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Aktuelle budsjett- og regnskapsdokumenter på kommunens nettsider  

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

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

Du finner blant annet følgende dokumenter her: 

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

- Rådmannens budsjettpresentasjon 8.11.2017.                                                                                                     
- Alle Økonomirapporter for 2017. 
- Siste tilgjengelige årsmelding for Eigersund kommune (2016). 
- Siste tilgjengelige regnskap for Eigersund kommune (2016). 
- Budsjett- og regnskapsdokumenter for tidligere år, herunder rådmannens forslag, 

partienes forslag, formannskap og kommunestyrets behandling – med endelig vedtak. 
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Budsjett og økonomiplan 
2018 (2018-2021) 
 
Budsjett og økonomiplan 
2018 (2018-2021) 
 

Forklaring: 
Denne oversikten viser rådmannens forslag 
samt nettorammer til avdelingene/ 
anvarsområdene, for  driftsbudsjettet og 
investeringsbudsjettet. Oversikten er 
korrigert for nye tiltak/prosjekt. 



 

ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETTVEDTAK 
 

1. Administrasjonens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2018 
vedtas. 

2. Inntektsskatten for 2018 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 
3. Formuesskatten til kommunen for 2018 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 
4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%. 
5. Budsjettrammene for 2018 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for virksomheten 

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

6. Fra 01.01.2018 settes renovasjonsgebyret til  
a. 2.850 kroner for boliger.  
b. 1.500 kroner for hytter/fritidsboliger.  
c. 2.615 kroner for septiktanktømming (standard tank) 
d. Alle beløp er oppgitt eksklusivt merverdiavgift. 
e. Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune. 

7. Fra 01.01.2018 holdes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal 
samt abonnement) av vann på samme nivå som i 2017. 

8. Fra 01.01.2018 holdes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal 
samt abonnement) av avløp på samme nivå som i 2017. 

9. Feiegebyret økes med +15%. 
10. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger: 

a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2018. 
b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2018. 
c. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak. 
d. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon. 
e. En 100% stilling ved Sentraladministrasjonen som prosjektkoordinator FRAM.  
f. En 100% stilling ved Sentraladministrasjonen (innenfor digitalisering, datasikkerhet og 

personvern) omgjøres fra prosjektstilling til fast.  
g. En 50%-stilling innenfor forebyggende avdeling – feier. 
h. En 100%-stilling innenfor Vann. 
i. En 100%-stilling innenfor Avløp. 

11. For 2018 legges det opp til en samlet låneramme på 131.400.000 kroner (inkl. Start-lån).  
12. Det tas opp kommunale etableringslån (Startlån) til videre utlån på 20.000.000 kroner 
13. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens §50 

pkt 7a. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år. 
14. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto innenfor en 

kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt trekkrettighet må være 
innfridd innen årets utgang. 

15. Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår. 
16. Endringer knyttet opp mot 1A (økonomiske rammer) fremmes som sak for Kommunestyret. 
17. 100% av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2019 – forutsatt 

driftsoverskudd. 
18. Ubrukte investeringsmidler i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2019.  
19. Ved mindreforbruk i avdelingene og enkelt ansvar, har rådmannen fullmakt til å sette av inntil 

100% av mindreforbruket innen drift  på driftsfond – forutsatt driftsoverskudd. 
20. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli 

tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte. 
21. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett. 



22. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i den 
grad det er mulig med 5%. De inntektene som kan, justeres fra 1/1-2018. 

23. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert budsjett 
settes av på ”Skattereguleringsfondet”. 

24. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på 
”Finansfondet”. I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar kommunestyret 
stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler – herunder til ekstraordinær nedbetaling 
av gjeld. 

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

26. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond. 
27. Kommunale gebyr og betalingssatser for 2018 vedtas iht. vedleggene 6, 7, 8 og 9. 
28. For eiendomsskatt 2018 vedtas følgende: 

a. Fra og med skatteåret 2018 foretas det en kontorjustering av eiendomsskatte-takstene 
med +10%. Dette iht  Eiendomsskatteloven §8 A-4 Kontorjustering.  

b. Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. 
c. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav a settes skattesatsen for bolig- og 

fritidseiendommer til 4 promille. 
d. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig. 

 

ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 
VEDTAK 
1. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2018 - 2021 vedtas og drifts- og investeringsrammer legges 

til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet. 
2. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

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

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

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

Eksempel hentet fra Sent.adm. Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

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

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

Tidsbegrensede rammeendringer
Stortingsvalg 1031 500
Kommunevalg 1031 800

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

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

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



Budsjett 2018 - økonomiplan 2018 - 2021

Inntekter, finansposter og resultat

Justert Økonomiplan
Regnskap budsjett Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Frie inntekter
Skatteinngang 8000 -421 289 -411 500 -426 000 -427 400 -428 800 -430 300
Netto inntektsutjevning 8040 -1 079 -7 500 -7 550 -7 600 -7 600 -7 700
Rammetilskudd 8040 -334 542 -348 372 -361 100 -363 000 -363 500 -368 000
Rammetilskudd ekstra 8040 -1 948 -1 999 -1 999 -1 999 -1 999
Skjønnsmidler fra fylkesmannen 8040 -1 800 -1 800 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Ressurskrevende tjenester HO 8045 -21 422 -17 500 -25 000 -25 000 -25 000 -25 000
Rente-tilskudd omsorg 8043 -3 150 -3 255 -3 000 -2 800 -2 600 -2 400
Vertskommunetilskudd 8045 -52 904 -53 000 -53 300 -52 000 -51 000 -50 000
Tilskudd kirkeordning (Husbanken) 8046 -135
Statstilskudd flyktninger 8050 -41 411 -41 000 -39 400 -39 400 -39 400 -39 400
Eiendomsskatt 8010 -28 120 -43 000 -46 800 -54 300 -61 800 -61 800
Eiendomsskatt vindmøller (næring) 8010 -500 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000
Momskompensasjon - drift 8041 -18 387 -18 350 -18 650 -18 650 -18 650 -18 650
Investerings tilskudd GR97 8042 -541 -220 0 0 0 0
Refusjon rentefrie skolelån 8044 -997 -1 120 -1 020 -925 -850 -850
Kalk. rent./avd. 8099 -17 315 -17 700 -19 700 -21 100 -21 700 -22 500
Sum frie disponible inntekter -943 092 -966 765       -1 013 519  -1 024 174   -1 032 899   -1 038 599   

Finansposter
Renteutgifter på lån 9000 17 719 19 850 21 500         23 850 27 500 28 500
Avdrag på lån 9010 37 898 42 950 49 500         56 100 62 700 66 050
Amortiseringstilskudd 1 og 2 9005 -420 -440
Netto renteutg på forvaltningslån 9020 1 188 50 600              600 600 600
Renter av innskudd fond 9000 -684 -650 -400             -200 -200 -200
Andre statlige tilskudd/utbytte 9000 -20 -20
Renter ved for sen betaling 9000 -56 -50 -50               -50 -50 -50
Renteinntekter av bankinnskudd 9000 -4 266 -4 000 -3 600          -3 000 -3 000 -3 000
Konsesjonskraft 9008 -360 -200 -350             -350 -350 -350
Utbytte Svåheia Eiendom AS 9009 -660             -660 -660 -660
Utbytte Dalane Energi AS 9009 -5 653 -8 490 -6 100          -6 600 -7 100         -7 100        
Utbytte Lyse Energi AS 9009 -12 394 -14 165 -14 755        -16 230 -16 730 -16 730
Rente Lyse Energi AS 9000 -2 067 -2 025 -1 900          -1 800 -1 700         -1 600        
Finansbelastning prosjekt 9080 -704 -1 500 -2 500          -4 000         -2 500         -1 000        
Netto finansposter 30 201 31 310 41 285 47 660 58 510 64 440

Avsetninger
Bundne / frie avsetninger 9000/8040 6 912 650 400 200 200 200
Overføring til investeringsregnskapet 9000 9 500
Avsetning Flyktningefondet 8050 2 301
Frie avsetninger til Driftsfond 9040 90 5 220 473
Bruk av Driftsfondet 9080/9040 -1 050
Bruk av frie driftsfond 9040 -2 195 -8 262 -1 117 -1 137
Bruk/avsetning Finansfondet 9009 -1 500
Bruk av Vertskommunefondet 9040 -2 500 -7 500
Bruk av Flyktningefondet 9040 -4 515 -8 515 -2 715 -715 -715
Bruk av frie driftsfond 8000 -4 000 -                -               -              -              -             
Netto avsetninger 1 312 -8 890 -16 377 -2 042 -1 632 -1 652
Til fordeling drift
Sentraladministrasjonen 57 092 61 685 60 566 59 766 58 466 59 266
Fellesfunksjoner - Kap 7 16 207 6 146 31 046 36 446 41 446 41 446
Kirken 4 968 5 155 5 242 5 342 5 342 5 342
Kultur og oppvekst 365 744 385 454 384 419 375 579 373 979 373 979
Helse- og omsorg 370 510 399 080 413 713 405 293 399 388 398 383
VA-sektoren - selvfinansierende
Teknisk avdeling 75 790 86 125 93 625 95 980 97 250 97 245
Sum fordelt til drift 890 311 943 645 988 611 978 406 975 871 975 661

Resultat (avsetn. fond) -21 267 -700 0 -150 -150 -150

Samlet resultat 2018 - 2021 -450



Sentraladministrasjonen Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2017 2018 2019 2020 2021
Nettobudsjett 56 945 61 685 61 685 61 685 61 685
Fratrekk engangsforhold 2017 -850 -2 354 -2 354 -2 354 -2 354

Varige rammeendringer:
Lønnsøkninger Diverse 1 131 60 60 60 60
Endringer mellom enheter/avd Diverse 1 004
100%-st digitalisering/datasikkerhet 1331 450 650 650 650
100%-st Prosjektkoordinator FRAM 1103 700 700 700
Medlemskap i Greater Stavanger 1079 326 330 330 330 330
20%-st Heltidsprosjektet SP 1200 120
Driftsreduksjoner 1900 -200
Økte linjekostnader 1311 150 100 100 100 100
Dritftstjenester - trygghetsalarmer 1310 100
Beredskap 1133 170 170 170 170
Bedriftshelsetjenesten (HMS) 1205 100 100 100 100
Driftsavtaler nye moduler/løsninger 1310 150 150 150 150
Årlig vedlikehold/brukerstøtte 1310 130
Gevinstrealisering 1300 -200 -1 000 -3 300 -3 300 -3 300
Økt ramme (lønn mm) EN&H KF 1082 345 345 345 345
Red annonsering 1200 -200 -200 -200 -200
Turisme til EN&H KF 1082 200
Etablerertilskudd - utdeles av EN&H KF 1082 100
Landssammenslutning Norske VindkraftKomm. 1090 20 30 30 30 30
100%-st til Plankontoret - planlegger 1111 200
Flytte IKT-midler fra TA (samle) 1310 155
Sum varige rammeendringer: 3 236

Tidsbegrensede rammeendringer:  
Valg 1031 800 800 800
Områderegulering EIE 1114 1 500 500 500
Revidering av arealdel kommuneplan 1112 300 200
Bruk av driftsfond 1112 -300
Omkostn områderegulering Kaupanes 1113 200
Engangsomkostninger 11xx 150
Omstillingskommune - 3 årig prosjekt 1087 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Tilskudd Omstillingskommune 1087 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Bruk av ekstra rammetilskudd - alenepenger 1104 -1 948
Prosjektleder FRAM - bruk av alenepenger 1104 1 948
Mulighetsstudie Rådhus/kulturhus 1109 1 000
Bruk av Rådhusfond 1109 -1 000
Endring finansiering EN&H ang tomtesalg 1082 800
Bruk av Driftsfondet 1082 -800
Dalane kyststi 30
Bruk av fond Arbeidsmarekdestiltak 2016 1104 -326
Sum tidsbegrensede rammenedringer 2 354

Samlet ramme avd. 61 685 60 566 59 766 58 466 59 266



Kirken Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2017 2018 2019 2020 2021
Nettobudsjett 1150 4 968 5 155 5 155 5 155 5 155
Fratrekk engangsforhold 2017 1150

Varige rammeendringer:
Driftstutgifter Hestnes gravlund 100 100 100
Lønnsendringer 1150 187 87 87 87 87
Sum varige rammeendringer 187

Tidsbegrensede rammeendringer:

Sum tidsbegrensede rammeendringer 0

Samlet ramme avd. 5 155 5 242 5 342 5 342 5 342



Kap. 7 - Fellesfunksjoner Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2017 2018 2019 2020 2021
Nettobudsjett 5 350 6 146 6 146 6 146 6 146
Fratrekk engangsforhold 2017 18 400 20 800 20 800 20 800 20 800

Varige rameendringer:
Flytte pensjon til avdelingene 7430
Helårsvirkning lønnsoppgjør 2015 i 2016 7490
Flytte lønn til avdelingene lønnsoppgjør 7490 -16 804
Avsetning lønnspott for budsjett 7490 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Sum varige rammeendringer 3 196

Tidsbegrensede rammeendringer:
Bruk av Pensjonsfondet (eget fond EK) 7430
Premieavvik SPK 7431 2 200 2 500 2 500 2 500 2 500
Premieavvik KLP 7431 -33 000 -33 000 -33 000 -33 000 -33 000
Bruk av Premiefond i KLP 7430
Amortisert premieavvik - kostnad 7431 10 000 14 600 20 000 25 000 25 000
Sum tidsbegrensede rammeendringer -20 800

Samlet ramme avd. 6 146 31 046 36 446 41 446 41 446



Kultur og oppvekst Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2017 2018 2019 2020 2021
Nettobudsjett 378 388 385 454 385 454 385 454 385 454
Fratrekk engangsforhold 2017 1 850 -95 -95 -95 -95

Varige rammeendringer:
Lønnsøkninger Diverse 6 178 2 289 2 289 2 289 2 289
Flytting av midler mellom avdelingene Diverse -918
Utvidet avlastningstilbud i HO (3575) 2103 -296 -346 -346 -346 -346
Bosetting av flyktninger K-sak 15/3230 2107 1 040
100% st - Morsmål/tospråklig/Flykt. 2235 390
50% st - Miljøterapeut til flyktningebarn 2235 195
Økt antall elever i grunnskolene 2200 390
Ny naturfagtime 2200 320
Gratis kjernetid barnehager - 3 åringene 2500 90
Økte pensjonsutgifter for avd 2xxx -40 -40 -40
Økt makspris i barnehagene (statsbudsjettet) Diverse -841 -841 -841 -841
Tidlig innsats i barnehager og skoler (statsbud) Diverse 578 578 578 578
Barnevern (endring i statsbudsjettet) 2720 578 578 578 578
Økt tilskudd - innarbeidet i rammen 2200 -900
Flytting av leieutgifter til TA 2410 -1 360
Prisjustering dr.tilskudd lag/fore. 235x 130
SFO-nedgang antall deltakere 22x1 700 -400 -700 -700
50% merkantil barnevern 2720 220
Fellesutgifter barnevern 2720 350
Dr.tilskudd Dalane folkemuseum 2355 45 116 116 116 116
150% ass. Spesped.tiltak bhg 2500 870
Parkeringsavgift i sentrum 2101 87
12,67% merkantil PP-tj. 2101 70
Folkepulsen 2359 100
Kunstgressbane Eiger 2351 140
100% Hellvik bhg - 5 ekstra barn 2560 670
Omstilling internt i avdelingen 2103 -3 580
Økt tilskudd private barnehager 2501 3 000 3 000 3 000 3 000
Gevinstrealiseirng 2103 -300 -8 100 -16 500 -17 800 -17 800
Pedagognorm - eget anslag 25xx 1 106 1 106 1 106 1 106
RNB17 - Pedagognorm 2501 490 680 680 680 680
Sum varige rammeendringer: 5 121

Tidsbegrensede rammeendringer:
Driftsreduksjoner - inndekning fond 2103
Frivillighetstilskudd - nye tiltak Nytt 95
Økt tilskudd private barnehager 1 250
Inndekning - dbruk av Driftsfondet -1 250
Økt tilskudd private barnehager 2501 2 000
Inndekning - driftsendringer/bruk av fond 2501 -2 000
Sum tidsbegrensede rammeendringer 95

Samlet ramme avd. 385 454 384 419 375 579 373 979 373 979



Helse- og omsorg Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2017 2018 2019 2020 2021
Nettobudsjett 388 012 399 080 399 080 399 080 399 080
Fratrekk engangsforhold 2017 4 150 995 995 995 995

Varige rammeendringer:
Lønnsøkninger Diverse 7 478 2 817 2 817 2 817 2 817
Introduksjonsordn/sosialbistand flyktninger 3302/3311 -2 600
Bosetting av flyktninger K-sak 15/3230 3107 1 968
Red. vertskom.tilskudd 3106 -1 000 -1 000 -2 000 -3 000 -4 000
Legge ned ett bofellesskap Lundeåne 3611 800
Brukerbetalinger Diverse -5 -5 -10 -15 -20
Boligsosialt velferdsprogram Husbanken 3150 75 0 -375 -375 -375
Utvidet avlastningstilbud i HO (3575) 3575 296 346 346 346 346
Rygleveien 1 - red 100% st 3560 -600
Bruker - meldt flytting ØK rap mai -16 3594 -650
Bruker - 2V 3711 -550
Omgjøring leieligheter til sykehjem Lagård 3700 -570
Boligsosialt kompetansetilskudd 3150 16 43 43 43 43
Boligsosialt tilskudd 3150 28 80 80 80 80
Tilskudd frivillighetssentraler 3326 365 27 27 27 27
Opptrappingsplan rus (statsbudsjettet) 3593 865 865 865 865
2 nye brukere - ressurskrevende tj HO 3580 9 100 9 100 9 100 9 100
Øyeblikkelig hjelp 3753 242
Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 3301 168
Avvikling diagnoseliste fysioterapi 3220 -200
Helsestasjoner og skolehelsetjenesten 3250 187
VTA-plasser m.m.- prisjustering 3307 140 470 470 470 470
Økte fellesutgifter NAV 3308 370 370 370 370
NAV 100% st Flyktninger 3301 300 660 660 660
Økte utgifter - sosiale tjenester 3301 3 500 4 000 4 000 4 000
Legevaktstelefon Hå - prisjustering 3232 435
Krisesenter - prisjustering 3100 10
Driftstilskudd fastleger - justering 3240 310
Driftstilskudd fysioterapi - justering 3241 180
Hestnes - borettslag, bemanning 3573 0 5 000 8 500 8 500 8 500
Beredskapsvakt/pensjon - prisjustering 3230 2 080
Sosiale tjenester - samlet 33XX 2 200 -1 000 -1 500 -2 200 -2 200
Lundeåne BSS - gjenåpning økt bemanning 3611 995
Parkering 3410 100
Gevinstrealisering 3411 -3 000 -7 800 -18 700 -22 900 -22 900
30% st. Folkehelse/friskliv 3100 220 220 220 220
Avlastningsbolig - utvidelse tilb videreg. ele 3571 305 305 305 305
Korttidslager - prisjustering 3221 30
Flytting av leieutgifter til TA 3700 -1 015
Sum varige rammeendringer 7 913

