å redusere denne budsjettposten 

 

Ulemper: 
Omsorgslønn kan ikke økes i omfang eller mengde utover dagen nivå. Kan medføre at 

tjenesten ikke kan innvilges på grunn av manglende økonomi selv om det blir faglig vurdert at 

det er behov og at det vil være rett tjeneste å tildele.  

 

 

Tilbakemelding på drøfting med tillitsvalgte: 

Ikke aktuelt 

 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen vurderer at dette tiltaket gjennomføres selv om det i fremtiden kan medføre at 

tjenesten ikke kan innvilges til personer som blir vurdert å ha faglig behov for tjenesten. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Budsjett til omsorgslønn reduseres fra og med 2015 med kr. 100 000 
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Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 

 

 

Avdeling: Helse og omsorg       Forslag nr.: HO - 13 

Ansvarsnummer: 3410 

Ansvar (tekst): Egenbetaling 

 

Tiltakstype/-gruppe: Prosjekt Eigersund 215 

 

Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av:  

Kommunalsjef helse og omsorg 

 

 

Beskrivelse av tiltak: 

Avdelingen har beregnet inntekt fra egenbetaling for praktisk bistand og hjemmehjelp på nytt 

etter endret sats. Beregnet økning er ikke lagt inn i budsjett 2015 og tas derfor med som økt 

inntekt i Prosjekt Eigersund 2015.  

 

 

Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 

KOSTRA har ikke tall som viser noe om egenbetaling for trygghetsalarm. For praktisk 

bistand viser tall at Egersund ligger lavt i hvor stor grad egenandeler dekker kostander knyttet 

til å yte tjenesten praktisk bistand.  

 

 

Faktiske opplysninger i saken. 

 

Relevant lovverk 

Ikke aktuelt 

 

 

Relevante politisk behandling og vedtak: 

Budsjettvedtak for 2015 der det ble vedtatt at Helse og omsorgsavdelingen skal spare 

kr 5 835 000 i Prosjekt Eigersund 2015 

 

 

Beregnet kostnad/mulig besparelse: 

Nye beregninger på egenbetaling for praktisk bistand viser en økt inntekt på kr 200 000 mer 

enn budsjettert i 2015  

Nye beregning på egenbetaling for trygghetsalarm viser en økt inntekt på kr 230 000 mer en 

budsjettert i 2015 

 

 

Personalmessige forhold/endringer med tiltaket: 
Ikke aktuelt 
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Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 

Det er ikke noe som tyder på at antall trygghetsalarmer og timer hjemmehjelp / praktisk 

bistand blir endret negativt de neste årene, derfor vil denne inntekten mest sannsynlig bli på 

dagens nivå eller økt  

 

 

Faglige vurderinger: 

 

Fordeler: 

Økte inntekter  

 

Ulemper: 
Ingen ulemper  

 

 

Tilbakemelding på drøfting med tillitsvalgte: 

Ikke aktuelt 

 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen tilrår at budsjettposten for egenbetaling økes i samsvar med forventet inntekt 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Budsjettpost egenbetaling praktisk bistand økes med kr. 200 000 

Budsjettpost egenbetaling trygghetsalarm økes med kr. 230 000 
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Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 

 

 

Avdeling: Helse og omsorg     Forslag nr.: HO - 14 

Ansvarsnummer: 3560 

Ansvar (tekst): Sone Eigerøy / Lagård 

 

Tiltakstype/-gruppe: Prosjekt Eigersund 2015 

 

Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av:  

Kommunalsjef helse og omsorg 

 

 

Beskrivelse av tiltak: 

Sone Eigerøy / Lagård har i lengre periode i 2014 hatt 0,7 årsverk vakant stilling for assistent. 

Stillingen var før den ble satt vakant nyttet til praktisk  bistand / hjemmehjelp. 

Stillingshjemmelen trekkes inn 

 

 

Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 

Kommunen ligger høyt på KOSTRA tall sammenlignet med andre kommunen vedr tildeling 

av tjenester til hjemmeboende. Dette skyldes at kommunen har stor andel bofellesskap og 

serviceleiligheter sammenlignet med andre kommune. Tilsvarende ligger vi mye lavere på 

instutusjonsdekning. 

 

 

Faktiske opplysninger i saken. 

 

Relevant lovverk 

Helse og omsorgstjenesteloven § 3-1 og 3-2 

 

 

Relevante politisk behandling og vedtak: 

Budsjettvedtak for 2015 der det ble vedtatt at Helse og omsorgsavdelingen skal spare 

kr. 5 835 000 i Prosjekt Eigersund 2015. 

 

 

Beregnet kostnad/mulig besparelse: 

Innsparing kr 340 000 

 

 

Personalmessige forhold/endringer med tiltaket: 
Ingen da stillingen var vakant 
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Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 

Mindre ressurser til hjemmeboende tilsvarende 0,7 årsverk 

 

 

Faglige vurderinger: 

 

Fordeler: 

Det er ingen fordeler med å trekke inn årsverk i hjemmebaserte tjenester 

 

Ulemper: 
Kan medføre at brukere som har behov for praktisk bistand /hjemmehjelp fremover ikke kan 

få tildelt ønsket antall timer 

 

 

Tilbakemelding på drøfting med tillitsvalgte: 

Ikke aktuelt da stillingen har vært vakant over lengre tid. 

 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen tilrår at stillingen trekkes inn da den over tid ikke har vært nyttet inn i driften 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Stillingshjemmel på 0,7 årsverk trekkes inn. 

Innsparing kr 340 000  
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Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 

 

 

Avdeling: Helse og omsorg     Forslag nr.: HO - 15 

Ansvarsnummer:  
Ansvar (tekst): Hjemmebaserte tjenester 

 

Tiltakstype/-gruppe: Prosjekt Eigersund 2015 

 

Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av:  

Kommunalsjef helse og omsorg 

 

 

Beskrivelse av tiltak: 

Hjemmebaserte tjenester bruker vikarer i varierende grad. Det blir alltid vurdert 

nødvendigheten av å kalle inn vikar utfra behovet hos brukerne som til enhver tid er i 

systemet. 

Fra 2016 trekkes det inn kr. 465 000 i diverse vikarutgifter i enhetene som gir tjenester til 

hjemmeboende. Før budsjettet blir lagt i 2016 vil det bli tatt en fordeling på oppgitt sum på 

hvor mye den enkelte enhet skal bli belastet med. Vurderinger blir gjort utfra den enkelte 

enhet sin mulighet å ha mindre innleie av vikarer, nyttiggjøre seg bruk av lærlinger, etc.   

 

 

Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 

KOSTRA tall viser at kommunen har større utgifter til hjemmeboende enn kommuner som en 

sammenligner seg med. Til sammenligning bruker kommunen mindre ressurser på 

institusjonsplasser  

 

 

Faktiske opplysninger i saken. 

 

Relevant lovverk 

Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2  

 

 

Relevante politisk behandling og vedtak: 

Budsjettvedtak for 2015 der det ble vedtatt at Helse og omsorgsavdelingen skal spare 

kr.5 835 000 i Prosjekt Eigersund 2015 

 

 

Beregnet kostnad/mulig besparelse: 

Innsparing kr 465 000 

 

 

 

Personalmessige forhold/endringer med tiltaket: 
Ingen konsekvenser for ansatte i faste stillinger.  
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Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 

Stor belastning for ansatte som er på jobb, samt risiko for at lovverk ikke kan ivaretas for 

brukere som har behov for tjenester.  