Tidsbegrensede rammeendringer:
Bruk av fond - åpning Lundeåne -995
Sum tidsbegrensede rammeendringer -995

Samlet ramme avd. 399 080 413 713 405 293 399 388 398 383



Teknisk avdeling Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2017 2018 2019 2020 2021
Nettobudsjett 97 091 86 125 86 125 86 125 86 125
Fratrekk engangsforhold 2017 -18 660 -800 -800 -800 -800

Varige rammeendringer:
Lønnsendringer Diverse 1 830 621 621 621 621
Flytting av midler mellom avdelingene 6310 344
Red. el. Energi 6311 -200 -200 -200 -200 -200
Brukerbetaling Diverse -5 -5 -10 -15 -20
Husleie VO-senter (økning) 6314 75 75 75 75
Prisstigning  web-tj. (Winmap) 6415 55
Div. prisøkninger - seksjon Brann 6510 150
Nødmeldersentr. abon. 110-sentr. 6510 1 000
Lekeapparater 6720 60
Tømming av sandfangkummer 6770 100
Parkeringsutgifter Diverse 180
Leie nye lokaler til Voksenlæringskontoret 6314 715
Husleie tillitsvalgte 6320 175
Husleie HO-adm (flyktningefond i 2017) 6319 400 425 450 450
Skadedyrkontroll 6310 400 400 400 400
Veiledningstorg FRAM 6120 300 350 350 350 350
Kirkegårdsdrift 6750 150
Gevinstrealisering -200 -2 200 -2 200 -2 200
Endringer renhold 63xx -1 500
Leie og drift - midlertidig brannstasjon ( 6510 1 250 1 250
Leie og drift - ny brannstasjon (sak) 6510 1 500 4 000 4 000
Husleie Lagårdshallen AS 6315 2 000 2 500 2 500 2 500
Driftsutgifer Lagårdsvømmehall 6315 3 000 3 000 3 000
Driftsutgifter S-bygget Lagård u skole 6310 -150 -150 -150
Driftsutgifter ny helsestasjon 6316 1 400 1 400 1 400 1 400
Ny stilling - bygg - KS-029/17 6310 700 100 100 100 100
Brannvesenet - tilbakeføring T-08 6510 850 850 850 850
KS-029/17 - økte driftsutgifer BHT 6310 50
Komp. Tap husleie - omgjøring sykehj.pl 63xx 570 150 150 150 150
Endring generelle utgifter Diverse 500 500 500 500
Husleie - Kultur inn i Lerviksgården 6310 100 50 50 50
Flytte IKT-utgifter 6415 -155
Samling av husleie fra KO og HO 63xx 2 375 44 44 44 44
Sum varige rammeendringer 6 894

Tidsbegrensede rammeendringer:
Øk rap april feiervesenet - husleie 6520 270
Prosjektering 2 svømmehaller KS-100/17 6315 1 500
Bruk av Driftsfond og momskomp KS-100/1 6315 -1 500
Øk rap april feier - ombygging 6520 600
Endr feier - bruk av Driftsfond 6520 -870
Forprosjekt ny brannstasjon 6510 500
Midl. lokalerVei&Utemiljø øk.rap sept 6320 3 000 465
Bruk Driftsfond/momskomp øk rap sept 6770 -3 000
Økt ramme arb.miljø Feiervesen øk.rap sept 6520 910
Bruk Driftsfond/momskomp øk rap sept 6520 -910
KS-029/17 - Omstillingsplan for 6310 6310 100
KS-029/17 50%-st midlertidig 6310 200
Sum tidsbegrensede rammeendringer 800

Samlet ramme avd. 86 125 93 625 95 980 97 250 97 245



Finansiering av investeringene Budsjett og økonomiplan

Justert Økonomiplan
budsjett Budsjett

Investeringer Prosjekt 2017 2018 2019 2020 2021

Til fordeling investering:
Sentraladministrasjonen 14 715 14 315 10 650 10 600 9 850
Kirken 5 500 1 000 27 500 0 0
Kultur og skole 51 200 33 500 161 500 59 000 0
Helse- og omsorg 1 150 3 800 2 900 400 10 400
Vannsektoren 8 900 24 600 33 000 25 000 29 000
Avløpssektoren 8 800 6 800 4 000 9 100 4 500
Teknisk avdeling 57 900 56 450 60 450 43 600 17 800
Investeringer i anleggsmidler 148 165 140 465 300 000 147 700 71 550

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

Årlig finansieringsbehov 168 165 160 465 320 000 167 700 91 550

Finansiering
Bruk av lånemidler (VA) 1999 17 700 31 400 37 000 34 100 33 500
Bruk av lånemidler (kommunalt) 1999 91 900 80 000 208 000 75 900 33 000
Låneopptak Start lån 1196 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Sum ekstern finansiering 129 600 131 400 265 000 130 000 86 500

Avsetning til Investeringfondet 1999 4 300 4 950 4 950 3 000 2 950
Avsetning til Tomteutv.fondet 1999 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Egenkapital
Momsrefusjon 1999 18 600 13 000 29 000 12 000 5 000
Bruk av investeringsfond 1999 5 165 1 065 1 000 750 50
Avdrag ansvarlig lån Lyse 1999 2 950 2 950 2 950 2 950 2 950
Salg av tomter 1140 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Refusjon infrastruktur tomter 1140 2 000 15 000 25 000 25 000 0
Salg av bygninger 1999 2 000 2 000 2 000
Spillemidler lys Hellvik - Maurhole 1999 450
Spillemidler Langevann/Slettebø 1999 1 200
Sum egenkapital 36 365 38 015 63 950 44 700 12 000

Udekket / udisponert 10 500 0 0 0 0



Sentraladministrasjonen Budsjett og økonomiplan

Justert Økonomiplan
budsjett Budsjett

Investeringer Prosjekt 2017 2018 2019 2020 2021
Nye PC'er/servere 111005 400 400 400 400 400
IKT-skolene utskifting eksisterende utstyr 111020 700 800 800 200 200
Bruk av driftsfond KO fra R2016 111020 -500
Oppgradering software (Office) 111018 200 200 700 200 200
Nettverk 111009 250 750 250 1 000 250
Oppgradering av IKT-utstyr – HO 111030 250 250 250 250 250
Oppgradering av felles utstyr/servere 111041 1 000 300 300 900 900
IP-telefoni 1117 150 150 150 150 150
IKT-sikkerhet 111038 100 100 100 100 100
Digitalisering 111002 100 100 100 100 100
Nytt IKT-utstyr skolene (økt tetthet) 111020 750 750 750 750 750
Integrasjon mellom ulike system 111021 200 200 200 200 200
IKT-utstyr barnehagene 111022 200 200 200 200 200
Oppgradering sak-/arkivløsing 111027 350 150 150
PC-er til elever med spesielle behov 111040 150 150 150 150 150
Egenkapitalinnskudd KLP 1122 3 565 3 565
Årlig egenkapitalinnskudd KLP 1120 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Datasikkerhet 111038 300
Felles trådløs nettverksløsning 111008 400 250 250 250 250
Velferdsteknologi 111012 500 500 250 250 250
Oppgradering valglokalene 111034 150 150
Digitalisering 111035 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500
Tilrettelegging turisme EN&H KF 1170 500

Samlet ramme avd. 14 715 14 315 10 650 10 600 9 850



Kirken Budsjett og økonomiplan

Justert Økonomiplan
budsjett Budsjett

Investeringer Prosjekt 2017 2018 2019 2020 2021
Ny gravlund - Egersund 1585 5 000 27 500
Kirkestue ved Helleland kirke 1577 500 1 000

Samlet ramme avd. 5 500 1 000 27 500 0 0



Kultur og oppvekst Budsjett og økonomiplan

Justert Økonomiplan
budsjett Budsjett

Investeringer Prosjekt 2017 2018 2019 2020 2021
Husabø u skole- tilsynskrav brannteknisk 1221 2 700 5 500
Rundevoll barnehage - nybygg 1229 10 000 45 000
Lagård ungdomsskole P-Bygget 1255 4 500
Eigerøy skole - nybygg og oppgradering 1203 34 000 28 000 114 000 59 000
Hellvik skole - nytt skolekjøkken 1231 1 000
Husabø u skole - Nytt tak + elektrotavle 1227 1 500
Rentefritt lån til EIK (5 år) 1114 1 500
Bruk av Driftsfondet - lån EIK 1114 -1 500

Samlet ramme avd. 51 200 33 500 161 500 59 000 0



Helse- og omsorg Budsjett og økonomiplan

Justert Økonomiplan
budsjett Budsjett

Investeringer Prosjekt 2017 2018 2019 2020 2021
Inventar/teknisk utstyr/utstyr HO 1333 500 500 500
Lysgården buss 1320 650
Nytt senter Lagård - omsorgsplan 1315 10 000
Bil Flyktningetjenesten 1335 500
Utskifting nøkkelbokser hjemmesykepleie 1338 500
Blåsenborgveien avlastn.bolig - branntekn. 1342 1 500
Kjøp andel bolig Hestnes 1344 1 800
Bruk av Investeringsfondet 1344 -1 800
Kjøpe ut andre kommuner i IBO 1311 2 400
Sykkelparkering - Sykkelbyen (skolene) 1372 400 400 400 400

Samlet ramme avd. 1 150 3 800 2 900 400 10 400



Vann og avløp Budsjett og økonomiplan

Justert Økonomiplan
budsjett Budsjett

Investeringer Prosjekt 2017 2018 2019 2020 2021
Vannforsyning
Tiltak på vannledningsnettet 1647 500 500 1 000 2 000 2 000
Utbygging ny vannkilde 1604 3 000 20 000 30 000 17 000 25 000
Sanering vannledning 1605 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Saneringsanlegg Motalaveien 1905 1 000
Saneringsanlegg Nonsfjellveien 1906 400
Saneringsanlegg Ø. Prestegårdsvei 1907 700
Slettebø (forprosjekt sanering) 1910 200
Saneringsanlegg - Korsørveien 1911 900
Sanering Kjærlighetsstien 1912 800
VA- Leidlandsveien - Krossvikveien 1667 4 000
VA-ledning i g/s Skjerpe - Krossmoen 1666 1 500
Sum vannforsyning 8 900 24 600 33 000 25 000 29 000

Avløp
Tiltak på avløpsnettet 1697 1 000 1 000 1 000 2 500 2 500
Saneringsanlegg Motalaveien 1905 1 500
Saneringsanlegg Nonsfjellveien 1906 500
Saneringsanlegg Ø. Prestegårdsvei 1907 800
Slettebø (forprosjekt sanering) 1910 300
Saneringsanlegg - Korsørveien 1911 1 000
Nye kloakkpumpestasjoner 1650 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Aase offentlig VA 1653 1 000
Sanering Kjærlighetsstien 1912 1 000
VA- Leidlandsveien - Krossvikveien 1667 5 600
VA-ledning i g/s Skjerpe - Krossmoen 1666 1 500
Sanering avløpsledning sentrum 1657 3 000 2 000 2 000
Sum avløp 8 800 6 800 4 000 9 100 4 500

Samlet ramme avd. 17 700 31 400 37 000 34 100 33 500



Teknisk avdeling Budsjett og økonomiplan

Justert Økonomiplan
budsjett Budsjett

Investeringer Prosjekt 2017 2018 2019 2020 2021
Utskifting brannbiler/redningsbiler/tank 1987 5 000 3 000
Innløsning hus Sokndalsveien 18 1717 400
Utskifting mindre mannskapsbiler 4x4 1986 1 100
Brann - klippeutstyr/redning 1982 300
Renovering kommunale broer 1709 500 500 500 800 800
Gatebelysning - utfasing av HQL lyskilder 1710 800 800 800 200 200
Utstyr til vintervedlikehold (vei/utemiljø) 1981 200 200 200 800 800
Tiltak på veianlegg 1711 800 800 800 500 500
Egenandel trafikksikerhetstiltak 1774 500 500 500 300 300
Nærmiljøanlegg 1414 300 300 300 250 250
Friluftsomåder 1425 250 250 250 250 250
Opprustning lekeplasser 1401 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Renovering skoler/bygninger 1830 13 000 17 000 17 000 8 000 8 000
Større renoveringsprosjekt veisektor 1714 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Utskifting mindre maskiner/utstyr/varebil  vei 1981 250 1 500 1 500 1 500 700
Geovekst-prosjekt FKB 1707 700
Egersundshallen - utskifting vindu + solavskjerm 1813 1 000
Tilpasning/renovering/inventar skoler/barneh 1207 3 000 2 500 1 500
Turvei Langevann vest 1775 1 800
Sanering planoverganger Sleveland/Kjelland 1718 5 500 0
Tomteutvikling EN&H KF 1730 850
Utskifting av traktor Vei og Utemiljø 1719 1 800
Utbygging Hestnes boligfelt 1140 2 000 15 000 25 000 25 000
Utbygging Ramsland boligfelt (byggetrinn 1) 1712 3 000
Lys tursti Hellvik - Maurholen 1530 2 150
Flomsikringsmidler 1101xx 5 700
Ny brannstasjon midlertidig Nytt 10 500
Kjøp av Gamle Prestegårdsvei 16 1183 2 100
Bruk av Investeringsfondet 1183 -1 680
Tilskudd Husbanken 1183 -420
Sopebil 1983 1 900
Gravemaskin (hjulgraver) 1984 2 100
Gravemaskin (belter) 1985 1 700

Samlet ramme avd. (ex tilbakebet) 57 900 56 450 60 450 43 600 17 800



Budsjett og økonomiplan 
2016 (2016-2019) 

Forklaring begreper/ 
Egne notater 



FORKLARING AV BEGREPER 

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

Akkumulert premieavvik(pensjon) .... 

Amortisert premieavvik(pensjon) .. ... . 

Anleggsmidler .. ............................ . 

Anordningsprinsippet. ....... ............ . 

Ansvar ............................... ...... .... . 

Arbeidskapital ............................... . 
Balanse .................................. ...... . 

Brutto driftsresultat. .... .................. . 
Bundne fond ................................. . 

Driftsbudsjett/regnskap ................. . 
Egenkapital ................................... . 

Eksterne finansutg,/inntekter .......... . 
Estlmatavvik(pensjon) .... ................ . 
Funksjon ...................................... . 

Interne finanstransaksjoner ............ . 

Investeringsbudsjett/regnskap ........ . 
Kapitalkonto .. ............................... . 

Konto-art ...................................... . 

Kontostreng .... .............................. . 

KOSTRA .......................... ........... .. 
Likviditetsreserve ......................... . 
Memorlakontl ................................ . 
Momskompensasjon .................... .. 

Netto driftsresultat. ...................... .. 

Nettorammer ................................ . 
Omløpsmidler .............................. .. 

Premieavvik(pensjon) ................... .. 

Prosjekt .......... ............................ .. 

Regnskapsmessig merforbruk ........ . 
Regnskapsmessig mindreforbruk ... .. 
Ubundne fond ............................... . 
Utestående fordringer ................... .. 

Opparbeidet differanse mellom innbetalt premie og beregnet 
IJensjonskostnad. 
Arlig premieavvik fordeles for føring de neste 15 år. Ny beregning 
foretas hvert år. 
Eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner, biler, aksjer og andeler, 
pensjonsmidler samt utlån. 
Alle kjente inntekter og utgifter skal bokføres i den perioden det 
hører hjemme, uavhengig av betalingstidspunktet. 
Den enkelte enhet eller spesielle områder vi ønsker å vise i 
regnskapet (4 sitret) . Eks. Rundevoll skole, lønningskontoret 
m.m 
Omløpsmidler- kortsiktig gjeld. 
Balansen forteller hva kommunen eier, hvor stor gjeld samt 
egenkapitalen. 
Kommunens samlede inntekter fratrukket samlede utgifter. 
Består av midler som "andre" enn kommunen har øremerket 
spesielle formål. 
Budsjett/regnskap over løpende utgifter og inntekter. 
Alle fond, regnskapsmessig mer-/mindreforbruk, 
likviditetsreserve og kapitalkonto. 
Kommunenes samlede utgifter/inntekter til renter og avdrag. 
Antatte beregninger året før- faktiske tall. 
Beskriver hvem eller hva pengene er benyttet til(3 sitret). Eks. 
grunnskole, hjelp i hjemmet, distribusjon av vann m.m. 
Avsetning og bruk av fond, samt dekning tidligere års merforbruk 
eller bruk av tidligere års mindreforbruk. 
Budsjett/regnskap over nybygg, nyanlegg, aksjekjøp m.m. 
All av- og nedskriving samt aktivering av anlegg føres mot 
denne. l tillegg føres alle avdrag på lån, endringer i pensjon samt 
kjøp og salg av aksjer og andeler. 
Beskriver type utgift eller inntekt(Ssifret). Eks. lønnsutgift, 
billettsalg m.m 
Består av ulike begreper som vi bokfører etter. Vi benytter 4 
begreper i Eigersund kommune, hvorav 2 er pålagte(kostra). 
Ansvar-funksjon-konto/art og evt. prosjekt. 
Kommune-Stat-Rapportering. Pålagt rapportering. 
Består av endringer i periodisering pålagt av staten. 
"Huskekonti" - ubrukte lånemidler samt gamle refusjoner. 
Vi får kompensert betalt moms etter gitte regler, mot trekk i 
rammetilskuddet. 
Kommunens samlede inntekter fratrukket samlede utgifter(brutto 
driftsresultat) samt de ekstern finansutgiftene/inntektene. 
Avdelingens budsjetterte utgifter fratrukket budsjetterte inntekter. 
Kortsiktige fordringer, premieavvik(pensjon), obligasjoner samt 
innestående i bank i kasser. 
Innbetalt premie pensjon - beregnet pensjonskostnad på 
beregningstidspunktet. 
Benyttes når vi ønsker å se utgifter/inntekter samlet på tvers av 
ansvar. Eks. alle investeringsprosjektene våre, samt en del i drift 
hvor vi for eksempel mottar statsstøtte og det kreves særskilte 
regnskap. 
Det samme som underskudd. 
Det samme som overskudd. 
Består av frie midler. 
Er midler som er inntektsført i regnskapet, men ikke betalt. 
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Budsjett og økonomiplan 
2018 (2018-2021) 
 
Rådmannens forslag(tekstdel) 

Forklaring: 
Denne oversikten viser hvilke tiltak og 
prosjekt rådmannen har lagt inn i sitt forslag 
– som er en beskrivelse av rådmannens 
prioriteringer. 
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Eigersund kommune Side 1 Administrasjonens budsjettforslag B2018 
 

Sammen skaper vi en trygg og smartere framtid for alle 
Administrasjonen legger fram et forslag til budsjett og økonomiplan for 2018-2021 som vil 
være krevende å gjennomføre i praksis (=usikker realisme). For å oppnå balanse, er det 
nødvendig med økte inntekter og økt krav til effekt av omstilling fra 3,7 % til 5 %. Flere 
omfattende lovkrav gjør at utgiftene vokser mer enn inntektene. Dette kommer på toppen av 
statlige effektiviseringskrav, nye oppgaver og reduserte inntekter. Våre hovedutfordringer kan 
oppsummeres slik:  

1. økt krav til effekt av omstilling på tross av en sårbar drift, uten tilstrekkelig kapasitet 
til gjennomføring av omstilling og utvikling av nye tiltak 

2. etterslep på bygningmassen på grunn av lovkrav gir en større utgiftsvekst uten at alle 
nødvendige investeringsbehov er tatt med  

3. større svikt i finansiering av driften samtidig med økt behov for kommunens tjenester  
 

Økonomiske konsekvenser av totalsituasjonen er så omfattende at økt eiendomsskatt er 
nødvendig utover den vedtatte økningen fra 2018 (10 % kontorjustering) på kr 4,3 mill. 
Forslaget på ytterligere økning med kr 7,5 mill. fra 4 til 5 promille fra 2019  og kr 7,5 mill fra 
5 til 6 promille fra 2020 anses som et minimum, for å redusere økonomisk risiko. Med dette 
øker kommunale gebyrer totalt sett i planperioden, også på grunn av økt aktivitet på vann og 
avløp. Gebyrene for vann og avløp øker fra 2019. Eiendomsskatt er den eneste inntekten 
kommunene selv kan øke uten tilsvarende utgifter. 
 
Utredningene fra omstilling 2020 viser både omfattende omstillingsbehov og  –muligheter. 
Kunsten er å omsette de teoretiske mulighetene til en bedre og billigere praksis som også er 
lovlig og forsvarlig.  For å kunne omsette mulighetene til tiltak med varig effekt, krever det 
mer tid og kapasitet til reell omstilling av praksis. Det viktigste framover vil være å rigge 
organisasjonen for dagens og framtidens krav. Normalt tar det 3-5 år å endre organisasjonens 
praksis på en slik måte at alle forstår hva de skal gjøre og gjør dette på den nye måten. Vi vil 
etablere en prosjektorganisasjon, som skal løse felles driftsproblemer og gjennomføre 
nødvendige endringer for hele organisasjonen på en effektiv og målrettet måte.  
 
Gapet mellom nåsituasjon og ønsket tilstand er såpass stort at vi må påregne å bruke 
nødvendig tid og ressurser, for å få ønsket effekt av tiltakene og redusere risiko for feil og 
dyre løsninger. Strategier for tidlig innsats ligger fortsatt til grunn for det videre arbeidet: 

• Aktivitet i sentrum 
• På nett med publikum 
• Mestring i hverdagen  

 
Det er menneskene som er selve nøkkelen til å lykkes med omstillingen, hvor alle deltar aktivt 
i å skape bedre og billigere løsninger sammen. 
 
Egersund, 08.11.2017 
Gro Anita Trøan      
Rådmann  
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Sammen om trygg og smartere framtid for alle! 

 

Hvor er vi?      UBALANSE I DRIFT 
 Engasjert lokalsamfunn og dyktige medarbeidere som sammen skaper opplevelser for 

livet 

 Medarbeidere som leverer på tross av ugunstige rammebetingelser 

 Krav, oppgaver, behov og utgifter har økt over tid 

 Gap mellom forventninger og tjenestetilbud 

 Umulig å videreføre dagens praksis i samme form 

 En rekke uløste problemer som gir dyr drift og risiko for tjenesteleveransen 

 Ressursmangel over tid, høyt aktivitetsnivå og store etterslep gjør at nødvendige 
systemer ikke er på plass 

 

Hvor skal vi?     SOLID DRIFT 
 
 Forutsigbare tjenester som dekker behovet innenfor rammene som gjelder 

 Kontinuerlig omstillingskraft i organisasjonen, tjenestetilbudet og samfunnet 
 

Hva gjør vi for å komme dit?   OMSTILLING FOR FRAMTIDA 
 

• Erkjenne behovet for endringer i fellesskap 

• Utvikle fremtidsrettet tjenestetilbud og organisasjon 

• Mobilisere felles krefter for nye måter å jobbe på 

• Helhetlige og langsiktige tiltak som gir varig effekt for kommunen som helhet og 
som er realistiske 

• Åpne prosesser og bred involvering – bruke nødvendig tid på ulike 
utviklingsprosesser 

• Kunnskap som felles plattform og dialog for å finne felles løsninger som har effekt 

• Fokusere på behovet til morgendagens kunder 

• Ressursinnsats i tråd med tidlig innsats 
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BUDSJETTERT OVERSKUDD I ØKONOMIPLANPERIODEN 

Økonomiske mål for Eigersund kommune 
Iht. kommuneloven er det ikke tillatt å legge frem et kommunebudsjett (eller økonomiplan) 
som ikke er i balanse. Dvs. at det må være balanse i både hele økonomiplanperioden og det 
enkelte år. Rådmannens forslag legger opp til balanse i perioden og det enkelte år. Samlede 
driftsinntekter (inkludert finans) for Eigersund kommune er i 2018 budsjettert til å utgjøre 
1.247.376.000 kroner. Utfordringen for Eigersund kommune er økte utgifter. Ut fra det 
foreslås det ulike tiltak – herunder endring i eiendomsskatten og gevinstrealisering.  
 
KS og Det teknisk beregningsutvalg (TBU) opererer med en anbefaling på et netto 
driftsoverskudd for kommunene på 1,75% av driftsinntektene. Dette for å ha en sunn 
kommuneøkonomi over tid. For Eigersund kommune ville dette i 2018 ha utgjort 20,9 
millioner kroner. Netto driftsoverskudd i 2018 er budsjettert til -39.949.000 kroner. En vil 
ikke nå målet til KS og TBU om et netto driftsoverskudd på 1,75% av driftsinntektene for 
Eigersund kommune (budsjettmessig) i perioden 2018 – 2021.  
 
Eigersund kommune må ha overskudd over flere år for å få egenkapital til investeringer som 
kommer.  Dette vil omfatte omfatter både økte inntekter og omstillinger for å forbedre 
situasjoner. For å balansere budsjettet i 2018 foreslås det å bruke fondsmidler – i 
driftsbudsjettet - slik: 

• Bruk av frie driftsfond (disposisjonsfond) – 19.344.000 kroner 
• Bruk av bundne driftsfond – 21.560.000 kroner 

 
Kravet til budsjett og økonomiplan (ØP)  er både realisme og balanse. Negativt 
nettodriftsresultat ikke er et tilfredsstillende og bærekraftig må, men innenfor kravet til 
balanse. Det er innenfor balanse pga. bruk av fond og krav til økt effekt av omstillingstiltak. I 
denne sammenheng viser en også til at det legges opp til aktivt å bruke midler på både 
vannfondet og avløpsfondet. 
 

Budsjettert mindreforbruk (overskudd) 2018 - 2021 
I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan fremkommer følgende resultat for de siste 
årene – samt for kommende økonomiplanperiode 2018 – 2021: 
 

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

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

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

2006: Udisponert mindreforbruk var 11.673.356 kr. Netto driftsresultat var 35.003.021 kr. 
2007: Udisponert mindreforbruk var 7.949.622 kr. Netto driftsresultat var 28.531.211 kr. 
2008: Udisponert mindreforbruk var 52.835 kr. Netto driftsresultat var 26.088.340 kr. 
2009: Regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på 22.395 kr 
2010: Regnskapsmessig balanse – dvs. overskudd på 0 kr. 
2011:  Udisponert mindreforbruk var 876.983 kr. Netto driftsresultat var 20.311.602 kr. 
2012: Udisponert mindreforbruk var 139.109 kr. Netto driftsresultat var 19.688.850 kr. 
2013: Udisponert mindreforbruk var 0 kr. Netto driftsresultat var 12.296.322 kr. 
2014: Udisponert mindreforbruk var 11.136 kr. Netto driftsresultat var 2.833.417 kr. 
2015: Udisponert mindreforbruk var 1.691.073 kr. Netto driftsresultat var 68.693.758 kroner. 
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2016: Udisponert mindreforbruk var 21.266.905 kr. Netto driftsresultat var 56.705.271 kroner.  
2017: Budsjettert til å ha et mindreforbruk (overskudd) på 0 kr. Netto driftsresultat er budsjettert til 

å ha et underskudd på -47.693.000 kroner. 
2018: Budsjettert til å ha et mindreforbruk (overskudd) på 0 kr. Netto driftsresultat er 

budsjettert til et underskudd på-39.949.000 kroner. 
2019: Budsjettert til å ha et mindreforbruk (overskudd) på 0 kr. Netto driftsresultat er 

budsjettert til et underskudd på-23.664.000 kroner. 
2020: Budsjettert til å ha et mindreforbruk (overskudd) på 0 kr. Netto driftsresultat er 

budsjettert til et underskudd på-23.254.000 kroner. 
2021: Budsjettert til å ha et mindreforbruk (overskudd) på 0 kr. Netto driftsresultat er 

budsjettert til et underskudd på-23.274.000 kroner. 
 
Totalt for økonomiplanen 2018–2021 har fremlagt budsjettforslag følgende avsetning til 
driftsfond: 

• 2019 – 623.000 kr 
• 2020 – 150.000 kr 
• 2021 – 150.000 kr 

 

En påpeker at dette baserer seg på gitte forutsetninger og beregnet overskudd er for lite – både 
for det enkelte år og for perioden totalt sett. Det budsjetteres med bruk av ulike driftsfond. Det 
påpekes at en av årsakene til at netto driftsresultat er lavt henger sammen med en budsjettert 
bruk av bla. vann- og avløpsfondene (for å holde gebyrene på nivå med 2017).  
 

Regnskapsmessig og budsjettmessig driftsresultat  
I det kommunale regnskapet brukes netto driftsresultat (etter finansposter, men før interne 
avsetninger til fond og bruk av fond) som «resultatmål» Tabellen nedenfor viser netto 
driftsresultat over tid – herunder kommende økonomiplanperiode.  

 
 
Oversiktene viser store svingninger. Det er derfor viktig at Eigersund kommune setter av 
penger på ulike fond når økonomien tillater det, noe som vi klarte i enkelte perioder. Det er 
foreslått at kommunene bør ha et netto driftsresultat på 1,75% av driftsinntektene.  
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Oversikten nedenfor viser netto driftsresultat for Eigersund kommune i perioden 2006 til 
2018: 

 
 

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

Samlede driftsinntekter i 2018 
Samlede inntekter for Eigersund kommune er i 2018 budsjettert til å utgjøre 1.196.561.000 kr. 
I tillegg kommer budsjetterte finansinntekter på 50.815.000 kroner. 

Samlet investeringsbudsjett for økonomiplanperioden 
Samlede investeringer i anleggsmidler for Eigersund kommune i perioden 2018 – 2021: 

• 2018 – 160.465.000 kroner 
• 2019 – 320.000.000 kroner 
• 2020 – 167.700.000 kroner  
• 2021 – 91.550.000 kroner   
• Samlede investeringer for perioden 2018 – 2021 er på 659.715.000 kroner. 
• I tillegg til dette ligger tildeling av Start-lån (lån som Eigersund kommune 

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

• En vil komme tilbake til en nærmere beskrivelse av investeringsbudsjettet. 
 

Forslag til gevinstrelasjoner i budsjett / økonomiplan 2018 – 2021 
I rådmannen forslag til budsjett og økonomiplan ligger det inne en gevinstrealisering i den 
enkelte avdeling. Dette bygger videre på Omstillingsprosjekt 2020 (O2020) som bla. ble 
behandlet i kommunestyrets møte 30/10-2017.  

Omstilling 2020  
I forbindelse med KS-112/17 «Utredninger – Omstilling 2020», 30/10-2017, ble følgende 
driftsreduksjoner vedtatt: 
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Avd Forhold 2017 2018 2019 2020 Kommentarer
SA O2020 -2 450  -2 450 -2 450   -2 450     Pensjon KLP (sykepleierordningen)
SA O2020 -1 000  -1 000 -1 000   -1 000     Pensjon SPK (lærerordningen)
SA O2020 -200     Generelle reduksjoner i rammen
KO O2020 -1 300  -2 870 -3 765   -3 765     Skole inkl SFO
KO O2020 -325     -785    -785      -785        Barnehage
KO O2020 -500    -1 000   -1 000     Barnevern
KO O2020 -240    -240      -240        Koordiering HO og KO
KO Intern omstilling 3 580   3 580  3 580     3 580       Intern omstilling (sees i sammenheng)
TA O2020 -       -1 500 -2 000   -2 300     Renhold
HO O2020 -550     -850    -850      -850        Reversert vedtak opptrappingstiltak flyktninger - stillingshjemler
HO O2020 -250     -1 250 -2 000   -2 000     Omorganisering Lagård - lederstruktur - turnus  - enhetlige avdelinger
HO O2020 -500    -800      -1 100     Besparelse på sosialhjelpsbudsjettet til Flyktningetjenesten
Sum -2 495  -8 365 -11 310 -11 910     
Alle tall i hele tusen kroner. 
 
Utgangspunktet var en helårseffekt i 2019 på 34,5 millioner kroner. Disse forholdene skal 
innarbeides i budsjett og økonomiplan 2018-2021. Basert på tidspunkt for vedtak er dette ikke 
innarbeidet på de enkelte ansvarene i fremlagt budsjettdokument, men vil bli det.  
 
Basert på at O2020 ikke er sluttført (økonomisk) blir disse midlene videreført i kommende 
økonomiplan som gevinstrealisering. Det er videre behov for ytterligere gevinstrealiseringer i 
kommende økonomiplan. 
 

Gevinstrealisering i økonomiplan-perioden 2018 – 2021 
Følgende gevinstrealisering er lagt inn i den enkelte avdelings netto-rammer: 
 

Avdeling/år 2018 2019 2020 2021 Kommentar
Sent.adm. 1 000 3 000 3 000 3 000 Omstillingsprosjekt 2020
KO 5 400 12 800 12 800 12 800 Omstillingsprosjekt 2020
HO 7 100 16 700 16 700 16 700 Omstillingsprosjekt 2020
TA 2 000 2 000 2 000 Omstillingsprosjekt 2020
Sum O2020 13 500 34 500 34 500 34 500

Sent.adm. 200 500 500 500 Gevinstrealisering
KO 3 000 4 000 5 300 5 300 Gevinstrealisering
HO 3 700 5 000 9 200 9 200 Gevinstrealisering
TA 200 200 200 200 Renhold - økt beløp
Sum nye forhold 7 100 9 700 15 200 15 200

Vedtatte forhold -8 365 -11 310 -11 910 -11 910 KS-sak 112/17 O2020

Sum 12 235 32 890 37 790 37 790 Gevinstrealisering  
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 
Gevinstrealiseringen er lagt på den enkelte avdeling. Rådmannen påpeker at fordelingen 
kan/vil bli endret i de videre prosesser som rådmannen har igangsatt og skal rapportere på 
innen september 2018.  
 
Oppsettet betyr at organisasjonen må foreta tiltak hvor en får frem en samlet ny 
gevinstrealisering på 32.890.000 kroner i løpet av 2019 og 37.790.000 kroner innen 2020.  
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Sammen med de tiltak som er vedtatt i KS-sak 112/17 betyr dette en samlet gevinstrealisering 
i 2019 på 44,2 millioner kroner og 49,7 millioner kroner i 2020. 
 
Rådmannen viser til at det er forhold som ikke er innlagt – dvs. forhold som avdelingene har 
pekt på i forbindelse med budsjettprosessen. Ellers viser en til kommentarer under den enkelte 
avdeling som viser til konsekvensene med foreslåtte tiltak. 
 
Inndekning av disse midler skal skje via flere omstillingsprosjekt i organisasjonen.  
 