 

 

Faglige vurderinger: 

 

Fordeler: 

Ingen fordeler med å redusere budsjettposter som skal nyttes til variabel lønn 

 

 

Ulemper: 
Dersom avdelingen ikke tar inn vikarer medfører det større belastning for ansatte som er på 

jobb. Fare for økt sykefravær.  

Avdelingen vil ha problemer med å utføre tjenester til brukere som i perioder har større behov 

for hjelp. Kan medføre at avdelingen får lovbrudd ift helse og omsorgstjenesteloven 

 

 

Tilbakemelding på drøfting med tillitsvalgte: 

Ikke aktuelt 

 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen vurderer at dette tiltaket gjennomføres selv om det kan få store uheldige følger. 

Rådmannen ser at avdelingen med dette tiltaket vil få problemer med å holde økonomiske 

rammer dersom brukerandelen endrer seg utfra dagens nivå.   

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Budsjettet til variabel lønn i hjemmebaserte tjenester reduseres fra 2016 med kr 465 000 
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Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 

 

 

Avdeling: Helse og omsorg     Forslag nr.: HO - 16 

Ansvarsnummer: 

Ansvar (tekst):  

 

Tiltakstype/-gruppe: Prosjekt Eigersund 2015 

 

Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av:  

Kommunalsjef helse og omsorg 

 

 

Beskrivelse av tiltak: 

Avdelingen har for 2015 redusert på en del enkeltposter som ikke er av varig karakter.  

Enkelttiltak som blir gjeldende kun for 2015 er som følger: 

- Refusjoner for sykemeldt ansatt der det ikke tas inn vikar, stab kommunalsjef 

- 0,2 årsverk lege holdes vakant i 8 måneder 

- 0,5 årsverk folkehelsekoordinator holdes vakant i 4 måneder 

- 0,2 årsverk permisjon holdes vakant, stab kommunalsjef 

- Vakante hjemler i flyktningetjenesten hvor det ikke er tatt inn vikarer 

- Vakante hjemler i Mestringsenheten hvor det ikke er tatt inn vikarer 

- Refusjon til fysioterapi som kommer i 2015, skulle vært overført til kommunen i 2014  

 

De andre tiltakene som omfatter budsjettet for 2015 og som kommer innunder Prosjekt 

Eigersund 2015 er nevnt i egne vedlagte skjema 

 

Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 

Ikke aktuelt 

 

 

Faktiske opplysninger i saken. 

 

Relevant lovverk 

Ikke relevant 

 

 

Relevante politisk behandling og vedtak: 

Budsjettvedtak for 2015 der det ble vedtatt at helse og omsorgsavdelingen skal spare 

kr 5 835 000 i Prosjekt Eigersund 2015 

 

 

Beregnet kostnad/mulig besparelse: 

Totalt med enkelttiltak som blir gjeldende kun for 2015 + tiltak meldt i andre vedlagte skjema 

som blir gjeldende for 2015 og utover i økonomiperioden medfører en total innsparing på kr 

5 835 000  
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Personalmessige forhold/endringer med tiltaket: 

Ikke aktuelt 

 

 

Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 

Enkeltposter som er tatt inn i saken ville avdelingen ikke nyttet uansett innsparing. Men å ta 

dette inn i innsparingen vil gjøre at avdelingen ikke har mulighet å kunne ta uforutsette store 

økonomiske saker i 2015 uten å overskride tildelt ramme 

 

 

Faglige vurderinger: 

 

Fordeler: 

Kan legges inn innsparingspakken uten at det går ut over innbyggernes tjenestetilbud 

 

 

Ulemper: 
Dette tiltaket medfører at avdelingen tar bort alle buffere som avdelingen ville kunne brukt til 

å dekke opp for uforutsette saker i 2015. Avdelingen vil med dette tømme alle sine buffere, 

noe som kan medføre store problemer med å holde den økonomiske rammen dersom det 

kommer brukere inn i systemet med hjelpebehov utover det vi er kjent med i dag.    

 

 

Tilbakemelding på drøfting med tillitsvalgte: 

Ikke aktuelt 

 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen tilrår at nevnte tiltak legges inn i Prosjekt Eigersund 2015  

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Overnevnte tiltak legges inn i Prosjekt Eigersund 2015 
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Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 

 

 

Avdeling: Helse og omsorg     Forslag nr.: HO - 17 

Ansvarsnummer: 

Ansvar (tekst):  

 

Tiltakstype/-gruppe: Reduksjon sykefravær 

 

Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av:  

Kommunalsjef helse og omsorg 

 

 

Beskrivelse av tiltak: 

Avdelingen skal redusere kr 713 000 på budsjettposter som nyttes til vikarer for sykefravær. 

Reduksjonen på budsjettene vil bli fordelt ut på den enkelte enhet utfra størrelse og driftstype.  

 

 

Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 

Ikke aktuelt 

 

 

Faktiske opplysninger i saken. 

 

Relevant lovverk 

Helse og omsorgstjenesteloven 

 

 

Relevante politisk behandling og vedtak: 

Budsjettvedtak for 2015 der det ble vedtatt at Helse og omsorgsavdelingen skal spare 

kr 713 000 på vikar sykefravær 

 

 

Beregnet kostnad/mulig besparelse: 

Innsparing kr 713 000 

 

 

Personalmessige forhold/endringer med tiltaket: 
Ikke aktuelt 

 

 

Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 

Ved ikke å leie inn for ansatte som er sykemeldt / egenmeldinger vil konsekvensen være at 

det vil være færre ansatt til å gi innbyggerne den hjelpen de har behov for. Avdelingen vil 

kunne få problemer med å gi tjenester som er i tråd med individuelle vedtak.  
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Faglige vurderinger: 

 

Fordeler: 

Ingen fordeler med å trekke inn budsjettmidler på denne posten 

 

 

Ulemper: 
Avdelingen vil kunne få problemer med å gi tjenestene som bruker har vedtak på.  

Standart på tjenesten må ned dager det ikke kan leies inn vikarer.  

Ansatte vil kunne få en større arbeidsbelastning 

 

 

 

Tilbakemelding på drøfting med tillitsvalgte: 

Ikke aktuelt 

 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen vurderer at reduksjon på denne budsjettposten kan medføre konsekvenser for 

tjenestetilbudet til innbyggerne, samt belastning på ansatte som igjen kan føre til økt 

sykefravær  

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Budsjettreduksjonen fordeles ut på den enkelte enhet utfra størrelse og driftstype 
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Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 

 

 

Avdeling: Helse og omsorg     Forslag nr.: HO - 18 

Ansvarsnummer: 

Ansvar (tekst):  

 

Tiltakstype/-gruppe: Vikar for ferie 

 

Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av:  

Kommunalsjef helse og omsorg 

 

 

Beskrivelse av tiltak: 

Avdelingen skal redusere budsjett til vikar ferie med kr. 429 000. 

Dette vil bli prosentvis fordelt på de enhetene som har budsjetterte midler til ferievikarer  

 

 

Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 

Ikke aktuelt 

 

 

Faktiske opplysninger i saken. 