DEN VIDERE FREMDRIFTSPLAN FOR BUDSJETTET 2018 
 

Hvem Hva Tidspunkt 
Regjeringen Fremleggelse av forslag til statsbudsjett 2018.         12.10.2017 
Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 

og økonomiplan 2018 – 2021. 
 

08.11.2017 
Arbeidsmiljøutvalget 
(HAMU) 

Avgi høring til Formannskapets behandling. 09.11.2017 

Felles brukerutvalg Avgi høring til Formannskapets behandling. 16.11.2017 
Administrasjonsutvalget Avgi høring til Formannskapets behandling. 20.11.2017 
Planteknisk utvalg Avgi høring til Formannskapets behandling. 21.11.2017 
Levekårsutvalget Avgi høring til Formannskapets behandling. 20.11.2017 
Formannskapet Behandle budsjett og øk.plan 2018 – 2021.  22.11.2017 
Formannskapet Behandle budsjett og øk.plan 2018 – 2021.  29.11.2017 
”Allmennheten” Budsjettet ligger ute til offentlig ettersyn. 01.12.17 - 18.12.17 
Kommunestyret Vedta budsjett og øk.plan 2018 – 2021. 18.12.2017 
Stortinget Vedta statsbudsjett. Desember 2017 
 

 

ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETTVEDTAK 
 

1. Administrasjonens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 
2018 vedtas. 

2. Inntektsskatten for 2018 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 
3. Formuesskatten til kommunen for 2018 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 
4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%. 
5. Budsjettrammene for 2018 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for 

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

6. Fra 01.01.2018 settes renovasjonsgebyret til  
a. 2.850 kroner for boliger.  
b. 1.500 kroner for hytter/fritidsboliger.  
c. 2.615 kroner for septiktanktømming (standard tank) 
d. Alle beløp er oppgitt eksklusivt merverdiavgift. 
e. Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune. 

7. Fra 01.01.2018 holdes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller 
areal samt abonnement) av vann på samme nivå som i 2017. 

8. Fra 01.01.2018 holdes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller 
areal samt abonnement) av avløp på samme nivå som i 2017. 

9. Feiegebyret økes med +15%. 
10. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger: 

a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2018. 
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b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2018. 
c. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak. 
d. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon. 
e. En 100% stilling ved Sentraladministrasjonen som prosjektkoordinator FRAM.  
f. En 100% stilling ved Sentraladministrasjonen (innenfor digitalisering, datasikkerhet og 

personvern) omgjøres fra prosjektstilling til fast.  
g. En 50%-stilling innenfor forebyggende avdeling – feier. 
h. En 100%-stilling innenfor Vann. 
i. En 100%-stilling innenfor Avløp. 

11. For 2018 legges det opp til en samlet låneramme på 131.400.000 kroner (inkl. Start-lån).  
12. Det tas opp kommunale etableringslån (Startlån) til videre utlån på 20.000.000 kroner 
13. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. 

Kommunelovens §50 pkt 7a. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år. 
14. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto 

innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt 
trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang. 

15. . Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår. 
16. Endringer knyttet opp mot 1A (økonomiske rammer) fremmes som sak for 

Kommunestyret. 
17. 100% av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2019 – 

forutsatt driftsoverskudd. 
18. Ubrukte investeringsmidler i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2019.  
19. Ved mindreforbruk i avdelingene og enkelt ansvar, har rådmannen fullmakt til å sette av 

inntil 100% av mindreforbruket innen drift  på driftsfond – forutsatt driftsoverskudd. 
20. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil 

bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte. 
21. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett. 
22. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i 

den grad det er mulig med 5%. De inntektene som kan, justeres fra 1/1-2018. 
23. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert 

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

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

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

26. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond. 
27. Kommunale gebyr og betalingssatser for 2018 vedtas iht. vedleggene 6, 7, 8 og 9. 
28. For eiendomsskatt 2018 vedtas følgende: 

a. Fra og med skatteåret 2018 foretas det en kontorjustering av eiendomsskatte-
takstene med +10%. Dette iht  Eiendomsskatteloven §8 A-4 Kontorjustering.  

b. Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. 
c. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav a settes skattesatsen for bolig- 

og fritidseiendommer til 4 promille. 
d. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig. 
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ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 
VEDTAK 
 

1. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2018 - 2021 vedtas og drifts- og 
investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige 
planleggingsvirksomhet. 

2. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2018. 
 

 
 

RÅDMANNENS OPPSUMMERING OG KOMMENTARER 
Utgangspunkt for budsjettbehandlingen 
Utgangspunktet for budsjettet for 2018 (B2018) er justert budsjett for 2017. Rådmannen viser 
her til økonomirapporten for perioden januar – september 2017, som ble behandlet og vedtatt 
av Kommunestyret 30.10.2017. Med justert budsjett mener vi budsjettet for 2017 som 
kommunestyret vedtok i desember 2016 – korrigert med de endringer som fremkommer i 
forbindelse med økonomirapporter og/eller egne saker i 2017. 
 
Det er alltid knyttet usikkerhet til fremtidige forhold. Det gjelder også for kommunens 
virksomhet og påvirker selvsagt budsjettbehandlingen for 2018.  

Kommuneplanens handlingsplan er økonomiplan 
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste overordnede plan. Samfunnsdelen er 
mer enn et styringsdokument. Den er med å definere og formidle kommunens identitet og 
hvor en vil. Perspektivet i samfunnsdelen må være langsiktig, men satsingsområder med mål 
og strategier må være utformet på en måte som gjør at de gir føringer for arbeide i 
virksomhetene, og for arbeide med handlingsdel med økonomiplan. 
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Skal vi få til en velfungerende samfunnspolitikk i tråd med lov og forsvarlighet er vi avhengig 
av en god sammenheng mellom politikk og økonomi. God økonomistyring gir økt politisk 
handlingsrom, både på kort og lang sikt. Samtidig trenger virksomhetsstyringen klare 
politiske føringer for hva som er kommunestyrets satsingsområder og hovedstrategier. Disse 
føringene legges i kommuneplanens samfunnsdel. 
 

 
 
I kommuneplanens samfunnsdel tas kommunens situasjon og de langsiktige 
samfunnstrendene opp til diskusjon. Som for eksempel utviklingstrekk knyttet til befolkning, 
næringsliv, innbyggernes forventninger til kommunens tjenester, skole, boligpolitikk og 
miljøutfordringer. Dette er også forhold som har stor betydning for kommunens økonomiske 
situasjon og økonomiplanlegging. 
Skal plansystemet  fungere må samfunnsdelen føringer for arbeidet med handlingsdel med 
økonomiplanen. Gjør den ikke det, mister samfunnsdelen mye av sin funksjon.  
 
Kommuneplanen skal etter § 11-1 ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges 
opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig.  Økonomiplanen etter kommunelovens 
§ 44 kan inngå i handlingsdelen.  I handlingsdelen med økonomiplan bør det gis en 
beskrivelse av hvordan føringer i samfunnsdelen følges opp. Ved å koble handlingsdelen 
sammen med økonomiplan blir det generelt lettere å forstå økonomiplanen. En ønsker 
fremover å ha en samlet økonomiplan med handlingsdel for å få frem disse koblingene. Dette 
må bygges opp over tid. 
 
Det er viktig å få til en god sammenheng mellom samfunnsdelen og den årlige rulleringen av 
handlingsdel med økonomiplan. Det er noen viktige prinsipper som må følges for at en skal få 
dette til: 

• Kommunens administrative ledelse er opptatt av at det skal være en sammenheng. 
• Samfunnsdelen har tydelige satsingsområder og er aktuell (revidert etter behov). 
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Satsingsområdene i samfunnsdelen følges opp og synliggjøres i handlingsdel med 
økonomiplan. Enten ved at det under tjenesteområdene synliggjøres hvordan samfunnsdelens 
satsingsområder følges opp med tiltak og aktiviteter, eller ved at handlingsdelen bygges opp 
 

Forslag til statsbudsjett for 2018 – informasjon og kommentarer 
Totalt sett beregner staten at kommunesektoren har et samlet driftsbudsjett på 512 milliarder 
kroner i 2018. Staten anslår dette som en samlet økning på 2,7% fra 2017. 
 
Realveksten i kommunesektorens inntekter i 2018 omfatter følgende forhold: 
• Realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2018 er beregnet til 3,6 mrd kr 
• Det ligger inne føringer av midler i rammen til kommunene. Dette omfatter følgende 

forhold og tiltak: 
o 300 mill. kr til økt satsing på rusfeltet 
o 200 mill. kr til tidlig innsats i skolene 
o 200 mill. kr til barnevern / barnevernsreform 
o Det ligger inne føringer av midler i rammen til kommunene. Disse er 

videreført av rådmann. 
• Realveksten i frie midler for kommunene må også dekke følgende forhold iht. 

proposisjonen til Stortinget fra KMD: 
o 2.170 mill. kr til demografiske endringer 
o 400 mill. kr til økte pensjonsutgifter 
o Endringer i rammetilskuddet – hvor beløpet ikke er direkte oppgitt. 

• Dette er endringer hvor utgangspunktet er mai 2017. 

Nye statlige endringer i B2018 
I forslag til statsbudsjett ligger det inne betydelige føringer for kommunene – knyttet opp mot 
hvordan gitte midler skal disponeres. Dette er forhold som rådmannen har tatt hensyn til i sitt 
budsjettforslag og hvor de økonomiske konsekvensene av forslag til statsbudsjett er lagt med 
som vedlegg. Rådmannen viser til at dette også omfatter forhold på øremerkede midler 
og/eller forhold som den enkelte kommune må søke direkte på. 

Vertskommunetilskuddet i statsbudsjettet 
Tilskuddet videreføres – korrigert for naturlige endringer (frafall). Det en viser til er at det er 
et krav om at vertskommunene fører prosjektregnskap for tilskuddet. Kommunene må kunne 
framvise dette til Helsedirektoratet ved forespørsel. 
 
Vertskommunetilskuddet er beregnet til å utgjøre 53.300.000 kroner i 2018. Dette føres som 
en inntekt i driftsbudsjettet og basert på ny informasjon settes det ikke av midler til fond. 
En påpeker at dette vil bli gjennomgått og vurdert løpende i forbindelse med utarbeidelse av 
prosjektregnskap for det enkelte år. 

Samlet økonomisk endring for Eigersund kommune fra 2017 til 2018 – samt dekning 
Det er endringer som gjør at sammenlikningen mellom 2017 og 2018 blir vanskelig. Dette 
henger sammen med skatteinngang og endringer knyttet opp mot rammetilskuddet. En må 
videre ta hensyn til forhold som ligger i ny økonomisk ramme, men som gir klare føringer på 
disponering. I det videre tar rådmannen utgangspunkt i det som ligger i justert B2017 – for 
2018.  
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Det ligger innen flere moment i Statsbudsjettet som ligger i rammetilskuddet og som får 
økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. Rådmann har lagt dette inn i de 
økonomiske rammene for den enkelte avdeling. For en nærmere oversikt viser en til vedlegg. 

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

 
 
For 2018 er brutto driftsutgifter (kostnader) fordelt på følgende måte mellom avdelingene:  
 

Avdeling Budsjett 2018 Prosentvis andel Budsjett 2017 Prosentvis andel
Sent.adm 78 803 6,0 % 80 514 6,1 %
KO 465 196 35,3 % 476 392 36,2 %
HO 472 628 35,9 % 471 708 35,8 %
Teknisk 194 406 14,8 % 210 578 16,0 %
Kap 7 - Fellesutg. 31 546 2,4 % 6 646 0,5 %
Kap 8 - Skatt/ramme 1 800 0,1 % 1 948 0,1 %
Kap 9 - Finans 73 100 5,5 % 69 072 5,2 %
T O T A L T 1 317 479 100 % 1 316 858 100,00 %  
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 
En viser til at budsjett 2018 her viser brutto driftsutgifter i hele tusen kroner. Videre er det 
gitte ansvar som har betydelige inntektsposter (som ikke fremkommer i denne tabellen). En 
peker videre på at under Kap. 7 ligger det felles poster – bla. lønnspotten – som blir overført 
til avdelingene i løpet av driftsåret. 
 
Hvis vi derimot ser på netto driftsutgifter for den enkelte avdeling viser vi til følgende tabell: 
 

Avdeling Budsjett 2018 Prosentvis andel
Sent.adm (inkl. tilskudd Kirken) 65 808 6,7 %
KO 384 419 38,9 %
HO 413 713 41,8 %
Teknisk 93 625 9,5 %
Kap 7 - Fellesutg. 31 046 3,1 %
T O T A L T 988 611 100 %  
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 
Netto driftsutgifter (netto driftsramme) danner den økonomiske rammen til avdelingene. Det 
er kommunestyret som vedtar hvilken nettoramme den enkelte avdeling skal ha. Netto 
driftsramme fremkommer ved at en trekker fra inntektene som avdelingene har selv (for 
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eksempel brukerbetalinger) fra brutto driftsutgifter (alle utgiftene avdelingen har). I denne 
oversikt er Kap. 8 – Skatt/tilskudd og Kap 9 – Finansposter trukket ut – da det er her 
inntektene som dekker netto driftsbudsjett ligger. 
 

Presset kommuneøkonomi – med lite handlingsrom 
Både budsjettet og tidligere økonomirapporter viser at økonomien gir lite handlingsrom og 
hvor det også er interne forhold som gjør den økonomiske situasjonen vanskelig. Det er derfor 
viktig å ha fokus på økonomisk styring. I dette dokument legger rådmannen til grunn 
driftsmessig endringer / driftsreduksjoner – knyttet opp mot gevinstrealisering.  
 
Samtidig viser ulike dokument og dialog med andre kommuner at den økonomiske 
situasjonen for kommunene er presset. Det er dog grunn til å påpeke at den økonomiske 
situasjonen i kommunene er forskjellig.  

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

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

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

• Lønnsveksten har vært høyere enn det kommunesektoren har blitt kompensert med via 
inntektssystemet.  

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

• Med økningen i inntektene fra staten ligger det også statlige forventninger / krav om 
økt tjenesteproduksjon i form av bl.a. nye årsverk innenfor pleie- og omsorgssektoren 
samt økt antall timer i grunnskolen. Det ligger videre forventninger om en ytterligere 
økning av tjenesteproduksjon til 2018 og en forventet effektivisering på ½% av 
inntektene. Denne veksten er det vanskelig å se for seg kan skje uten økt statlig 
finansiering knyttet opp mot enkelt forhold. 

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

• Den eksisterende tjenesteproduksjonen blir dyrere, som vil omfatte bla. følgende 
forhold: 

o Flere eldre. Eigersund kommune får en økning i personer over 90 år.  
o Eksisterende brukere har behov for økt tjenestetilbud. 
o Økende utvikling i forhold til behovet for ressurskrevende tjenester i 

barnehage- og skolesektoren samt barnevernet. 
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o I helse- og omsorgssektoren er det et refusjonssystem fra staten inntil en fyller 
67 år når utgiftene med enkeltbrukere blir høy, mens det ikke er et slikt system 
i barnehage- og skolesektoren / barnevernet eller for personer over 67 år.  

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

• Økende byggekostnader – som i neste omgang gir økte finanskostnader 
• Endring i befolkningssammensetningen som gjør driften dyrere – og som ikke 

nødvendigvis er kompensert godt nok. 
 

Forutsetninger i fremlagt budsjett og økonomiplan 
I rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 ligger følgende 
forutsetninger til grunn: 

• Avdragsbetaling etter minimumsavdragsprinsipp etter Kommunelovens §50 pkt 7a. 
• I lite eller ingen grad prisstigning på driftsbudsjettet knyttet opp mot varer og tjenester. 

Dette gir en utfordring  
• Et lokalt anslag for skatt og statens anslag på rammetilskuddet.  
• Anslag på pensjonskostnader i perioden er basert på informasjon fra livselskapene – 

dette gjelder også AFP-ordningen 
• Det er lagt inn en lønnspott på 20 millioner kroner. 
• Gevinstrealisering ved den enkelte avdeling. 
• Økt eiendomsskatt. 
• Videreføre reduserte kommunale gebyr innenfor vann og avløp på 2017-nivå. 
• Dagens rentenivå fortsetter. 
• Det forutsettes bruk av frie driftsfond. 

Positive indikatorer (mulige scenarier)  
• Fortsatt lav og stabil rente. 
• At skisserte endringer i eiendomsskattelovgivningen ikke blir vedtatt slik de ligger. 
• Fokuset på manglende sykehjemsplasser kan føre til økte overføringer til kommunene. 
• En positiv avgjørelse knyttet opp mot Verran-saken for gjenstående år. Saken henger 

sammen med at utenlandske arbeidstakere ble skattet i en annen kommune enn 
Eigersund kommune. Eigersund kommune krever endring i skatteregnskapet. 

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

nedtrappingen blir betydelig i årene utover i økonomiperioden. 
• Økt arbeidsledighet.  
• Lønnsoppgjøret kan bli dyrere enn det som er lagt inn i budsjettet. 
• Reduserte statlige overføringer i årene som kommer. 
• Endringer innenfor formuesskatt og eiendomsskatt. 
• Lavere utbytte fra selskap som vi eier andeler i. 
• Økning innenfor barnevernet og sosialhjelp. 
• Økning av ressurskrevende tjenester innenfor barnehage, skole og pleie/omsorg. 
• Mottak og inkludering/integrering av flyktninger. 
• En klarer ikke å realisere gevinstrealiseringen som ligger inne i administrasjonens 

forslag til budsjett og økonomiplan. 



 
Budsjett og økonomiplan 2018 – 2021  Administrasjonens budsjettkommentarer 

    
Eigersund kommune Side 20 Administrasjonens budsjettforslag B2018 
 

Erfaringsmessig viser det seg at det vil skje endringer i løpet av året. I 2017 har endringene 
hovedsakelig blitt fremmet som egne saker.  
 

Konsekvenser og alternativ hvor budsjettforutsetningene ikke holder 

Konsekvenser hvis budsjettforutsetningene ikke holder 
Hvis budsjettforutsetningene ikke holder må vi forvente økonomisk underskudd (dvs. 
regnskapsmessig merforbruk). I foreslått økonomiplan er det ikke buffere som kan begrense 
et merforbruk. Konsekvensene av økonomisk merforbruk (underskudd) reduksjon av 
tjenestetilbudet.  
 
Rådmannen viser til at budsjett- og regnskapsforskriften har krav til både realisme og balanse 
i budsjett og økonomiplan. Dette skal også kombineres med at lovlige og forsvarlige tjenester 
skal leveres, uavhengig av økonomisk situasjon.  
 
Informasjon om ROBEK 
”Register om betinget godkjenning og kontroll” - er et register over kommuner og 
fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
for å kunne ta opp lån eller inngå langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av 
budsjettvedtakene skal kontrolleres.  
 
Før de nye reglene i kommuneloven trådte i kraft i 2001, måtte alle kommuner og 
fylkeskommuner ha en slik godkjenning fra departementet. Med de nye reglene ble 
godkjenningsordningen begrenset til å omfatte kommuner og fylkeskommuner med 
økonomisk ubalanse. Kommuneloven § 60 (§ 59 a) nr. 1 definerer hva økonomisk ubalanse 
innebærer: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Inntil den enkelte kommune eller fylkeskommune er oppført i registeret, kan det ikke 
iverksettes godkjenning som beskrevet overfor. Kommuner og fylkeskommuner som inngår 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Kommunar
http://nn.wikipedia.org/wiki/Fylke
http://nn.wikipedia.org/wiki/Kommunal-_og_regionaldepartementet
http://nn.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5n
http://nn.wikipedia.org/wiki/Leige
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-011.html#60
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kontrakter som krever godkjenning skal orientere sine medkontrahenter om at de er satt under 
betinget godkjenning og kontroll. 
 
Pr i dag er det 27 kommuner som er i ROBEK-registeret. Ingen fylkeskommuner er i 
ROBEK-registeret. Fra Rogaland er Hjelmeland kommune i registeret.  

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

1. Igangsette ytterligere økonomiske driftsreduksjoner i tjenesteproduksjon – herunder 
mot konkrete tiltak. 

2. Selge eierandeler, eiendommer eller bygg. 
a. Må gjelde aktiva som kan avhendes i et marked (mottatt salgssum brukes til 

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

komplisert. 
d. Rådmannen viser at dette er forhold som pågår og som er lagt inn i budsjettet. 

3. Ett alternativ til punkt 2 er betydelig høyere avkastning av våre verdier i Lyse og 
Dalane energi. Avkastningen i form av utbytte er lavt – sett i forhold til de eierverdier 
vi besitter. 

4. Kun gjennomføre investeringer hvis det kan skje uten låneopptak (dette med unntak av 
vann- og avløpssektoren hvor låneopptak er pålagt ved investering og som teoretisk 
sett skal være selvfinansierende). Slik rådmannen vurderer det er ikke dette et 
realistisk alternativ, basert på de behov Eigersund kommune har innenfor investering 
og renovering av bygg.  
 

Selv om det i framlagt budsjett/økonomiplan 2018 – 2021 er i teknisk balanse i økonomien, 
må rådmannen igjen advare - på det sterkeste - mot å bruke mer penger enn det som det er lagt 
opp til i framlagt budsjett og økonomiplan. Rådmannen viser videre til at en bruker 
regnskapsmessige transaksjoner for å finansiere driften i både 2018 og for resten av perioden 
– dette ved at vi bruker premieavviket til å dekke driftsutgifter. Sistnevnte forhold vil over tid 
føre til press på likviditeten.  
 
Rådmannen viser til at investeringene det er lagt opp til i økonomiplanen fortløpende må 
vurderes og noen eventuelt stoppes dersom den økonomiske situasjonen skulle utvikle seg i 
negativ retning. En viser til at det er investeringer som ikke er lagt inn samtidig som det 
påpekes at vi har bygningstilstander som er for dårlige iht. lovkrav.  
 

Forhold som rådmannen vil komme tilbake til i 2018 
Rådmannen viser også til at det er forhold som en ikke legger frem i budsjettforslaget. Dette 
er forhold som må utredes nærmere før politisk behandling. Rådmannen viser bl.a. her til: 

• Ventilasjonsanlegg innenfor skolene. Det settes av midler til renovering av bygg. 
• Oppfølgning av foreslåtte gevinstrealisering – dette iht. kommunestyrets vedtak av 

30/10-2017. 
• Forhold knyttet opp mot mulighetsstudie for eventuelt nytt Rådhuset og kulturhus. 
• Renovering av bygg, herunder Egersundshallen. 
• Sak om Rundevoll barnehage. 
• Sak om Eigerøy skole.  
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• Rådmann viser til at det tidligere er vedtatt at det ikke skal settes opp et bygg på ny 
gravlund. Kirken viser til dette og har tidligere uttrykt behov for et trosnøytralt bygg 
som kan nyttes i forbindelse med gravferd. Dette er et forhold som en bør vurdere og 
som rådmannen vil komme tilbake til i egen sak. 

• Det blir fremmet sak med oversikt over behov og prioritering i bygningsmassen – 
knyttet opp mot renovering. Dette vil skje pr bygg, med prioritering etter lovkrav og 
tidspunkt for realistisk gjennomføring. Pga ubrukte midler i 2017 og behov for 
forprosjektering, er ikke beløpet økt i 2018. 
 

 

ENDRINGER INNENFOR 1A (KAP.  8 og 9), 
SENTRALADMINISTRASJON OG FELLESOMRÅDE (KAP. 7) 

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

• Kap. 8 Skatt og statlige tilskudd (1A - fastsettes av kommunestyret) 
• Kap. 9 Finansposter (fastsettes av kommunestyret) 
• Kap. 7 Fellesområde for Eigersund kommune (rådmann fullmakt til å fordele 

lønnspott iht reglement) 
• Sentraladministrasjonen – herunder overføringene til Kirken 

Kommentarer knyttet til Kap. 8 (1A) 
Nøkkeldata for Kap. 8 Skatt og statlige tilskudd 
Enheter ved Kap. 8 
Området inneholder følgende: 

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

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

Økonomiske hovedtall for Kap. 8 
 

Moment/år B-2018 B-2017 R-2016
Utgifter 78 803 80 514 74 217
Inntekter/tislkudd -12 995 -13 674 -12 156
Netto ramme 65 808 66 840 62 060  
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. I nettorammen ligger bruk av fond, avsetning til fond og overføring til 
investeringsbudsjettet.  
 

Forslag til økonomiplan for Kap. 8 Skatt/ tilskudd  i perioden 2018 – 2021 
 

Drift - endringer 2018 2019 2020 2021
Frie inntekter
Skatteinngang -426 000 -427 400 -428 800 -430 300
Netto inntektsutjevning -7 550 -7 600 -7 600 -7 700
Rammetilskudd -361 100 -363 000 -363 500 -368 000
Rammetilskudd ekstra -1 999 -1 999 -1 999 -1 999
Skjønnsmidler fra fylkesmannen -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Ressurskrevende tjenester HO -25 000 -25 000 -25 000 -25 000
Rente-tilskudd omsorg -3 000 -2 800 -2 600 -2 400
Vertskommunetilskudd -53 300 -52 000 -51 000 -50 000
Statstilskudd flyktninger -39 400 -39 400 -39 400 -39 400
Eiendomsskatt -46 800 -54 300 -61 800 -61 800
Eiendomsskatt vindmøller (næring) -8 000 -8 000 -8 000 -8 000
Momskompensasjon - drift -18 650 -18 650 -18 650 -18 650
Investerings tilskudd GR97 0 0 0 0
Refusjon rentefrie skolelån -1 020 -925 -850 -850
Kalk. rent./avd. -19 700 -21 100 -21 700 -22 500
Sum frie disponible inntekter -1 013 519  -1 024 174 -1 032 899 -1 038 599   
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. I tabelloversikten ligger IKKE  bruk av fond, avsetning til fond og 
overføring til investeringsbudsjettet. 

Kommentarer knyttet til spesielle inntekter  
Forventet skatteinngang og rammetilskudd i 2018 - 2021 
Grunnlaget for skatteanslaget er basert på forventet skatteinngang og rammetilskudd – iht. 
lokale vurdering. Statens beregning er ikke lagt til grunn. Utgangspunktet er en økning for 
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landet på 3,3% i 2017. Pr utgang av september 2017 hadde vi en samlet økning på 1,58% for 
2017.  
 
Mot slutten av budsjettet har vi fått skatteinngangen for perioden januar – oktober 2017. 
Denne viser en samlet skatteendring på 2,66% for oss. Ved utgangen av oktober ligger vi 8,8 
millioner kroner høyere enn budsjettert for perioden. Vi opplever både positive og negative 
forhold som påvirker skatteinngangen.  Et spørsmål (hver høst) er hvordan det går med 
underskuddet i margin (underskudd i avsetning for å dekke tilgodebeløp ved avregningen), 
samt korrigert fordelingsoppgjør. Avregning er nå gjennomført for alle og underskudd i 
margin er bokført i oktober.  Kommunens andel av årets underskudd ble ca 875.000 mindre 
enn i fjor. Når det gjelder korrigert fordelingsoppgjør kommer dette i november, men vi har 
fått en foreløpig beregning som vil kunne gi et minus for kommunen på ca 1,1 millioner 
kroner. I fjor hadde vi en pluss på dette oppgjøret på 6,5 millioner kroner. Med andre ord:  
«Det meste av merinntekt i forhold til budsjett kan «fordufte» i dette oppgjøret».  
 
Vår skatteinngang – og prosentvis vekst – henger sammen med Aker-effekten frem til 2014. 
Forskjellene i den prosentvise veksten kan vises slik: 
 
Forhold 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Kommunene  5,7% 1,9% 6,0% 9,7% 3,3% 2,4% 
EK  13,9% 8,8% -1,0% 3,9% 1,58%  
Skatt i% av 
gjennomsnitt 

 
94,6% 

 
102,1% 

 
108,9% 

 
102,1% 

 
97,4% 

 
95% 

 
95,1% 

 
Hvis vi ser på skatteandelen i prosent av landet kan en her trekke frem følgende kommuner, 
som vi kan sammenlikne oss med (innenfor flere områder): 
 

• Haugesund – 92,4% 
• Hå – 87,6% 
• Klepp – 98,0% 
• Time – 100,1% 

• Karmøy – 85,1% 
• Gjesdal – 91,1% 
• Mandal – 83,5% 
• Stord – 90,6%. 

 
Alle forholdene er som skatt i prosent av landsgjennomsnittet (som er 100%). I 
utgangspunktet så vil en historisk sett se at Eigersund kommune ligger på 92% - 95% av 
landsgjennomsnittet. En viser videre til at i 2016 var det en del engangsforhold som trakk 
skatteinngangen opp. Dette gjelder bla. et fordelingsoppgjør som gav oss flere millioner 
kroner i pluss. I år gir dette oss en reduksjon på 1 million kroner (som da treffer godt – basert 
på kompleksiteten i disse beregningene – som staten foretar). 
 
Vi vil videre se at kommuner som ligger i Stavanger-regionen vil ligge høyre enn 
landsgjennomsnittet – noe som er helt naturlig (basert på tidligere års utviklingstrekk). Det at 
Eigersund kommune skal opp på en snitt på 100% forutsetter stor aktivitet ved Aker – med 
innleid utenlandsk arbeidskraft. For 2018 så ligger det ikke inne signaler som tyder på dette.  
 
Forutsetninger: 

• Kommunene i landet får en skatteøkning høsten 2017 på 4 mrd kr (iht. statens nye 
anslag). 

• Vår skatteinngang opprettholdes på 1,6% for 2017. Dette gir en skatteinngang på 
95,1% av landsgjennomsnittet. Dette stemmer med de budsjettforutsetningene vi 
hadde for B2017. 
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• Isolert sett betyr dette at skatt/rammetilskudd kan økes noe i 2017. Dette er et forhold 
en må komme tilbake til i neste økonomirapport for 2017. 

• Det legges inn at skatteanslaget for 2018 legges på 95,1% av landsgjennomsnittet.  
 
Årlig skatteinngang for Eigersund kommune har hatt en stigning og kan vises på følgende 
måte, og har de siste årene hatt høyere prosentvis vekst enn landets kommuner i gjennomsnitt: 
 

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

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

Den kommunale skattøren for personlige skattytere i 2017 blir videreført på 11,8% (på 
samme nivå som i både 2016 og 2017).  

• Fordelingen mellom rammetilskudd og skatt er styrt av statlige beregninger. 
• Arbeidsledighet er høyere enn tidligere år.  
• For Eigersund kommune er utviklingen ved Aker Solutions Egersund viktig og betyr 

mye skattemessig. Her har vi gått fra mange innleide – som vi bla. fikk skatteinntekter 
fra til en situasjon hvor det er redusert aktivitet innenfor oljeindustrien. 

 
Samtidig så er det grunn til å peke på at ved å ligge på en forventet skatteinngang på 95% så 
betyr dette at Eigersund kommune får tilført 7,5 millioner kroner som netto inntektsutjevning 
(et tilskudd som vi får). Ved endret skatteinngang så vil dette få konsekvenser for netto 
inntektsutjevningen.  
 
Hvis vi legger oss på en skatteinngang som er 100% av landsgjennomsnittet så vil de frie 
inntektene (skatt og rammetilskudd) øke samlet sett med 9,0 millioner kroner. Dog så betyr 
det at skatteinngangen må økes med 22,6 millioner kroner. 
 
Rådmannen peker på at statens anslag ikke er basert på lokale forhold og advarer mot å øke 
skatteinngangen til statens anslag og nivå.  
 
Forventet rammetilskudd i 2018 - 2021 
Rammetilskuddet er et tilskudd som kommunene får fra staten – basert på et større antall 
kriterier og flere overgangsordninger. Størrelsen på rammetilskuddet blir påvirket av 
skatteinngangen og netto inntektsutjevning. 
 
 Rammetilskuddet består av ulike elementer. Henger sammen med følgende forhold: 

• Innbyggertilskuddet og andre enheter – som er faste og fremkommer i statsbudsjettet. 
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• Budsjettert skatteinngang – får konsekvenser for netto inntektsutjevning. I dette 
forhold vil vi få tilført mer enn det som statens anslag legger opp til. 

• Skjønnsmidler fra fylkesmann. Har gått fra 1,8 mill kr til 2,0 millioner kroner. 
Videreføres ut hele perioden. 

• «Alenepenger». Dette er tilskudd knyttet opp mot kommunereformen og hvor Eigersund 
kommune fattet positivt vedtak om sammenslåing, men hvor andre kommuner fattet negativt 
vedtak. Dvs. at vi ønsket sammenslåing, men er «ufrivillig alene». Tilskuddet ligger i 
statsbudsjettet for  2017 og 2018. Er ikke entydige signaler på om dette skal opphøre eller ikke 
etter 2018. En har valgt å videreføre dette i hele perioden. 

 
Merk at det ligger føringer fra staten hvordan disse midlene skal brukes. En viser her til 
vedlegg. I rammetilskuddet har rådmannen lagt til grunn en folkevekst på 0,35% pr år. Videre 
at antall mennesker med psykisk utviklingshemming øker med 1 person. 
 
Skjønnsmidler for 2018 - 2021 
For 2018 har vi fått totalt 2,0 millioner kroner i skjønnsmidler. Dette er en økning på 200.000 
kroner fra 2017. Skjønnsmidlene blir tildelt av Fylkesmann i Rogaland som en del av 
rammetilskuddet. Dette er frie driftsmidler. Årsaken til at vi får skjønnsmidler henger sammen 
med en totalvurdering og hvor bla. kompensasjon knyttet opp mot betaling av plasser ved 
Uninor har blitt vektlagt. Videre informasjon har vi ikke mottatt fra Fylkesmann i Rogaland. 
Rådmannen viser til at Fylkesmann i Rogaland følger tidligere avtale og oppfatter dette 
positivt. 
 
Endringer knyttet til reduksjon og endringer i vertskommunetilskuddet 
Vertskommunetilskuddet er et tilskudd som 33 kommuner mottar som følge av at de hadde 
spesielt store institusjoner for mennesker med psykisk utviklingshemming i 1991. 
Vertskommunetilskuddet har nå blitt lagt inn som et eget tilskudd for disse kommunene. I 
forslag til statsbudsjett videreføres nedtrappingsordning (som har blitt endret flere ganger). 
Videre ligger det inne at vertskommunetilskuddet skal være et eget tilskudd så lenge det 
fortsatt lever vertskommunebeboere. En viser videre til at nedtrappingsordningen er god for 
vertskommunene. I rådmannens budsjettforslag legges det til grunn nedtrapping av ordningen 
ved HO (ved naturlig bortgang) og en reduksjon av tilskuddet i perioden.  
 
Antall brukere som omfattes av ordningen, har (som følge av naturlig bortgang) blitt redusert 
siden 1991 – noe følgende figur viser: 
 

 
 
Opprinnelig var 94 personer omfattet av ordningen. Pr 1/1-2017 hadde vi 34 personer i 
ordningen. I oktober 2017 omfattet ordningen 31 personer i Eigersund kommune. En viser til 
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at det foreligger ulike beregninger knyttet opp mot vertskommunetilskuddet og hvor 
ordningen på sikt skal avvikles. 
 
Vertskommunetilskuddet er beregnet til å utgjøre 53.300.000 kroner i 2018. Beløpet er 
beregnet basert på den informasjon vi har mottatt. Dette føres som en inntekt i driftsbudsjettet. 
Dvs. midlene går med til dekning av direkte og indirekte utgifter for brukerne. En påpeker at 
dette vil bli gjennomgått og vurdert løpende i forbindelse med utarbeidelse av 
prosjektregnskap for det enkelte år. 
 