 

Relevant lovverk 

Helse og omsorgstjenesteloven 

 

 

Relevante politisk behandling og vedtak: 

Budsjettvedtak for 2015 der det ble vedtatt at Helse og omsorgsavdelingen skal 

redusere budsjett til vikar for ferie med kr. 429 000 

 

 

Beregnet kostnad/mulig besparelse: 

Innsparing kr 429 000 

 

 

Personalmessige forhold/endringer med tiltaket: 
Ikke aktuelt 

 

 

Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 

Når personal avvikler sin lovpålagte ferie kan avdelingen ikke ta inn vikarer for alle vakter. 

Dette medfører at grunnbemanningen vil være lavere i ferieavvikling, noe som igjen kan 

medføre at avdelingen ikke kan gi innbyggerne de tjenestene de har vedtak på / behov for.  
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Faglige vurderinger: 

 

Fordeler: 

Ingen fordeler med å trekke inn vikarmidler som er tenkt brukt i ferieavvikling til ansatte 

 

Ulemper: 
Grunnbemanningen vil være lavere i ferieavviklingsperioder. Dette kan medføre at avdelingen 

ikke klarer å oppfylle tiltak som bruker har fått vedtak på.  

 

 

Tilbakemelding på drøfting med tillitsvalgte: 

Ikke aktuelt 

 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen vurderer at den mest hensiktsmessige måten å foreta denne reduksjonen på vil 

være en prosentfordeling utfra størrelse på budsjett  

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Innsparing på kr 429 000 blir  fordelt prosentvis på de enhetene som har avsatt midler til vikar 

for ferie 
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Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 

 

 

Avdeling: Helse og omsorg     Forslag nr.: HO - 19 

Ansvarsnummer: 3616 

Ansvar (tekst): Bokollektiv Lundeåne 

 

Tiltakstype/-gruppe: Legge ned et bofellesskap Lundeåne 

 

Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av:  

Kommunalsjef helse og omsorg 

 

 

Beskrivelse av tiltak: 

Ett bofellesskap på Lundeåne med 7 leiligheter skal legges ned 

Rett etter budsjett for 2015 ble vedtatt ble det satt i gang arbeid mot ansatte, beboere og deres 

pårørende.  

Beboere har flyttet til andre boformer i kommunen, alt etter den enkeltes behov. Dette 

arbeidet har blitt utført i tett samarbeid med den enkelte beboer og dens pårørende.  

 

Alle 7 beboerne har per 01.04.2015 fått annen bolig/boform.  

 

 

Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 

Ingen KOSTRA tall som spesifikt viser plasser til bofelleskap. Tilbud i bofellesskap kommer 

innunder tjenesten hjemmebasert tjeneste selv om beboerne har heldøgns tjeneste.  

Eigersund kommune ligger høyt på utgifter gitt til hjemmeboende sammenlignet med andre 

kommunen i vår KOSTRA gruppe.  

 

 

Faktiske opplysninger i saken. 

 

Relevant lovverk 

Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2  

 

 

Relevante politisk behandling og vedtak: 

Budsjettvedtak for 2015 der det ble vedtatt å legge ned et bofellesskap på Lundeåne 

 

 

Beregnet kostnad/mulig besparelse: 

Innsparing 2015  kr 1 120 000  

Innsparing 2016 kr 2 800 000 

 

 

Personalmessige forhold/endringer med tiltaket: 
Ansatte som har blitt overtallig på grunn av denne endringen har fått tilbud om andre stillinger 

innen helse og omsorgsavdelingen  
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Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 

Kommunen har 7 plasser mindre til heldøgns omsorg og pleie. Det medfører at flere må bo 

hjemme i egen bolig lenger, flere vil måtte vente på bolig på korttidsavdelingen 2 vest. 

Konsekvensen av dette vil kunne være at kommunen ikke klarer å ta imot alle 

utskrivningsklare pasienter fra SUS.   

 

 

Faglige vurderinger: 

 

Fordeler: 

Ingen faglige fordeler med å legge ned heldøgns omsorgsplasser. 

 

 

Ulemper: 
Brukere som har behov for heldøgns omsorg og pleie vil måtte bo lenger i eget hjem.  

Kommunen kan få problemer med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra SUS på grunn av 

manglende plasser  

 

 

Tilbakemelding på drøfting med tillitsvalgte: 

Tillitsvalgte har vært med i hele prosessen 

 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannens vurdering er at nedleggelse av bofellesskapet har blitt utført på en god måte, 

både for beboere og ansatte.   

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Bofellesskap på Lundeåne er gjennomført i tråd med vedtak 
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Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 

 

 

Avdeling: Helse og omsorg     Forslag nr.: HO - 20 

Ansvarsnummer: 3504 

Ansvar (tekst): Aktivitetssenter 

 

Tiltakstype/-gruppe: Redusere bemanning aktivitetssenter PUH 

 

Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av:  

Kommunalsjef helse og omsorg 

 

 

Beskrivelse av tiltak: 

Redusere 3 årsverk på Aktivitetssenter for psykisk utviklingshemma.  

Rett etter budsjett 2015 ble vedtatt ble det satt i gang arbeid mot ansatte og å se på type 

aktiviteter som drives på Lysgården / Tyrigården.  

Personal som ble rammet av nedmanning har alle fått tilbud om andre stillinger i helse og 

omsorgsavdelingen.  

Hovedaktiviteten til senteret er å gi et dagtilbud til brukere som ikke kan delta i tilrettelagt 

arbeid. Ingen brukere har fått endret sine vedtak på grunn av denne nedbemanningen. Noen 

aktiviteter som ansatte ved senter har drevet på ettermiddag / kveldstid er avviklet, for andre 

aktiviteter er det funnet andre løsninger innenfor allerede eksisterende ramme for fortsatt å 

kunne opprettholdes 

 

Pr. 02.04.2015 er ansatte i tilsvarende 3 årsverk flyttet til andre stillinger i avdelingen.  

 

 

Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 

Ikke KOSTRA tall som spesifikt viser denne type tjeneste 

 

 

Faktiske opplysninger i saken. 

 

Relevant lovverk 

Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene §3 

 

 

Relevante politisk behandling og vedtak: 

Budsjettvedtak for 2015 der det ble vedtatt at Helse og omsorgsavdelingen skal 

redusere bemanning på aktivitetssenter PUH.  

 

 

Beregnet kostnad/mulig besparelse: 

Innsparing 2015 kr 1 120 000 

Innsparing 2016 kr 1 680 000 
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Personalmessige forhold/endringer med tiltaket: 
Ansatte som har blitt overtallige på grunn av denne endringen har fått tilbud om andre 

stillinger inne helse og omsorgsavdelingen. 3 årsverk er trukket inn  

 

 

Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 

Dersom brukergruppen øker kan konsekvensen bli mindre individuelt tilpassede tjenester, noe 

som igjen kan medfør økt uønsket adferd.  

  

 

Faglige vurderinger: 

 

Fordeler: 

Ingen faglige fordeler med å redusere bemanning 

 

 

Ulemper: 
Noen brukere har mistet aktivitetstilbud som har betydd svært mye for den enkelte, f.eks 

torsdagsklubben og et svømmetilbud for eldre.  

 

 

Tilbakemelding på drøfting med tillitsvalgte: 

Tillitsvalgte har vært med i hele nedbemanningsprosessen  

 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen vurderer at reduksjon av 3 årsverk på aktivitetssenteret har blitt utført på en god 

måte. Det er forståelig at det har komt reaksjoner fra brukere, pårørende og verger når noen 

aktiviteter som en har hatt i flere år ikke leger skal opprettholdes.  

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Nedbemanning av 3 årsverk på aktivitetssenteret er gjennomført i tråd med vedtak 

 



   
 
 
 
 

EIGERSUND KOMMUNE 
 

Internt notat 
 
 

 
 

 
 

 
 
Vår ref.:  15/12299 / 15/604 / FE - 212 Dato:  22.04.2015 

Saksbehandler:  Oliversen, Tore L.  Direkte telefon: 51 46 80 41 /  900 67 425 

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

 
 
Driftsreduksjsoner - tiltakemelding fra Sentraladministrasjon ang. tiltak 
 
I B2015 er følgende driftsreduksjoner nå lagt inn ved Sentraladministrasjon: 
 

Tiltak Budsjettmessige konsekvenser %-vis 
gj.ført 

Avvik 
(ja/nei) 2015 2016 2017 

Prosjekt Eigersund 2015 -1.300 -1.300 -1.300 0% Nei 
Endringer diverse gebyr/avgifter -150 -150 -150 100% Nei 
Reduksjon sykefravær     Nei 
Vikar for ferie     Nei 
K-sak 003/15 Øk.rap feb 2015 – dekning innenfor 
eksisterende øk. rammer – tilskudd andre 
trossamfunn 

-600 -600 -600   

Sum -2.050 -2.050 -2.050   
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 
I B2015 har en det lagt inn 1,3 mill kr i driftsreduksjoner knyttet opp mot Prosjekt Eigersund 2015 
(E2015). Avdelingen har i statusrapportene pekt på endringer innenfor selvkostberegningene som 
tiltak. Iht. ny gjennomgang av seelvkostområdet kan dekning av administrative funksjoner økes. Dvs. 
at Sentraladministrasjon kan øke budsjettdekningen for sine tjenester til Selvkostområdet. 
Selvkostområdet vil ha en tilsvarende økt utgift. I notat (lagt ved) viser en til hvordan selvkost kan 
økes med 1,3 millioner kroner.  Dette foreslås som tiltak. 
 
Når det gjelder K-sak 003/15 så kommer en til å foreta ny beregning knyttet opp mot tilskudd til 
andre trossamfunn til neste økonomirapport. Videre finne inndekning. Ut fra dette tas ikke dette 
forhold opp i dette notat. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Oliversen, Tore L. 
Kommunalsjef økonomi 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
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Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 
 
 
Avdeling: Sentraladministrasjon      Forslag nr.: SA-01 
Ansvarsnummer: 1300 
Ansvar (tekst): Seksjon Økonomi - fellesområde  
 
Tiltakstype/-gruppe: Prosjekt Eigersund 2015 
 
Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av: Kommunalsjef Økonomi 
 
 
 
Beskrivelse av tiltak: 
I B2015 har er det lagt inn 1,3 mill kr i driftsreduksjoner knyttet opp mot Prosjekt Eigersund 
2015 (E2015). Avdelingen har i statusrapportene pekt på endringer innenfor 
selvkostberegningene som tiltak. Iht. ny gjennomgang av seelvkostområdet kan dekning av  
administrative funksjoner økes. Dvs. at Sentraladministrasjon kan øke budsjettdekningen for 
sine tjenester til Selvkostområdet. Selvkostområdet vil ha en tilsvarende økt utgift. 
 
Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 
I denne sammenheng vil Kostra-tallene omfatte flere forhold. En viser her til følgende 
områder og kommentarer: 

• Administrative funksjoner – Kostra-tallene viser at vi ligger lavt innenfor 
administrative utgifter pr innbygger. Dette totalt sett og opp mot sammenlignbare 
kommuner.  

• Selvkostområdene – Kostra-tallene viser at vi ligger høyere enn nabo-kommunene 
innenfor VA-sektoren. Dette er knyttet opp mot antall vannverk, topografi (dyrt å 
bygge ut) og bla. knyttet opp mot spredt boligbygging. Innenfor Byggesak er bildet 
mer nyansert – i og med at kommuner ligger både høyere og lavere enn oss 
(sammenlingbare kommuner). 

 
Faktiske opplysninger i saken. 
 

Relevant lovverk 
Selvkostberegningene er styrt av egen forskrift. I 2014 kom det en ny revidert forskrift 
– H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. 
H-3/14 ble benyttet i forbindelse med R2014 og hvor revisjonen har hatt en egen 
gjennomgang av samtlige selvkostberegninger. 
 
Selvkostberegninger foretas på følgende områder (etter forskrift): Vann, Avløp, 
oppmåling (gitte områder), byggesak, plan (gitte områder – begrenset omfang) og 
feier. I tillegg kommer renovasjon, som foretas hos DIM. 
 
Relevante politisk behandling og vedtak: 
I B2015 ble det lagt inn en driftsreduksjon på 1,3 millioner kroner ved avdelingen. En 
har tidligere rapportert at en vil se på selvkostområdene – basert på R2014 og ny 
forskrift. I forbindelse med B2015 ble det lagt inn en økt inntekt for selvkostområdene 
med 400.000 kroner (dette er innarbeidet). 
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Beregnet kostnad/mulig besparelse: 
En viser til at dette er en økt inntekt for Sentraladministrasjonen – som bla. baserer seg på ny 
forskrift og ny gjennomgang. Vi viser videre til at Byggesak i R2014 for første gang ble 
belastet for indirekte utgifter (dekning av administrative utgifter). 
 
Ny gjennomgang viser at følgende endringer kan foretas innenfor selvkostområdet (alle tall er 
oppgitt i hele tusen kroner): 
 

Forslag justert
Område R2014 B2015 B2015 Endring
Vann 1429 1095 1450 355
Avløp 1429 1095 1450 355
Oppmåling 239 100 240 140
Feier 170 100 150 50
Byggesak 598 200 600 400
Sum 3865 2590 3890 1300  
 
 
Personalmessige forhold/endringer med tiltaket: 
Ingen. 
 
Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 
Tiltaket kan videreføres og på den måten gi en inntekt til avdelingen. En viser til at dette er en 
utgift for det enkelte selvkostområde og blir dekket via gebyr. 
 
 
Faglige vurderinger: 
 
Fordeler: Gir en økt inntekt til Eigersund kommune og er i tråd med selvkostberegningene 
samt gjeldende regelverk/forskrift. 
 
Ulemper: En viser til at dette er en utgift for det enkelte selvkostområde og blir dekket via 
gebyr. 
 