Det er videre viktig å støtte det arbeidet LVSH gjør knyttet opp mot pensjonsutgifter som vil 
ligge i kommunene etter at ordningen opphører. Vi har videre tatt opp at dette også vil gjelde 
en del bygningsmasse i kommunene. 
 
En peker på at dette er en ordning som vil bli gradvis avviklet – i form av naturlig bortgang, 
men hvor ordningen vil fortsette så lenge det fortsatt er vertskommunebeboere i 
vertskommunene. Pr oktober 2017 har vi ett «etterheng» knyttet opp mot budsjetterte 
reduksjoner innenfor vertskommuneordningen.  
 
Momsrefusjonsordning 
Fra og med 01.01.04 ble det innført en generell momsrefusjonsordning. Utgangspunkt for 
denne var at all moms som kommunene betalte skulle bli refundert. Da ordningen skulle være 
et ”nullsum-spill” for staten ble kommunene trukket for et beregnet beløp i rammetilskuddet. 
Momsrefusjon knyttet opp mot investeringer skal i investeringsregnskapet i sin helhet. 
 
I løpet av 2018 kommer rådmannen til å ha en gjennomgang for å se på konsekvensene av å 
føre momsrefusjonen ut på den enkelte avdeling – og enhet. Dette vil føre til endringer i netto 
rammene for avdelingene og derfor vil rådmannen foreta en kvalitetsmessig gjennomgang. I 
utgangspunktet skal ikke dette ha noen konsekvens for tjenesteproduksjonen.  
 
Ressurskrevende tjenester innenfor HO 
Tilskuddsordningen ressurskrevende tjenester innenfor helse og omsorg. Tilskuddet ligger på 
en samlet plass – av flere årsaker. Etter fratrekk fra ordninger, som ligger i rammetilskuddet 
og et innslagspunkt, får vi kompensert 80%. En veldig god ordning, men her er det to forhold 
som gir økonomiske konsekvenser for oss (i negativ retning): 

• Aldersgrensen på 67 år.  
• For andre året på rad så økes innslagspunktet med 50.000 kr ut over pris- og 

lønnskompensasjon (samme som for 2017). Dette betyr at refusjonsandelen blir stadig 
mindre. 

 
Det krever mye dokumentasjon og egen revisjonsgjennomgang på å få ut tilskuddet. 
Forutsetter at vedtakene til de enkelte personer i ordningen er korrekte – ellers taper vi 
tilskuddsmidler. I de inntekter som her ligger har vi tatt hensyn til at HO mottar to nye 
ressurskrevende brukere.  
 
Statstilskudd flyktninger 
Statstilskuddet er budsjetter med bakgrunn i faktiske personer – med informasjon og 
utregning fra flyktningetjenesten. I tillegg er kommunestyrets vedtak lagt til grunn mht. 
mottak av flyktninger.  
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Fra flyktningetjenesten har vi fått tilbakemelding om et forventet tilskudd på 41,2 millioner 
kroner. Av dette må 1,8 millioner kroner overføres til KO – knyttet opp mot barneboligen for 
mindreårige flyktninger og en omlegging av tilskuddet.  
 
Viser til at vi i 2017 har fått 150.000 kr i skjønnsmidler til en gjennomgang av status for 
flyktninger etter år 5. Som info så fremkommer informasjon om at vi i 2018 har ca 510 
flykninger. Pluss barn som har blitt født i Norge av flyktninger. 
 
Kalkulatoriske poster 
Dette er – kort fortalt – dekning av finansutgifter som EK har knyttet opp mot 
selvkostområdene. Det foreligger selvkostberegninger for samtlige selvkostområdene til EK. 
 
Oversikten sier følgende: 
Ansvar Kalkulatoriske B2018 - konto 15005 Avrundet
6413 16 362,00kr                                                                                       16 000,00kr                                                      
6520 80 291,00kr                                                                                       80 000,00kr                                                      
6820 6 640 413,00kr                                                                                  6 640 000,00kr                                                
6830 13 041 227,00kr                                                                               13 041 000,00kr                                              

19 777 000,00kr                                              

Ansvar Kalkulatoriske B2019 - konto 15005 Avrundet
6413 16 362,00kr                                                                                       16 000,00kr                                                      
6520 80 291,00kr                                                                                       80 000,00kr                                                      
6820 7 564 413,00kr                                                                                  7 564 000,00kr                                                
6830 13 419 722,00kr                                                                               13 420 000,00kr                                              

21 080 000,00kr                                              

Ansvar Kalkulatoriske B2020 - konto 15005 Avrundet
6413 16 362,00kr                                                                                       16 000,00kr                                                      
6520 80 291,00kr                                                                                       80 000,00kr                                                      
6820 8 488 413,00kr                                                                                  8 488 000,00kr                                                
6830 13 081 784,00kr                                                                               13 082 000,00kr                                              

21 666 000,00kr                                              

Ansvar Kalkulatoriske B2021 - konto 15005 Avrundet
6413 16 362,00kr                                                                                       16 000,00kr                                                      
6520 80 291,00kr                                                                                       80 000,00kr                                                      
6820 9 412 413,00kr                                                                                  9 412 000,00kr                                                
6830 13 012 577,00kr                                                                               13 013 000,00kr                                              

22 521 000,00kr                                               
 
Forholdene legges inn for de enkelte år (avrundet). Forutsetter videre at vi tar igjen etterslep 
på investeringer. Blir en økning i økonomiplan 
 

Endringer i betalingssatser for tjenester ved Kap. 8 
Her må en skille mellom forhold som er satt av staten – for eksempel skattenivå og 
rammetilskudd – og forhold som den enkelte kommune selv kan bestemme. Den ordningen 
som kommunen selv kan fastsette innenfor Kap. 8 er nivå på eiendomsskatt. Dette kan skje 
med skattepromille og/eller bunnfradrag. 
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Kommentarer knyttet opp mot eiendomsskatt 
I møte 12.12.2007, 15.12.2008, 14.12.2009 og 20.12.2010 fattet Kommunestyret (K-sak 
125/07, K-sak 078/08, K-sak 098/09 og K-sak 085/10) følgende vedtak knyttet opp mot 
eiendomsskatt: 
 

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

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

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

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

 
Vedtaket ble fattet i forbindelse med at ny taksering har funnet sted av eiendommer i hele 
Eigersund kommune - for påfølgende budsjettår. I budsjettet for 2012 ble promillesatsen for 
næring satt opp til 7‰ fra og med budsjettåret 2013. Fra og med 2012 ble bunnfradraget tatt 
ut. 
 
I møte 28/9-2015 vedtok kommunestyret følgende: 

Eigersund kommune starter ikke opp noen prosess med alminnelig omtaksering nå, 
men baserer seg på Eiendomsskatteloven §8 A-4 Kontorjustering - fra og med 
skatteåret 2018. 

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

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

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

• Eiendomsskatten kan ligge mellom 2 og 7 promille. 
• Eiendomsskatten kan ikke økes med mer enn 1 promille hvert år (nytt forslag fra 

regjeringen i statsbudsjettet for 2018. 
• Eiendomsskatten kan settes ned til de nevnte minstegrensene fra ett år til det neste 

– uansett hvor høyt skattesatsen var fra før.  
• Det er lov til å ha en promillesats på ”verk og bruk” og en annen på ”annen fast 

eiendom”. Dette er det kommunestyret som fastsetter. Dette er avklart med både 
KS Advokatene og Finansdepartementet at en slik forskjell ikke vil være i konflikt 
med Eiendomsskattelovens §13.1 

• Det er videre lagt inn en økning på 10% grunnlaget fra og med 2018. Dette er 
endring som vil omfatte alle som betaler eiendomsskatt.  

• Det er også viktig å påpeke at kommunestyret, vil stå fritt til å vurdere 
eiendomsskatten på nytt ved budsjettbehandlingen for 2019 – og det enkelte 
kalenderår. 
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Foreslåtte endringer innenfor eiendomsskatten 
Som rådmannen viser så er det følgende faktorer som har betydning for rådmannens 
vurderinger: 

• Redusert skatt som følge av endringer i arbeidsmarkedet og da spesielt innenfor 
oljeindustrien. 

• Behov for økte investeringer knyttet opp mot både skolebygg (f.eks. Eigerøy skole), 
barnehagesektoren (Nye Rundevoll barnehage) og renovering av kommunale bygg. 

• Nye og økte investeringer fører til økte finansutgifter – samtidig som inntektene blir 
redusert. 

 
Rådmannen peker på behovet av foreslåtte investeringer og viser samtidig til at det vil bli 
fremlagt enkelt saker som vil føre til økte investeringer – det være seg både innenfor ny 
brannstasjon, ny base for Teknisk avdeling, renovering kommunale bygg, renovering av 
Egersundshallen, ny base for Teknisk avdeling og mulig nytt Rådhus. Dvs. at gjeldsgraden vil 
øke og med tilhørende økte finansutgifter. 
 
Basert på dette finner rådmannen behov for å øke eiendomsskatten i 2019 med 1 promille og 
ytterligere 1 promille fra og med 2020. Dette vil gjelde privat boliger og fritidseiendommer.  
En viser videre til at fra og med 2018 vil samtlige eiendommer få et økt grunnlag med 10% 
basert på oppjustering. 
 
Det ligger forslag om endringer i statsbudsjettet som kan få konsekvenser for oss. Forslaget 
innebærer at vi på sikt ikke kan skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr (med unntak av 
vannkraft og vindkraft), kraftnett, telenett, bredbånd osv.  Dette kan gi oss et tap på ca 2 
millioner kroner for eksisterende virksomhet og 2,1 millioner kroner knyttet opp mot 
kraftlinjer (vindmøller). Hvis vi ikke kan skattelegge kraftlinjer betyr dette at anslaget på 
vindmøller på 10 millioner kroner vil bli vanskelig å nå. Rådmann foreslå at eiendomsskatt på 
vindmøller settes ned til 8 millioner kroner. Dette beløpet videreføres i perioden. 
 
Beregning av fremtidig eiendomsskatt: 

• For 2018: 
o Eiendomsskatten i 2017 ligger på 43,6 millioner kroner. Hvorav 0,7 mill kr er 

eiendomsskatt knyttet opp mot vindmøller. 
o Grunnlaget for en kontorendring på 10% er 42,9 mill kr.  
o Ved å gjennomføre en kontorjustering på 10% for 2018 så kan 

eiendomsskatten komme på 47,2 mill kr.  
o  Det foreligger konkrete utgifter som vi må ta i forbindelse med justering og 

taksering i 2018. Ut fra det trekkes 400.000 kr ut.  
o Ny eiendomsskatt føres inn med 46,8 mill kr.  
o Har da også lagt til grunn at noen nye eiendommer vil komme til taksering i 

løpet av 2018. 
• For 2019: 

o Eiendomsskatten for hus og hytter etc øker med 1 promille. 
o For hus og hytter (etc) blir da eiendomsskatten 5 promille.  
o Økningen er beregnet til å utgjøre 7,5 millioner kroner. 

• For 2020: 
o Eiendomsskatten for hus og hytter etc øker med 1 promille. 
o For hus og hytter (etc) blir da eiendomsskatten 6 promille.  
o Økningen er beregnet til å utgjøre 7,5 millioner kroner. 
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Den beregnet gjennomsnittlig eiendomsskatt i 2017 er ca 5.600 kr/år (hus). Denne er på 4 
promille. Utviklingen på denne boligen vil etter forslaget bli: 

• 2018: 6.160 kroner (en økning på 10%) 
• 2019: 7.700 kroner (en økning på 1 promille – er da på 5 promille) 
• 2020: 9.240 kroner (en økning på 1 promille – er da på 6 promille) 
• 2021: Videreføres på nivå med 2020. 

 
Samtidig er det grunn til å peke på at andre konkrete eksempler på privatboliger i Eigersund 
kommune vil i 2020 få en samlet eiendomsskatt på over 12.000 kroner i 2020. 
 
I 2020 vil hus, hytter og etc ha en eiendomsskatt på 6 promille og næringslivet 7 promille.  
Merk at på VA så kommer det mva i tillegg. Eiendomsskatt er uten mva. 
 
Etter en gjennomgang så foreslår rådmannen å videreføre reduksjon i gebyr vann på 60% og 
gebyr for avløp på 40% (gikk ned fra 2016 til 2017). Dette gir et gjennomsnitts en reduksjon 
på vann og avløpsgebyrene på totalt 2.700 kroner i forhold til 2016. 
 
Rådmannen viser til at når vann- og avløpsgebyrene i 2017 ble satt ned (og videreføres i 
2018) så vil også næringslivet få den samme forholdsvise endringen/reduksjonen. Dette vil 
være positivt i en vanskelig tid for næringslivet. Utslagene for næringslivet blir forskjellige 
basert på aktivitet og type aktivitet.   
 

Kommentarer knyttet til Kap. 9 (1A) 
Nøkkeldata for Kap. 9 Finansposter 
Enheter ved Kap. 9 
Kap. 9 omfatter følgende forhold: 

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

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

Økonomiske hovedtall for Kap. 9 
 

Moment/år B-2018 B-2017 R-2016 
Utgifter 73 100 69 072 85 322 
Inntekter/tislkudd -48 192 -47 900 -35 245 
Netto ramme 24 908 21 172 50 077 

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.  
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Forslag til økonomiplan for Kap. 9 Finansposter 2018 – 2021 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan: 
 

Drift - endringer 2018 2019 2020 2021
Finansposter
Renteutgifter på lån 21 500        23 850 27 500 28 500
Avdrag på lån 49 500        56 100 62 700 66 050
Amortiseringstilskudd 1 og 2
Netto renteutg på forvaltningslån 600             600 600 600
Renter av innskudd fond -400           -200 -200 -200
Andre statlige tilskudd/utbytte -20
Renter ved for sen betaling -50             -50 -50 -50
Renteinntekter av bankinnskudd -3 600        -3 000 -3 000 -3 000
Konsesjonskraft -350           -350 -350 -350
Utbytte Svåheia Eiendom AS -660           -660 -660 -660
Utbytte Dalane Energi AS -6 100        -6 600 -7 100       -7 100       
Utbytte Lyse Energi AS -14 755      -16 230 -16 730 -16 730
Rente Lyse Energi AS -1 900        -1 800 -1 700       -1 600       
Finansbelastning prosjekt -2 500        -4 000       -2 500       -1 000       
Netto finansposter 41 285 47 660 58 510 64 440  
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.  
 

Drift - endringer 2018 2019 2020 2021
Avsetninger
Bundne / frie avsetninger 400 200 200 200
Frie avsetninger til Driftsfond 473
Bruk av frie driftsfond -8 262 -1 117 -1 137
Bruk av Flyktningefondet -8 515 -2 715 -715 -715
Netto avsetninger -16 377 -2 042 -1 632 -1 652  
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.  

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

1. NIBOR 3 mnd er i skrivende stund 0,77% (mot 1,08% på samme tidspunkt i 2016).  
2. Historisk sett har nye lån blitt tatt opp med flytende rente. Dette henger sammen med at 

låneopptaket foretas formelt i desember i budsjettåret – men hvor utbetaling skjer i 
januar. Dette henger sammen med å skyve på finansutgiftene og regnskapstekniske 
forhold knyttet opp mot ubrukte lånemidler. Det er et rentepåslag i forhold til Nibor. 

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

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

a. Pr 01.01.2010 var 54,1% av lånene våre fast rente. 
b. Pr 31.12.2010 hadde 55,6% av lånene våre fast rente.  
c. Pr. 31.12.2011 hadde 82,3% av lånene våre fast rente. 
d. Pr. 31.12.2012 hadde 76,5% av lånene våre fast rente. 
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e. Pr. 31.12.2013 hadde 67,8% av lånene våre fast rente. 
f. Pr. 31.12.2014 hadde 61,80% av lånene våre fast rente. 
g. Pr. 31.12.2015 hadde 53,44% av lånene våre fast rente. 
h. Pr. 31.12.2016 hadde 36,17% av lånene våre fast rente. 
i. En påpeker at dette gjelder eksisterende lån og lån som tas opp med flytende 

rente. En vurderer fortløpende rentebindinger.  
• Låneopptaket for 2017 er ikke gjort, men vil bli fremforhandlet i desember og med 

utbetaling i 2018. Dette til flytende betingelser.  
• Gjennomsnittsrenten for 2018 er beregnet til å være 2,05%. Dette er videreført i 

økonomiplan for det enkelte år. 
• I oppsatt budsjett er det ingen ”rentebuffere”.  

Avdrag på lån 
Nye lån opptas med 25 – 40 års nedbetalingstid for lån. For allerede løpende lån er 
gjennomsnittlig gjenstående nedbetalingstid 20,7 år. 
 

Minimumsavdragsbetaling i økonomiplanperioden 
I fremlagt budsjettforslag har det vært nødvendig å bruke Kommunelovens § 50 Låneopptak 
punkt 7a. Denne paragraf går på at gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde 
ikke kan overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved sist årsskifte. Dette 
blir beregnet ved en egen beregningsmodell. I den sammenheng blir det beregnet et 
minimumsavdrag som kommunen må betale. Dette blir kontrollregnet i forbindelse med 
regnskapet for 2018. 

Amortiseringstilskudd 
Dette er et tilskudd som Eigersund kommune skal ha fra Helse Vest / Helse Stavanger knyttet 
opp mot byggingen og daværende finansieringsordning for sjukeheim / sjukehus. Har i flere 
år vært på 1.220.000 kroner og omfattet to forhold (to bygg). Helse Stavanger har i løpet av 
2016 og 2017 tatt opp at de ikke vil betale dette amortiseringstilskuddet videre. I 2003 foretok 
Helse Stavanger en gjennomgang av grunnlaget til amortiseringstilskuddet – hvor de bla. 
hadde dialog med staten (i forbindelse med sykehusreformen). Både i 2003, 2016 og i 2017 
har Eigersund kommune bedt om å få se dette grunnlaget, men har ikke fått noen form for 
tilbakemelding på våre henvendelser. Det vil være forhandlinger knyttet opp mot bygget på 
Lagård og hvor dette vil være et tema. Basert på at det ene bygget er over 40 år har og som 
følge av uenighet (med SUS) om kravet tas dette ut. Må tas opp i forbindelse med eierforhold 
til bygget. 
 