Tilbakemelding på drøfting med tillitsvalgte: 
Basert på tiltakets grunnlag så er ikke denne sak diskutert med tillitsvalgte. 
 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen viser til at dette ble gjennomført og lagt inn i R2014 (sier her til R2014 – Note 
10). Ut fra det anbefaler rådmannen at tiltaket legges inn i budsjett. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Som inndekning på driftsprosjekt Eigersund 2015 (1.300.000 kr) ved Sentraladministrasjonen 
økes inntekt for selvkostområdene med 1.300.000 kroner i budsjett. 
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Drift - Endringer Avd Kutt nr Konto Funksjon Ansvar 2015 2016 2017 2018 Kommentarer

Endringer i utgiftene
1a Reduksjon stillinger KO KO-1 10xxx 202 2210 -419 -1 005 -1 005 -1 005
1b Reduksjon stillinger KO KO-1 10xxx 202 2214 -118 -284 -284 -284
1c Reduksjon stillinger KO KO-1 10xxx 202 2220 -595 -1 429 -1 429 -1 429
1d Reduksjon stillinger KO KO-1 10xxx 202 2222 -875 -2 100 -2 100 -2 100
1e Reduksjon stillinger KO KO-1 10xxx 202 2224 -397 -952 -952 -952
1f Reduksjon stillinger KO KO-1 10xxx 202 2230 -760 -1 824 -1 824 -1 824
1g Reduksjon stillinger KO KO-1 10xxx 202 2234 -236 -567 -567 -567
1h Reduksjon stillinger KO KO-1 10xxx 202 2240 -460 -1 105 -1 105 -1 105
1i Reduksjon stillinger KO KO-1 10xxx 202 2242 -3 -6 -6 -6
1j Reduksjon stillinger KO KO-1 10xxx 202 2244 -168 -404 -404 -404
1k Reduksjon stillinger KO KO-1 10xxx 202 2250 -174 -418 -418 -418
1l Reduksjon stillinger KO KO-1 10xxx 202 2254 -39 -93 -93 -93
1m Reduksjon stillinger KO KO-1 10xxx 202 2260 -314 -753 -753 -753
1n Reduksjon stillinger KO KO-1 10xxx 202 2264 -64 -153 -153 -153
1o Reduksjon stillinger KO KO-1 10xxx 202 2270 -656 -1 574 -1 574 -1 574
1p Reduksjon stillinger KO KO-1 10xxx 202 2272 -63 -152 -152 -152
1q Reduksjon stillinger KO KO-1 10xxx 202 2274 -49 -117 -117 -117
1r Reduksjon stillinger KO KO-1 10xxx 202 2280 -696 -1 670 -1 670 -1 670
1s Reduksjon stillinger KO KO-1 10xxx 202 2282 -36 -87 -87 -87
1t Reduksjon stillinger KO KO-1 10xxx 202 2284 -39 -94 -94 -94

2 Ref. spes.undervisning private skoler KO KO-2 14700 2200 202 -800 -800 -800 -800
3 Tilskudd private barnehager KO KO-3 13702 2501 201 -1 500
4 Ref. spes.undervisning andre kommuner KO KO-4 13502 2200 202 -480 -480 -480 -480 Gjelder fosterhjemsplasserte barn bosatt i andre kommuner

Sum økte kostnader -8 941 -16 067 -16 067 -16 067

Endringer i inntektene

Sum økte inntekter 0 0 0 0

Justert budsjett overskudd -8 941 -16 067 -16 067 -16 067

Endringer i forhold til opprinnelig budsjett 8 941 16 067 16 067 16 067

Alle tall oppgis i hele tusen kroner.

Kontostreng på foreslåtte budsjettreduksjoner ved avdelingene
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Økonomirapporten for perioden januar - september 2008

Investering - Endringer Prosjekt 2015 2016 2017 2018

Justert budsjett overskudd 0 0 0 0
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Drift - Endringer Avd Kutt nr Konto Funksjon Ansvar 2015 2016 2017 2018 Kommentarer

Endringer i utgiftene

Stilling holdes vakant - tilført årsverk HO HO-01 14901 232 3250 884 430 430
Bud.midlene var ikke fordelt ut på lønnspostene, og bud.midler lå 
derfor på 14901. Bud.endring mot 3411 er foretatt.

Mestringsenheten - Red. 0,4 årsverk HO HO-02 Lønnspost. 243 3595 0 360 360
Privat avlastning HO HO-03 10502 m.m 234 3414 350 350 350
Støttekontakt HO HO-04 10500 m.m. 234 3415 600 600 600
Legetjenester HO HO-05 13300 m.m. 241 3230 400 400
Lagård - Husøkonom HO HO-06 13000 253 3731 78 300 300
Lagård - Administrasjon/resepsjon HO HO-07 13000 253 3732 40 160 160
Reduksjon av 1,8 årsverk - Slettebø 2 HO HO-08 Lønnspost. 254 3530 1 100 1 200 1 200 Budsjettendring mot 3411 er foretatt.
Reduksjon driftsbudsjett - Helsest. HO HO-09 11140 232 3250 50 50 50 Budsjettendring mot 3411 er foretatt.
Lokalt kriseteam HO HO-10 10802 m.m. 233 3212 50 50 50
Reduksjon 1 årsverk - HO adm. HO HO-11 Lønnspost. 254 3100 600 600
Omsorgslønn HO HO-12 10500 m.m. 254 3412 100 100 100
Økte budsjetterte inntekter - egenbet. HO HO-13 16000 m.m. 254 3410 430 430 430 Budsjettendring mot 3411 er foretatt.
Reduksjon av 0,7 årsverk - 3560 HO HO-14 Lønnspost. 254 3560 340 340 340 Budsjettendring mot 3411 er foretatt.
Red. hjemmebaserte tjenester HO HO-15 Diverse 254 Diverse 0 465 465

Diverse tiltak HO HO-16 Diverse Div. Div. 1 813 0 0
Gjelder vakante stillinger, sykelønnsref. m.m. Budsjettendring mot 
3411 er foretatt.

Sum økte kostnader 5 835 5 835 5 835 0

Endringer i inntektene

Sum økte inntekter 0 0 0 0

Justert budsjett overskudd 5 835 5 835 5 835 0

Endringer i forhold til opprinnelig budsjett -5 835 -5 835 -5 835 0

Alle tall oppgis i hele tusen kroner.

Kontostreng på foreslåtte budsjettreduksjoner ved avdelingene
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Investering - Endringer Prosjekt 2015 2016 2017 2018

Justert budsjett overskudd 0 0 0 0



   
 
 
 
 

EIGERSUND KOMMUNE 
 

Internt notat 
 
 

 
 

 
 

 
 
Vår ref.:  15/12416 / 15/604 / FE - 212 Dato:  23.04.2015 

Saksbehandler:  Woie, Anne-Grethe  Direkte telefon: 51 46 83 03 /  932 53 264 

E-post: anne.grethe.woie@eigersund.kommune.no  

 
 
Oversendelse av kostnadsreduserende tiltak fra Teknisk avdeling 
 
Jeg oversender med dette skjema for kostnadseffektiviserende tiltak fra Teknisk avdeling. Dette er 
tiltak som avdelingen foreslår å iverksette for å nå vedtatt budsjett. 
 
Avdelingen jobber systematisk med kostnadsredusjon, og en ser allerede en positiv økonomisk 
effekt. 
I tillegg til de tiltak som her meldes inn, arbeider avdelingen med ytterligere tiltak. Dette er tiltak som 
må kvalitetssikres før de fremlegges for behandling.  
 
Avdelingen har allerede vært rasjonalisert gjennom flere år, og det er svært krevende å finne gode 
tiltak for ytterligere kutt. På bakgrunn av dette vil avdelingen også i år ha store utfordringer med å 
kunne holde seg innenfor vedtatt ramme.  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Woie, Anne-Grethe 
Kommunalsjef tekniske tjenester 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
 
 
Mottakere: 
 Tore L. Oliversen Kommunalsjef økonomi  SØK/SEN 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon:  51 46 80 00  
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks:  51 49 10 38  
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no  Org.nr.:  944 496 394 
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Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 
 
Avdeling:   Teknisk avdeling v/seksjon vei og utemiljø Forslag nr.: T-01 
Ansvarsnummer: 6710 
Ansvar (tekst):  Friluftslivsforvaltning 
 
Tiltakstype/-gruppe: Prosjekt Eigersund 2015 
 
Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av:  
Kommunalsjef Teknisk avdeling 
 
 
Beskrivelse av tiltak: 
 
Dette er et generelt kutt på kr 50.000,- som dekkes inn under budsjettposten drift av turveier. 
Budsjettreduksjonen vil få konsekvenser for driftsoppgavene som ligger under dette ansvaret.  
 
 
Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 
Ikke aktuelt 
 
Faktiske opplysninger i saken. 
 

Relevant lovverk, rundskriv og eget regelverk. 
Ikke aktuelt 
 
Relevante politisk behandling og vedtak. 
Budsjettvedtak for 2015 der det ble vedtatt at Teknisk avdeling skal spare kr. 
1.730.000,-  i år 2015-2016-2017 
 

 
Beregnet kostnad/mulig besparelse: 
 
Kuttet gir en kortsiktig besparelse på kr 50.000,- inkl. mva, men vil gi et tilsvarende 
driftsetterslep. 
 
 
Personalmessige forhold/beregninger i tiltaket: 
 
Ingen 
 
 
Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 
 
Økt driftsetterslep. Økte kostnader for å reparere turveier som skades/ødelegges av nedbør og 
slitasje. Betaling av disse kostnadene må gjøres med ekstraordinære bevilgninger, eller ved 
omprioriteringer under ansvarsområdet. 
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Uttalelse fra enhetens leder: 
 
Et kutt på kr 50.000,- under dette ansvaret er uheldig, men vil kunne gjennomføres ved at en i 
større grad forsøker å dekke mindre investeringsutgifter over investeringsbudsjett 1425 
mindre ombygging av friluftslivsområder gjennom året. 
 
 
Faglige vurderinger: 
 
Fordeler: Ingen 
 
Ulemper: Kan medføre nedslitte turveier og økte kostnader til nødreparasjoner.  
 
 
Tilbakemelding på høring: 
Tiltaket har ikke vært på høring 
 

 
Rådmannens vurdering: 
Kutt under dette til ansvaret er svært uheldig, men vil gi et positivt bidrag til de totale kutt 
som er vedtatt under Eigersund 2015.  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Tiltaket gjennomføres som foreslått 
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Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 
 
Avdeling:   TEKNISK v/seksjon vei og utemiljø Forslag nr.: T-02 
Ansvarsnummer: 6720 
Ansvar (tekst):  Park og utemiljø 
 
Tiltakstype/-gruppe: Prosjekt Eigersund 2015 
 
Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av:  
Kommunalsjef tekniske tjenester 
 
 
Beskrivelse av tiltak: 
Dette er et generelt kutt på kr 50.000,- i et budsjett som allerede er presset. 
Budsjettreduksjonen vil få konsekvenser for driftsoppgavene som ligger under dette ansvaret, 
for eksempel drift av lekeplasser, sentrum, parker etc.  
 
 
Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 
Ikke aktuelt 
 
Faktiske opplysninger i saken. 
 

Relevant lovverk, rundskriv og eget regelverk. 
Ikke aktuelt 
 
Relevante politisk behandling og vedtak. 
Budsjettvedtak for 2015 der det ble vedtatt at Teknisk avdeling skal spare kr. 
1.730.000,-  i år 2015-2016-2017 
 

 
Beregnet kostnad/mulig besparelse: 
 
Kuttet gir en kortsiktig besparelse på kr 50.000,- inkl. mva, men et tilsvarende driftsetterslep 
som en gang må betales.  
 
 
Personalmessige forhold/beregninger i tiltaket: 
Ingen 
 
 
Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 
Økt driftsetterslep. 
 
 
 
Uttalelse fra enhetens leder: 
Det er over flere år spilt inn behov for en betydelig budsjettøkning under dette ansvaret, og i 
budsjett for 2015 fikk vi en økning på kr 40.000,- som er øremerket drift av lekeplasser.  
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Når vi nå er nødt til å foreta en budsjettreduksjon, så kuttes det for vår del i budsjetter som 
fortsatt er sterkt preget av kutt som ble foretatt for 10-15 år siden.   
 
Når det foreslås et kutt på kr 50.000,- under driftsansvar 6720, så er dette etter en nøktern 
vurdering som gjort i forhold til alle driftsansvar som ligger under seksjon vei og utemiljø. 
Kuttforslaget vil gi økt driftsetterslep. 
 
 
Faglige vurderinger: 
 
Fordeler: Ingen 
 
Ulemper: Økt driftsetterslep på lovpålagte oppgaver – eks. drift av lekeplasser.  
 
 
 
Tilbakemelding på høring: 
Ikke aktuelt 
 

 
Rådmannens vurdering: 
Kutt under dette til ansvaret er svært uheldig, men vil gi et positivt bidrag til de totale kutt 
som er vedtatt under Eigersund 2015.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Tiltaket gjennomføres som foreslått 
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Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 
 
Avdeling:   TEKNISK v/seksjon vei og utemiljø Forslag nr.: T-03 
Ansvarsnummer: 6730 
Ansvar (tekst):  Idrettsanlegg 
 
Tiltakstype/-gruppe: Eigersund 2015 
 
Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av:  
Kommunalsjef tekniske tjenester 
 
 
Beskrivelse av tiltak: 
Reduksjon på kr 37.000,- i driftsbudsjettet. Disse var øremerket en leieavtale som er sagt opp. 
 
 
Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 
Ikke aktuelt 
 
Faktiske opplysninger i saken. 
 

Relevant lovverk, rundskriv og eget regelverk. 
 
 
Relevante politisk behandling og vedtak. 
Budsjettvedtak for 2015 der det ble vedtatt at Teknisk avdeling skal spare kr. 
1.730.000,-  i år 2015-2016-2017 
 
 
Økonomiske forhold/beregninger: 

 
 
 
Beregnet kostnad/mulig besparelse: 
 
Besparelse på kr 37.000,- 
 
 
Personalmessige forhold/beregninger i tiltaket: 
Ingen 
 
 
Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 
Ingen 
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Uttalelse fra enhetens leder: 
Ingen merknad. 
 
 
 
Faglige vurderinger: 
 
Fordeler: Ikke aktuelt 
 
 
 
Ulemper: Ikke aktuelt 
 
 
 
Tilbakemelding på høring: 
Ikke aktuelt 
 

 
Rådmannens vurdering: 
Da avtalen er sagt opp, vil kuttet gi et positivt bidrag til de totale kutt som er vedtatt under 
Eigersund 2015.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Tiltaket gjennomføres som foreslått 
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Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 
 
Avdeling:   TEKNISK v/seksjon vei og utemiljø Forslag nr.: T-04 
Ansvarsnummer: 6770 
Ansvar (tekst):  Veidrift 
 
Tiltakstype/-gruppe: Eigersund 2015 
 
 
Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av:  
Kommunalsjef tekniske tjenester 
 
 
 
Beskrivelse av tiltak: 
I budsjett 6770 er det avsatt kr 100.000,- som et engangsbeløp i 2015 som er øremerket 
lovpålagt brokontroll. Vi har gjennomgått status i prosjektet og har vurdert at vi klarer å løse 
gjenstående oppgaver gjennom det tilhørende investeringsprosjektet 1709 Renovering gamle 
bruer. 
 
 
Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 
Ikke aktuelt 
 
Faktiske opplysninger i saken. 
 