Renteinntekter av bankinnskudd 
Beregnet etter forventet likviditet, forventet rente.  
 
Renteinntektene omfatter flere forhold:  

• Renter av bankinnskudd.  
o Har rene bankinnskudd. 
o Blir påvirket av likviditet, uttak (betaling av faktura) og rentenivå. 
o Legger til grunn dagens rentenivå. 
o Vil bli påvirket at vi i 2019 må ha ny bankavtale. Denne vil – basert på dagens 

situasjon – føre til dårligere betingelser på renteinnskudd. Dette vil føre til 
redusert inntekt. 
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o Likviditeten svinger og er synkende. 10/2-17 hadde vi en samlet likviditet på 
402 millioner kroner, 394 mill kr 31/12-16 og 228 mill kr 30/9. Vi hadde topp 
10/4 med 430 mill kr. Merk at likviditeten består av mange forhold – herunder 
ubrukte lån og fondsmidler.  

o Legger til grunn et snitt på 280 millioner kroner.  
o Legger til grunn en gjennomsnittsrente (med påslaget) på 1,3% 
o Fører til at renteinntektene på 3,60 millioner kroner i 2018. 
o For resten av perioden legges denne inntekt på 3 mill kr. 

• Renter av innskudd på fond.  
o Settes til 400.000 i 2018 og 200.000 kr i 2018 og ut. 
o Fondsmidler blir disponert. 
o Gjelder øremerkede midler. 
o Utjevnes med tilsvarende avsetning til bundne fond og gir dermed ingen 

økonomisk netto effekt. 
• Vi har en egen konto (1804) via flere år på 20.000 kr. Er en tidligere tilskuddsordning 

knyttet opp mot en kirkelig ordning (bolig). Denne må utgå.  
• Renter ved for sen betaling settes til 50.000 kr. 

 

Ordinært utbytte fra Svåheia Eiendom AS, Dalane energi AS og Lyse AS 
I økonomiplanperioden har rådmannen lagt til grunn det utbytte som er skissert fra selskapene 
og/eller som baserer seg på verdier i selskapene. Rådmannen viser til at utbytte fra  Dalane 
energi er basert på tilbakemelding fra selskapet og oppjustert for perioden. 
 
Utbytte fra Svåheia Eiendom AS er videreført på nivå med det vi har mottatt i 2017. 
 
Budsjettert utbytte fra Lyse er i tråd med tilbakemelding selskapet har gitt. 

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

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

• Utgifter forbundet med personalforsikringer for alle ansatte i Eigersund kommune.  
• Pensjonsutgifter – felles. Viser til at det trekkes pensjonsmidler fra avdelingene – på 

det enkelte ansvar, men samtidig føres det pensjonsberegninger som omfattes av 
føringer på dette ansvar. 

• AFP-kostnader 
• Lønnspotten avsettes (og fordeles gjennom året – etter lønnsforhandlinger – til avdelingene). 
• Bruk av tidligere års andel av overskudd fra KLP (pensjon). 
• Føring av premieavvik og amortisert premieavvik. 
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Antall ansatte ved Kap. 7 
Det er ingen ansatte ved nevnte kapitel.  

Økonomiske hovedtall for Kap. 7 
 

Moment/år B-2018 B-2017 R-2016 
Utgifter 31 546 6 646 44 348 
Inntekter/tislkudd -500 -500 -28 141 
Netto ramme 31 046 6 146 16 207 

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. Forskjellen mellom de ulike år henger sammen med bruk av fondsmidler 
og flytting av midler på lønnspotten. 
 
En påpeker at tabellen kan gi en noe feil fremstilling. I løpet av året flyttes midler fra bla. 
lønnspotten ut til avdelingene. Videre vil dette også skje med gitte pensjonsmidler. Ut fra 
dette er dette et ansvarsområde som ”tømmes og fylles”. 
 

Forslag til  økonomiplan for Kap. 7 for perioden 2018 – 2021 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan: 
 

Drift - endringer 2018 2019 2020 2021
Nettobudsjett 6 146 6 146 6 146 6 146
Fratrekk engangsforhold 2017 20 800 20 800 20 800 20 800
Varige rameendringer:
Avsetning lønnspott for budsjett 20 000 20 000 20 000 20 000
Tidsbegrensede rammeendringer:
Premieavvik SPK 2 500 2 500 2 500 2 500
Premieavvik KLP -33 000 -33 000 -33 000 -33 000
Amortisert premieavvik - kostnad 14 600 20 000 25 000 25 000
Samlet ramme avd. 31 046 36 446 41 446 41 446  
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 

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

• Midler til lønnspotten. Dette gjelder til: 
o Avsetning for lokale lønnsforhandlinger høsten 2017. Disse midlene er ikke 

flyttet ut til avdelingene. Overføringer  vil skje mot slutten av året 
o Lønnsoppgjøret 2018. Det foreslås at 20 millioner kroner avsettes. 

• Føringer knyttet opp mot premieavviket. Dette er beløp som er beregnet av 
livselskapene. I løpet av 2018 kan det være at Eigersund kommune får en andel av 
overskuddet i 2017 – som da kan nyttes til redusert premie i 2018. Dette vil få 
konsekvenser for premieavviket (som blir redusert tilsvarende) og arbeidsgiveravgift. 
Dette vil føre til en budsjettendring. 

•  Premieavviket er en regnskapsteknisk føring. Føringen beregnes etter egne regler som 
ble bestemt i 2002 og i korte trekk skal beregningene ta hensyn til hva vi egentlig 
skulle ha belastet regnskapet med i pensjon under gitte forutsetninger. Utgangspunktet 
var i 2002 at pensjonsutgiftene skulle regnskapsmessig reduseres. Dette gir oss en 
spesiell regnskapsmessig føring av pensjon – hvor vi vil få en regnskapsmessig inntekt 
i gitte år. Videre skal det som vi i år 0 fører som inntekt - kostnadsføres de påfølgende 
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7 år. Premieavviket og akkumulert premieavvik baserer seg på informasjon fra 
livselskapene. 

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

• Lokale lønnsforhandlinger – som er gjennomført i 2017 med helårsvirkning i 2018 
(fordelingen av midlene mellom avdelingene er ikke fordelt i skrivende stund). 

• Lønnsforhandlinger for Kirken. 
• Variable tillegg som kommer som en følge av lønnsoppgjøret. 
• Lønnsoppgjøret som skal skje i 2018 – med effekt for 2018. Dvs. at helårseffekten av 

dette oppgjøret ikke er lagt inn i 2019. 
 
Videre viser en til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 hvor staten forventer en 
samlet prisvekst (inkludert lønnsvekst) på totalt 2,6% (deflator). Vi har tatt høyde for en 
skissert lønnsvekst iht statens prognoser, men peker på at tidligere års erfaringer viser at 
lønnsoppgjørene kan slå ulikt ut. Derfor vil derfor være knyttet usikkerhet til lønnspotten. 
Tabellen nedenfor viser utviklingen innenfor lønn og sosiale utgifter for Eigersund kommune. 
 

 
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 
En påpeker at endringene henger sammen med flere faktor – herunder lønnsøkninger, økt 
pensjon og økt tjenestetilbud. Samtidig så har en samme tid foretatt driftsmessige reduksjoner. 
 

Endringer i brukerbetalinger for tjenester ved Kap. 7 
Brukerbetalingene er her knyttet opp mot de ansatte sin egenandel på pensjonsforsikringen. 
Denne er regulert av Hovedtariffavtalen og er satt til 2%. En påpeker at selv om brutto 
prosentsats har økt betydelig står de ansatte sin andel (2%) fast. Da dette er et forhold som er 
regulert gjennom hovedtariffavtalen (HTA) kan ikke Eigersund kommune foreslå eller 
gjennomføre egne forhold knyttet opp mot dette forhold. 
 
Ansatte betaler også en egenandel knyttet opp mot lovpålagte personforsikringer. 
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Kommentarer knyttet til Sentraladministrasjonen 
 

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

• Rådmannskontoret 
• Plankontoret 
• Interne tjenester 
• Seksjon Personal 
• Seksjon Økonomi 
• En viser for øvrig til at de økonomiske forholdene knyttet til politiske råd og utvalg -

samt ordfører / varaordfører ligger i avdelingen. 

Økonomiske hovedtall for avdelingen 

Moment/år B-2018 B-2017 R-2016 
Utgifter 78 803 80 514 74 217 
Inntekter/tislkudd -12 995 -13 674 -12 156 
Netto ramme 65 808 66 840 62 060 

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. I tallene ligger overføringen til Kirken. 
 

Overordnede mål for organisasjonen 
Rådmannen vil også i år peke på kommunens visjon – som er: 

 

Sammen for alle! 
 
Visjonen har nå vært med oss noen år – og det synes som om den er en god ledestjerne i det 
daglige virket. Inntrykket er også at denne er godt kjent blant kommunens mange ansatte.  
 

Våre verdier er: 
• Løsningsorientert  
• Kompetent  
• Vennlig  

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

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

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

Disse verdiene skal gjennomsyre organisasjonen og være ledestjerner i vårt daglige virke.  
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Fra personalpolitisk plan til arbeidsgiverstrategi 
 
I 2017 har det blitt utarbeidet et overordnet arbeidsgiverdokument (organisasjonsstrategi) som 
vil erstatte dagens personalpolitisk plan. Utarbeidelse av arbeidsgiverstrategi må sees sammen 
med en gjennomgang av kommunes delegeringsreglement. Arbeidsgiverstrategi og 
delegeringsreglement er enda ikke politisk vedtatt.  
 
Lønnspolitisk plan skal revideres i 2018. Denne vil bli sett i sammenheng med 
arbeidsgiverstrategien.  
 
I administrasjonen sitt forslag til budsjett og økonomiplan for 2018-2021 er det lagt inn 
midler til en ny stilling til organisasjonsutvikling i personalseksjonen. Dette vil være en fast 
stilling som i første omgang er tiltenkt rollen som prosjektkoordinator for kommunens 
utviklingsprogram «FRAM» (tidligere omstilling 2020).  
 
Det vil i 2018 bli lagt vekt på lederutvikling som understøtter arbeidsgiverstrategien og 
omstillingsarbeidet «FRAM». Arenaer for lederutvikling i form av «ledercafé» og 
«verktøykasse for ledere» er tiltak som tenkes å gjennomføres. Vår lederutvikling skal bygge 
på tillitsbasert kultur og ledelse. Tillitsbaserte ledere opptrer med:  

• tydelighet 
• integritet 
• åpen kommunikasjon og involverer medarbeiderne 

 

Hovedmål og utfordringer 
Vårt mål er å være en attraktiv arbeidsplass med gjennomføringsevne.  
 
Arbeidsgiverstrategiens mål er brutt ned i tre satsningsområder. Helsefremmende 
arbeidsplasser, stolte og myndiggjorte medarbeidere og god ledelse. Del 2 av 
arbeidsgiverstrategien er en tiltaksplan som evalueres hvert år og legges frem for 
administrasjonsutvalget. En viser til følgende tabell: 
 
Satsningsområder Strategisk valg/ tiltak Økonomisk effekt (beløp 

og/eller tekst): 
 

  2018 2019 2020 2021 
Helsefremmende 
arbeidsplasser 

 Alle arbeidsplasser har velfungerende, 
hensiktsmessige og funksjonelle lokaler, utstyr 
og teknologi som er tilpasset 
oppgavene/tjenestene og som tilfredsstiller HMS-
kravene.  

 Vi skaper arbeidsglede gjennom involvering, 
gjensidig anerkjennelse og medskaping. 

 Vi skaper rom for erfarings- og kunnskapsdeling, 
kreativitet, utvikling, refleksjon og læring. 

 All samarbeid og kommunikasjon har et positivt 
fokus og er basert på respekt, tillit, åpenhet og 
ansvar. 

X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 
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Satsningsområder Strategisk valg/ tiltak Økonomisk effekt (beløp 
og/eller tekst): 
 

  2018 2019 2020 2021 
Stolte og 
myndiggjorte 
medarbeidere 

 Alle arbeider for en trivelig arbeidsplass som 
bidrar til økt stolthet – både for medarbeidere og 
øvrige innbyggere. 

 
 Hos oss gjør vi hverandre gode, heier på 

hverandre, framsnakker organisasjonen og feirer 
positive resultater sammen. 
 
 

 Myndiggjorte medarbeidere er positive til 
forandringer, holder seg faglig oppdatert og er 
lojale mot det som er bestemt. 
 

 Myndiggjorte medarbeidere blir involvert, får 
tillit og delegert oppgaver og ansvar/myndighet. 

X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 

X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 

X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 

X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 

God ledelse  En leder som har strategiske evne, samt evne til å 
planlegge, prioritere og se fremover. 
 

 En tilstedeværende, tydelig og forutsigbar leder 
med god etisk standard. 
 
 

 En leder som har evne til å gjennomføre, støtte 
og stille krav til sine ansatte. 
 

 En leder som legger til rette for kunnskapsdeling, 
rom for kreativitet, utvikling og refleksjon. 
 

 En leder som skaper gode relasjoner i og utenfor 
organisasjonen. 

X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 

X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 

X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 

X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
X 

 
Del 2, tiltak 2018-2019: 
 
Arbeidsgiverdokumentet er utarbeidet av en partssammensatt gruppe hvor en har fått innspill 
fra ledere, tillitsvalgte og andre underveis i prosessen. I 2018 skal vi gå fra ord til handling.  
Blant de tiltak som er beskrevet i del 2, vil administrasjonen ha et særskilt fokus på disse 
tiltakene i 2018.  
 
Tiltak Hvordan Ansvarlig Tidsfrist 
Implementere arbeidsgiverstrategi 
og revidere delegeringsreglement 

Arbeidsgiverstrategi og 
delegeringsreglement hører nøye 
sammen. Skal opp til politisk 
behandling.  

Rådmann, ledere 
på alle nivå 

Våren 2018 

Helhetlig gjennomgang av 
kommunes organisering, ansvar og 
roller. Utarbeidelse av 
stillingsbeskrivelser. 

Delprosjekt «Orden i eget hus» 
som en del av «Fram» vil være 
en viktig bidragsyter.  

 

Rådmann 2018 

Gjennomføre lederopplæring- 
hvordan er det å være leder i 
Eigersund kommune? 

Lederopplæringen vil omfatte 
ledere av i dag og ivaretakelsen 
av nytilsatte ledere. 
 

Personal 2018 
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Tiltak som ledercafe og 
verktøykasse for ledere er tiltak 
som vil bli satt i verk.   

Medarbeiderundersøkelse Alle ansatte gis mulighet til å 
svare. Nødvendige tiltak vil bli 
iverksatt der det viser seg behov. 

Personal 2018 

Oppfølging av kommunale bygg, 
gjennomføre vernerunder og 
utarbeide plan for videre 
oppfølging for å sikre gode fysiske 
arbeidsplasser. 

Det er i 2017 gjort en grundig 
kartlegging av SAMKO(BHT) 
på kommunes bygg.  

Rådmann, teknisk 
avdeling og ledere 

Kontinuerlig 

Medarbeidersamtale Alle ansatte skal ha en 
milepælsamtale med sin leder i 
løpet av året. Dette skal komme 
som et tillegg til den daglige 
tilbakemeldingen og oppfølging.  

Personal 2018 

Revidere lønnspolitisk 
handlingsplan 

I samarbeid med 
organisasjonene 

Personal 2018 

Etiske retningslinjer og rutiner for 
varsling 

Utarbeide en etikkplakat. 
 
Sammen med andre kommuner i 
regionen skal kommunen se på 
muligheten for å etablere et 
felles varslingssekretariat. 

Personal 2018 

LEAN LEAN som metode er under 
utprøving i deler av 
organisasjonen. Se på utvidelse. 

Rådmann 2018 

 
Andre satsningsområder: 
 
Utfordring Strategisk valg/ tiltak Økonomisk effekt (beløp 

og/eller tekst): 
  2018 2019 2020 2021 
Effektivisere tjenestene 
gjennom bruk av dataverktøy/ 
systemer som gjør personal 
data lettere tilgjengelige for 
ledere - Digitalisering 

Utarbeide en plan for hvilke datasystemer 
som innføres av ikke sensitive 
personaldataopplysninger for å forenkle 
arbeidshverdagen. 
 
Tiltak: 
- Innføre rekrutteringsmodul for 

elektronisk søknad på ledige 
stillinger. Dagens system går ut av 
drift 

- Reiseregningsmodul: bedre kvalitet på 
registrering av reiseregninger ihht 
skatteopplysninger. Vil gjøre det 
enklere å få registrert opplysninger 
digitalt 

- Personalmeldinger: en kan legge inn 
varsler i lønns- og 
personaldatasystemet slik at 
personaloppfølgingen blir enklere å 
administrere 

- Generell opplæring i lønns- og 
personaldatasystemet og gjøre 
fraværsdata oftere tilgjengelig 
(spesielt aktuelt ved innføring av BI 
modul)  

- Gjennomgå manuelle rutiner for å 
vurdere om disse kan gjennomføres 
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X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
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Utfordring Strategisk valg/ tiltak Økonomisk effekt (beløp 
og/eller tekst): 

  2018 2019 2020 2021 
på en mer effektiv og hensiktsmessig 
måte 

Systematisk utvikling av 
kommunens omdømme 

• Utarbeidelse av strategisk informasjons- 
og kommunikasjonsplan. 

X X X X 

Koordinering og strategisk 
målsetting for digitalisering 
 
Øke graden av digitalisering 
og selvbetjeningsløsninger 
både internt og for publikum 
og næringsliv. 

• Innføring og implementering av 
Overordnet strategi for Digitale 
Eigersund kommune. 