Relevant lovverk, rundskriv og eget regelverk. 
Ikke aktuelt 
 
Relevante politisk behandling og vedtak. 
Budsjettvedtak for 2015 der det ble vedtatt at Teknisk avdeling skal spare kr. 
1.730.000,-  i år 2015-2016-2017 
 

 
Beregnet kostnad/mulig besparelse: 
Tiltaket gjelder KUN 2015 og gir en besparelse på kr 100.000,- inkl. mva.  
 
 
Personalmessige forhold/beregninger i tiltaket: 
Ingen 
 
 
Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 
Ingen 
 
 
Uttalelse fra enhetens leder: 
 
Ingen merknad. 
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Faglige vurderinger: 
 
Fordeler: Ingen merknad 
 
 
 
Ulemper: Ingen merknad 
 
 
 
Tilbakemelding på høring: 
Ikke aktuelt 
 
 

 
Rådmannens vurdering: 
Gjenstående oppgaver lar seg løse gjennom omfordelinger. Kutt vil gi et positivt bidrag til de 
totale kutt som er vedtatt under Eigersund 2015.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Tiltaket gjennomføres som foreslått 
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Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 
 
Avdeling:   TEKNISK v/seksjon vei og utemiljø Forslag nr.: T-06 
Ansvarsnummer: 6772 
Ansvar (tekst):  Miljø og trafikksikkerhetstiltak 
 
Tiltakstype/-gruppe: Varig driftsreduksjon 
 
Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av:  
Kommunalsjef tekniske tjenester 
 
 
Beskrivelse av tiltak: 
Dette er årlige øremerkede midler på kr 160.000,- som har stått under et eget driftsansvar 
6772. Driftsansvaret slettes og midlene trekkes inn.  
 
 
Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 
Ikke aktuelt 
 
Faktiske opplysninger i saken. 
 

Relevant lovverk, rundskriv og eget regelverk. 
Ikke aktuelt 
 
Relevante politisk behandling og vedtak. 
Budsjettvedtak for 2015 der det ble vedtatt at Teknisk avdeling skal spare kr. 
1.730.000,-  i år 2015-2016-2017 
 
 
Økonomiske forhold/beregninger: 

  
 
Beregnet kostnad/mulig besparelse: 
Kuttet gir en besparelse på kr 160.000,- inkl. mva. 
 
 
Personalmessige forhold/beregninger i tiltaket: 
Ingen 
 
 
Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 
Lavere handlekraft mht. gjennomføring av løpende (driftsrelaterte) TS-tiltak. Eks. oppmaling 
av fotgjengerfelt, rehabilitering av fartshumper, reparasjon av sikringsgjerder, tiltak langs 
skoleveier etc. 
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Uttalelse fra enhetens leder: 
 
Noen av tiltakene kan dekkes inn under ansvar 6770, men det er klart et en budsjettreduksjon 
på kr 160.000,- i form av øremerkede midler vil merkes.  
 
Det er ofte slik at driftsrelaterte TS-tiltak, som for eksempel oppmaling av gangfelt, vil måtte 
nedprioriteres i forhold til andre påkrevde tiltak. På de mest trafikkbelastede strekingene bør 
gangfeltene oppfriskes årlig. 
 
Det koster mellom 20-30.000 å etablere en fartshump. Når den anlegges for første gang blir 
kostnadene dekket av investeringsmidler, men når den er nedslitt og må rehabiliteres, så skal 
kostnadene dekkes av driftsmidlene. Dette er tiltak som ofte vil måtte nedprioriteres.  
 
 
Faglige vurderinger: 
 
Fordeler: Ingen 
 
Ulemper: Lavere gjennomføringskraft mht. løpende og driftsrelaterte trafikksikkerhetstiltak. 
 
 
Tilbakemelding på høring: 
Ikke aktuelt 
 

 
Rådmannens vurdering: 
Kutt under dette til ansvaret er svært uheldig, men vil gi et positivt bidrag til de totale kutt 
som er vedtatt under Eigersund 2015.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Tiltaket gjennomføres som foreslått 
 

Q:\0 - Acos møte\F\Formannskapet - 06.05.2015\041_15 - Realisering av driftsreduksjoner 2015 - behandling av forslag\0046 Vedlegg - T6-
Kuttforslag 6772 trafikksikringstiltak.doc 
24.04.2015 



Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 
 
Avdeling:  Teknisk avdeling      Forslag nr.: T-07 
Ansvarsnummer: 6100 
Ansvar (tekst): Administrasjon-teknisk 
 
Tiltakstype/-gruppe: Eigersund 2015 
 
Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av:  
Kommunalsjef tekniske tjenester 
 
 
I B2015 er det lagt inn 1,730 mill kr i driftsreduksjoner knyttet opp mot Prosjekt Eigersund 
2015. Iht. ny gjennomgang av selvkostområdet kan dekning av administrative funksjoner 
økes. Dvs. at Teknisk avdeling kan øke budsjettdekningen for sine tjenester til 
Selvkostområdet. Selvkostområdet vil ha en tilsvarende økt utgift. 
 
Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 
I denne sammenheng vil Kostra-tallene omfatte flere forhold. En viser her til følgende 
områder og kommentarer: 

• Administrative funksjoner – Kostra-tallene viser at vi ligger lavt innenfor 
administrative utgifter pr innbygger. Dette totalt sett og opp mot sammenlignbare 
kommuner.  

• Selvkostområdene – Kostra-tallene viser at vi ligger høyere enn nabo-kommunene 
innenfor VA-sektoren. Dette er knyttet opp mot antall vannverk, topografi (dyrt å 
bygge ut) og bla. knyttet opp mot spredt boligbygging. Innenfor Byggesak er bildet 
mer nyansert – i og med at kommuner ligger både høyere og lavere enn oss 
(sammenlingbare kommuner). 

 
Faktiske opplysninger i saken. 
 

Relevant lovverk 
Selvkostberegningene er styrt av egen forskrift. I 2014 kom det en ny revidert forskrift 
– H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. 
H-3/14 ble benyttet i forbindelse med R2014 og hvor revisjonen har hatt en egen 
gjennomgang av samtlige selvkostberegninger. 
 
Selvkostberegninger foretas på følgende områder (etter forskrift): Vann, Avløp, 
oppmåling (gitte områder), byggesak, plan (gitte områder – begrenset omfang) og 
feier. I tillegg kommer renovasjon, som foretas hos DIM. 
 
Relevante politisk behandling og vedtak: 
I B2015 ble det lagt inn en driftsreduksjon på 1,730 millioner kroner ved avdelingen. I 
forbindelse med B2015 ble det lagt inn en økt inntekt for selvkostområdene med 
400.000 kroner (dette er innarbeidet). 
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Beregnet kostnad/mulig besparelse: 
En viser til at dette er en økt inntekt for Teknisk avdeling – som bla. baserer seg på ny 
forskrift og ny gjennomgang. Vi viser videre til at Byggesak i R2014 for første gang ble 
belastet for indirekte utgifter (dekning av administrative utgifter). 
 
Personalmessige forhold/beregninger i tiltaket: 
 
Ingen konsekvenser 
 
Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 
 
Tiltaket kan videreføres og på den måten gi en inntekt til avdelingen. En viser til at dette er en 
utgift for det enkelte selvkostområde og blir dekket via gebyr. 
 
Faglige vurderinger: 
 
Fordeler: Gir en økt inntekt til Teknisk avdeling og er i tråd med selvkostberegningene samt 
gjeldende regelverk/forskrift. 
 
Ulemper: En viser til at dette er en utgift for det enkelte selvkostområde og blir dekket via 
gebyr. 
 
Tilbakemelding på drøfting med tillitsvalgte: 
Basert på tiltakets grunnlag så er ikke denne sak diskutert med tillitsvalgte. 
 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen viser til at dette ble gjennomført og lagt inn i R2014 (sier her til R2014 – Note 
10). Ut fra det anbefaler rådmannen at tiltaket legges inn i budsjett. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Som inndekning på driftsprosjekt Eigersund 2015 (1,730) til Teknisk avdeling økes inntekt 
for selvkostområdene med 380.000 kroner i budsjett. 
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Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 
 
Avdeling:   Teknisk avdeling v/seksjon brann og redning Forslag nr.: T-08 
Ansvarsnummer: 6512 
Ansvar (tekst):  Brann og redning 
 
Tiltakstype/-gruppe: Prosjekt Eigersund 2015 
 
Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av:  
Kommunalsjef Teknisk avdeling 
 
 
Beskrivelse av tiltak: 
Det inngås ny avtale om drift av brannvern i Bjerkreim kommune. Ny avtale gir 
kostnadsmessig bedre inndekning av tjenester innen brannvern enn tidligere avtale.  
 
Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 
Ikke aktuelt 
 
Faktiske opplysninger i saken. 
 

Relevant lovverk, rundskriv og eget regelverk. 
Ikke aktuelt 
 
Relevante politisk behandling og vedtak. 
Budsjettvedtak for 2015 der det ble vedtatt at Teknisk avdeling skal spare kr. 
1.730.000,-  i år 2015-2016-2017 
 
Økonomiske forhold/beregninger: 

 
Beregnet inntekt: 
 

2015: Merinntekt 10 mnd, kr. 712.200,-  
 2016: Merinntekt 12 mnd, kr. 854.640,- 

2017: Merinntekt 12 mnd, kr. 854.640,- 
 
 
Personalmessige forhold/beregninger i tiltaket: 
Ingen 
 
 
Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 
Avtalen inngås fra og med 01.03.15. Avtalen skal reforhandles hvert 2. år, og har ett års 
oppsigelsestid. 
 
Uttalelse fra enhetens leder: 
Ingen merknader 
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Faglige vurderinger: 
 
Fordeler: Gir en økt inntekt til Teknisk avdeling 
 
Ulemper: Ingen 
 
 
Tilbakemelding på høring: 
Tiltaket har ikke vært på høring 
 

 
Rådmannens vurdering: 
Tiltaket vil gi et positivt bidrag til de totale kutt som er vedtatt under Eigersund 2015.  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Teknisk avdelings inntekt økes tilsvarende merverdien av avtalen.. 
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Kostnadsreduserende tiltak B-2015 
 
 
Avdeling:   TEKNISK v/seksjon vei og utemiljø Forslag nr.: T-05 
Ansvarsnummer: 6771 
Ansvar (tekst):  Gatebelysning 
 
Tiltakstype/-gruppe: Kostnadsreduksjon 
 
 
Forslag til kostnadsreduserende tiltak er utarbeidet av:  
Kommunalsjef tekniske tjenester 
 
 
Beskrivelse av tiltak: 
Ut fra de siste års kostnader til strøm under driftsansvar 6771 gatebelysning, vil det være 
mulig å redusere budsjettet med kr 350.000,-.   
 
 
Kommentarer knyttet opp mot Kostra-tallene: 
Ikke vurdert 
 
Faktiske opplysninger i saken. 
 

Relevant lovverk, rundskriv og eget regelverk. 
Ikke aktuelt 
 
Relevante politisk behandling og vedtak. 
Budsjettvedtak for 2015 der det ble vedtatt at Teknisk avdeling skal spare kr. 
400.000,- i år 2015-2016, og kr. 600.000 i år 2017 
 

 
Beregnet kostnad/mulig besparelse: 
 
Kuttet gir en besparelse på kr 350.000,- inkl. mva.  
 
 
Personalmessige forhold/beregninger i tiltaket: 
Ingen 
 
 
Konsekvenser for tiltaket i dag og om 3 år: 
Med dagens strømpriser får reduksjonen ingen konsekvenser. Midlene burde imidlertid vært 
satt på et strømfond for å dekke et merforbruk når strømprisene øker.   
 
 
Uttalelse fra enhetens leder: 
Med dagens strømpriser får reduksjonen på kr 350.000,- ingen konsekvenser.  
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Seksjon vei og utemiljø, i samarbeid med Dalane Energi, arbeider for øvrig med å sanere 
gamle og energikrevende HQL-lyskilder med LED-lyskilder. Det er snakk om ca 800 
lysarmatur. Når arbeidet er sluttført er det beregnet en samlet energi- og driftsbesparelse i 
størrelsesorden kr 400-450.000,-.  
 
Dersom strømprisene holder seg lave ut over i saneringsperioden (anslått 2018/19), så vil 
driftsreduksjonen ikke få noen konsekvenser.   
 
 
Faglige vurderinger: 
 
Fordeler: Ikke aktuelt 
 
Ulemper: Ikke aktuelt  
 
 
Tilbakemelding på høring: 
Ikke aktuelt 
 

 
Rådmannens vurdering: 
Kutt vil gi et positivt bidrag til de totale kutt som er vedtatt innenfor energiområdet  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Tiltaket gjennomføres som foreslått 
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Drift - Endringer Avd Kutt nr Konto Funksjon Ansvar 2014 2015 2016 2017 Kommentarer

Endringer i utgiftene
Leieavtale med tennisklubben TEK 13701 381 6730 37 000 37 000 37 000 Leieavtalen har utløpt.
Lovpålagt brukontroll TEK 13701 332 6770 80 000
Lovpålagt brukontroll TEK 14290 332 6770 20 000 Moms
Generell driftsred./lekeplass TEK 12300 335 6720 40 000 40 000 40 000
Generell driftsred./lekeplass TEK 14290 335 6720 10 000 10 000 10 000 Moms
Generell driftsred./turveier TEK 12302 360 6710 40 000 40 000 40 000
Generell driftsred./turveier TEK 14290 360 6710 10 000 10 000 10 000 Moms
Strøm - gatebelysning TEK 11800 332 6771 280 000 280 000 280 000
Strøm - gatebelysning TEK 14290 332 6771 70 000 70 000 70 000 Moms
TS-tiltak TEK 0 0 6772 160 000 160 000 160 000 Hele driftsansvaret slettes. 

Sum økte kostnader 0 747 000 647 000 647 000

Endringer i inntektene
Økte inntekter for selvkost TEK 6100 380 000 380 000 380 000
Økte inntekter for brannavtale TEK 6512 717 200 854 640 854 640

Sum økte inntekter 0 1 097 200 1 234 640 1 234 640

Justert budsjett overskudd 0 1 844 200 1 881 640 1 881 640

Endringer i forhold til opprinnelig budsjett 0 -1 844 200 -1 881 640 -1 881 640

Alle tall oppgis i hele tusen kroner.

Kontostreng på foreslåtte budsjettreduksjoner ved avdelingene
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Økonomirapporten for perioden januar - september 2008

Investering - Endringer Prosjekt 2015 2016 2017 2018

Justert budsjett overskudd 0 0 0 0
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