 
• Utarbeide IKT-strategi for Eigersund 

kommune. 
 

• Utvikle digitale løsninger som skal være 
grunnlaget for all saksbehandling og 
informasjonsutveksling mellom 
Eigersund kommune og kommunens 
innbyggere og næringsliv 

X X X X 

Lukke avvik innen 
internkontroll og 
informasjonssikkerhet. 

• Utvikle overordnede mål og 
informasjonssikkerhetsstrategi. 

• Gjennomføre pågående prosjekt om 
internkontroll og informasjonssikkerhet. 

X    

Sikre riktig kapasitet på 
sentralarkivet. 

• Utvikle selvbetjenings-løsninger for 
publikum. 

• Heve digital kompetansen på alle nivåer. 
• Tilføre ny stillingsressurs.  

X X X  

Tilpasse ikt-kapasitet til 
utviklingsbehovet 

Omprioritere ressurser eller søke midler X X X X 

Sikre riktig kapasitet til 
saksbehandling 

Omprioritere og samle ressurser  X X X 

Ledelsesinformasjon Innføre BI-løsningen.  
Dette vil også gi/føre til ny personal- og 
økonomirapportering. 

X    
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Forslag til økonomiplan for Sentraladministrasjonen 2018 – 2021 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan: 
 
 

Drift - endringer 2018 2019 2020 2021
Nettobudsjett 61 685 61 685 61 685 61 685
Fratrekk engangsforhold 2017 -2 354 -2 354 -2 354 -2 354
Varige rammeendringer:
Lønnsøkninger 60 60 60 60
100%-st digitalisering/datasikkerhet 450 650 650 650
100%-st Prosjektkoordinator FRAM 700 700 700
Medlemskap i Greater Stavanger 330 330 330 330
Økte linjekostnader 100 100 100 100
Beredskap 170 170 170 170
Bedriftshelsetjenesten (HMS) 100 100 100 100
Driftsavtaler nye moduler/løsninger 150 150 150 150
Gevinstrealisering -1 000 -3 300 -3 300 -3 300
Økt ramme (lønn mm) EN&H KF 345 345 345 345
Red annonsering -200 -200 -200 -200
Landssammenslutning Norske VindkraftKomm. 30 30 30 30
Tidsbegrensede rammeendringer:  
Valg 800 800
Områderegulering EIE 500 500
Revidering av arealdel kommuneplan 200
Omstillingskommune - 3 årig prosjekt 3 000 3 000 3 000 3 000
Tilskudd Omstillingskommune -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Mulighetsstudie Rådhus/kulturhus 1 000
Bruk av Rådhusfond -1 000
Endring finansiering EN&H ang tomtesalg 800
Bruk av Driftsfondet -800
Samlet ramme avd. 60 566 59 766 58 466 59 266
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 

Forslag til gevinstrelasjoner i driften ved avdelingen 
Det legges inn en reduksjon på 200.000 kroner knyttet opp mot annonsering av vakante 
stillinger.  
 
I sak om Omstilling 2020 (O2020) – Kommunestyret 30/10-17, er følgende lagt til grunn 
(basert på tidspunkt for vedtaket er ikke disse lagt inn i detaljbudsjettet enda): 
 

Forhold 2017 2018 2019 2020 Kommentarer
O2020 -2 450  -2 450 -2 450   -2 450     Pensjon KLP (sykepleierordningen)
O2020 -1 000  -1 000 -1 000   -1 000     Pensjon SPK (lærerordningen)
O2020 -200     Generelle reduksjoner i rammen

-3 650  -3 450 -3 450   -3 450       
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Det legges inn en budsjettert gevinstrealisering. En viser til følgende oversikt: 
 

Avdeling/år 2017 2018 2019 2020 2021 Kommentar
Sent.adm. 200 1 200 3 500 3 500 3 500 Gevinstrealisering
KO 300 8 400 16 800 18 100 18 100 Gevinstrealisering
HO 3 000 10 800 21 700 25 900 25 900 Gevinstrealisering
TA 0 200 2 200 2 200 2 200 Gevinstrealisering
Sum 3 500 20 600 44 200 49 700 49 700

 
 
 

 

En viser til at dette også kan/vil omfatte Kap. 7 – Felles poster. 

Stillingsendringer ved Sentraladministrasjon 
I dette budsjettforslag så blir det ikke foreslått driftsmessige endringer. En viser til at det i 
forbindelse med økonomirapporten for september 2017 ble vedtatt to nye stillinger – knyttet 
opp mot prosjektkoordinator for felles prosjekter (FRAM) og at vi omgjør en prosjektstilling 
innenfor digitalisering til fast. Disse er videreført. 
 

Kommentarer knyttet til enkelt poster / tiltak ved Sentraladministrasjon: 
Nye forhold er markert med rød skrift og omfatter bla. følgende forhold: 

• To stillinger er fullfinansiert (100%-stillinger).  
o Den ene stillingen er knyttet opp til prosjektkoordinator FRAM (viser til sak om 

O2020 i kommunestyret 30/10-2017). Rådmannen foreslår at denne blir en fast stilling 
og legger inn fullfinansiering i økonomiplan. 

o  Rådmannen foreslår videre at en 100% stilling ved Sentraladministrasjonen (innenfor 
digitalisering, datasikkerhet og personvern) omgjøres fra prosjektstilling til fast. 
Sistnevnte er en stilling som i dag lønnes som prosjektstilling og har blitt dekket via 
prosjektmidler 

• Det settes av midler til gjennomføring av valg. 
• Det er satt av midler i driftsbudsjett opp mot Eigersund Næring og Havn KF og deres budsjett. 

Midler som tidligere lå i investeringsbudsjettet (knyttet opp mot tomteutvikling) er flyttet til 
driftsbudsjettet (disse midler finansieres med bruk av Driftsfondet). 

• Det er lagt inn økte midler til økte linjekostnader – dette som følge av at kommunen har 
mange leide linjer mellom Rådhuset og andre kommunale bygg i mangel på egen fiber. 
Kapasiteten på disse linjene må stadig økes pga økte datamengder/flere brukere. 

• I forbindelse med ny avtale med bedriftshelsetjeneste må budsjettet økes. 
• Det legges inn midler knyttet opp mot beredskapsarbeid. Beløpet gjelder bla. nødvendige 

abonnementer knyttet opp mot varsling, satellitt-telefon, reiseutgifter knyttet til pålagte 
konferanser og kurs. Gjelder også oppgradering og lisenser knyttet til IKT-utstyr og 
kartmoduler. 

• Budsjettposter knyttet opp mot revidering av arealdel kommuneplan og områderegulering for 
Eie må økes. Dette basert på priser knyttet opp mot nylige planer (Kaupanses). 

• Det legges inn at Omstillingskommune-prosjekter går ut 2021 og blir fullfinansiert av mottatte 
tilskudd. Det legges ikke inn en kommunal egenandel i dette prosjekt. 

• Rådmannen viser til at det er satt av midler til forhold knyttet opp mot en mulighetsstudie 
knyttet opp mot rådhus og kulturhus. Dette knyttet opp mot kommunestyrets budsjettvedtak 
for 2017 – punkt 39. Iht. vedtaket skal rådmannens utredning legges frem til politisk 
behandling innen juni 2018. Da dette er en mulighetsstudie er dette et driftstiltak – som 
finansieres ved fondsmidler (avsatt i forbindelse med årsregnskapet 2016).  

 
Det vises ellers til at budsjettet til Kontrollutvalget er iht. kontrollutvalgets vedtak. 
Kontrollutvalgets sak om deres budsjett legges med i saksutredningen. 
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Rådmannen viser til at Eigersund Næring og Havn KF har fremmet et budsjett som avviker 
med foreslått økonomisk ramme. Rådmannen har gitt følgende kommentar til budsjettet for 
Eigersund Næring og Havn KF for 2018: 
 

Rådmann viser til at foretakets inntekter fra 2019 blir endret - ved at en overføring fra 
Eigersund kommune faller ut. Denne vil for 2018 utgjøre 800.000 kroner. Foretaket legger opp 
til salg av tomter - iht. vedtatt strategi. Rådmannen viser til at dette er et forhold som 
Eigersund kommune og foretaket må ha en gjennomgang av - senest våren 2018. Dette for å 
rigge fremtidig drift og fordele oppgaver. 
 
I tillegg til det som allerede ligger i rammen, ber en om en økning på kr 345.000 til EN&H 
KF. Dette er knyttet opp mot både lønnsøkninger og økt aktivitet i driften av foretaket. Dette 
er et forhold som rådmannen vil innarbeide i administrasjonens forslag til budsjett, da det 
forutsettes at foretaket skal videreføres i sin nåværende form.  
 
Utover dette er det er foreslått/kommet innspill på kr 550.00 ekstra til EN&H KF (i drift), som 
er tenkt å fordeles på følgende tiltak: 

- Utsiktspunkter Fotlandsfossen kr 200.000 
- Tilrettelegging Trollpikken kr 50.000 
- VM i laksefiske kr 200.000 
- Gratis Wifi i sentrum kr 50.000 
- Tilskudd aktivitet i sentrum 50.000 

 
Dette er positive tiltak og må samkjøres med andre behov som gir rett utvikling for Eigersund 
kommune som helhet. Tiltakene må imidlertid kunne finansieres via driftsbudsjettet både for 
foretaket og Eigersund kommune. Søknaden om VM i laksefiske for 2018 ble ovenfor 
Eigersund kommune trukket, og dette vil dermed først være aktuelt i 2019. Ekstraordinære 
tiltak utover dagens drift bør vurderes ved disponering av et eventuelt overskudd for 2016. 
Rådmannen vil komme tilbake til en endelig vurdering av dette i administrasjonens forslag til 
budsjett og økonomiplan 2018-2021 

Endringer i brukerbetalinger for tjenester ved avdelingen 
En viser til vedlegg. 
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Forslag til investeringer innenfor Sentraladministrasjonen 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan: 
 

Investeringer Prosjekt 2018 2019 2020 2021
Nye PC'er/servere 111005 400 400 400 400
IKT-skolene utskifting eksisterende utstyr 111020 800 800 200 200
Oppgradering software (Office) 111018 200 700 200 200
Nettverk 111009 750 250 1 000 250
Oppgradering av IKT-utstyr – HO 111030 250 250 250 250
Oppgradering av felles utstyr/servere 111041 300 300 900 900
IP-telefoni 1117 150 150 150 150
IKT-sikkerhet 111038 100 100 100 100
Digitalisering 111002 100 100 100 100
Nytt IKT-utstyr skolene (økt tetthet) 111020 750 750 750 750
Integrasjon mellom ulike system 111021 200 200 200 200
IKT-utstyr barnehagene 111022 200 200 200 200
Oppgradering sak-/arkivløsing 111027 150 150
PC-er til elever med spesielle behov 111040 150 150 150 150
Egenkapitalinnskudd KLP 1122 3 565
Årlig egenkapitalinnskudd KLP 1120 3 000 3 000 3 000 3 000
Felles trådløs nettverksløsning 111008 250 250 250 250
Velferdsteknologi 111012 500 250 250 250
Oppgradering valglokalene 111034 150
Digitalisering 111035 2 500 2 500 2 500 2 500
Samlet ramme avd. 14 315 10 650 10 600 9 850  
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 

Kommentarer knyttet til gitte investeringsprosjekt for Sentraladministrasjon 
En peker på at alle IKT-investeringer for Eigersund kommune er sentralisert til 
Sentraladministrasjonen. Rådmannen viser til at innenfor IKT skjer utviklingen fort. Det kan 
derfor være behov for å foreta endringer mellom prosjektene. Rådmannen ber derfor om at en 
kan se IKT-prosjektene under ett for å få en så kostnadseffektiv bruk av midlene som mulig. 
Dette er i samsvar med tidligere budsjettvedtak. 
 
Rådmannen foreslår at midlene til digitaliseringsprosjektet videreføres og økes. Dette vil 
omfatte flere forhold – herunder også forhold som ikke er avklart/kjent i dag. Midlene knyttet 
opp mot dette prosjekt vil gå med på dekning av konkrete planer og strategier som foreligger 
innenfor digitalisering og IKT-ordninger. Midlene kan også nyttes til bemanning – dette da 
rådmannen ser at det må økt bemanning for å kunne øke digitaliseringen i Eigersund 
kommuner.  

Forslag til investeringssmessige reduksjoner ved Sentraladministrasjonen 
Beløpene på forslagene på investeringsprosjektene er noe redusert/endret.  
 

Kommentarer knyttet til Kirken 
 

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

Forslag til  økonomiplan for Kirken 2018 – 2021 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan: 
 

Drift - endringer 2018 2019 2020 2021
Nettobudsjett 5 155 5 155 5 155 5 155
Fratrekk engangsforhold 2017
Varige rammeendringer:
Driftstutgifter Hestnes gravlund 100 100 100
Lønnsendringer 87 87 87 87
Tidsbegrensede rammeendringer:
Samlet ramme avd. 5 242 5 342 5 342 5 342  
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 

Kommentarer knyttet til enkelt poster / tiltak overfor kirken: 
Menighetsrådets forslag til budsjett og økonomiplan er lagt med som vedlegg. Endringer i 
lønn og pensjon vil bli lagt inn som kompensasjon for Kirken. Dette vil føre til endringer i 
den økonomiske rammen.  
 
Rådmannen viser til at Eigersund kirkelige fellesråd har bedt om en rammeøkning. Dette er 
det ikke økonomisk rom for. Rådmannen viser til at en økning i rammen til kirken vil også gi 
økt tilskudd til andre trosretninger. 
 
Samtidig peker rådmannen på at vi utbetaler tilskuddet samlet til kirken – tidlig i året. Ut fra 
dette vil det tilfalle renteinntekter til kirken – som vil være en form for rammeøkning. 

Forslag til investeringer innenfor Kirken 
 

Investeringer Prosjekt 2018 2019 2020 2021
Ny gravlund - Egersund 1585 27 500
Kirkestue ved Helleland kirke 1577 1 000
Samlet ramme avd. 1 000 27 500 0 0  
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 
Kommentarer knyttet til enkelt investeringsprosjekt overfor kirken 
Rådmannen viser til de enkelte punkt.  
 
Ny gravlund på Hestnes 
Rådmannen legger inn tiltak som ligger til det kommunale medfinansieringsansvaret knyttet 
opp mot ny gravlund. Når det gjelder ny gravlund er det tidligere avsatt totalt 31,3 millioner 
kroner (hvorav totalt 29,1 million kroner er avsatt i 2017). En ny prognose viser at Eigersund 
kommune må avsatte ytterligere 27,5 millioner kroner til prosjektet.  
 
Til opparbeidelse av ny gravlund i Hestnes er det satt av 29,1 millioner kroner i tidligere 
budsjett og økonomiplan. Dette tallet er basert på en rapport utarbeidet av Multiconsult i 
2010, der de to alternative plasseringene av ny gravlund, Rundevoll og Grøne Bråden, ble 
utredet. I rapporten var det foretatt en grov kalkyle av kostnadene med grunnarbeider, VA-
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anlegg og opparbeidelse av veier. Tallet i 2010 for disse momentene i kalkylen var på 20,9 
millioner kroner. I den politiske saken om lokalisering av ny gravlund, var det skrevet: 
Estimatene som er utarbeidet i rapporten må være å betrakte som fastsetting av kostnader i et 
tidlig stadium av prosjektet, og det må påregnes betydelige ekstra kostnader, da en del av 
infrastruktur som parkeringsplasser/vei, evt. krav om vann/avløp/rensing av sigevann samt at 
kapell/kirke og bygg/lokaler for driftspersonell ikke inngår i rapporten.  
 
Andre kostnadsmomenter som ikke var medtatt i kalkylen var landskapsutforming av 
gravlunden. Det er mulig å redusere utgiftene knyttet til utforming av gravlunden, men 
Rådmannen anbefaler ikke å strupe dette beløpet. Gravlunden skal ligge der i uoverskuelig 
fremtid, og den skal være et verdig og vakkert sted. Det er mye følelser knyttet til et slikt 
areal. Det er også lagt stor vekt på at gravlundsarealet skal være enklest og billigst mulig å 
drifte.  
 
Den nye kalkylen bygger på et oppsett som følger Norsk Standard 3453, Spesifikasjon av 
kostnader i et byggeprosjekt, som det er enighet om at er den mest korrekte måten å kalkulere 
investeringsprosjekter på. I standarden er det en forutsetning for alle investeringsprosjekter at 
det legges inn poster for forventede tillegg og usikkerhet. Dette er ikke kostnader som man 
prosjekterer anlegget for, men sikkerhetsventilen for overskridelser av budsjettet. Standarden 
bygger på årelang erfaring fra bygge- og anleggsprosjekter i hele Norge. 
 
Det nye budsjettallet har i tillegg med finanskostnader på 2,5 %, medgått kostnader i 
tidligfase av prosjektet og intern prosjektledelse. Videre er grunnerverv på ca 3,2 millioner for 
gravlundsarealet med i beløpet. 
 
Trosnøytralt bygg i forbindelse med gravferd – Hestnes gravlund 
Rådmann viser til at det tidligere er vedtatt at det ikke skal settes opp et bygg på ny gravlund. 
Kirken viser til dette og har tidligere uttrykt behov for et trosnøytralt bygg som kan nyttes i 
forbindelse med gravferd. Dette er et forhold som en bør vurdere og som rådmannen vil 
komme tilbake til i egen sak. 
 
Kirkestue på Helleland 
Rådmannen viser videre til 
videreføringen av 
investeringsmidler vedrørende 
byggingen av kirkestue på 
Helleland.  
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ENDRINGER INNENFOR LEVEKÅRSUTVALGETS ANSVAR 

Ansvarsområde/enheter for utvalget 
Følgende avdelinger ligger inn under Levekårsutvalgets ansvar: 

1. Helse- og omsorgsavdelingen 
2. Kultur- og oppvekstavdelingen 

 

KOMMENTARER KNYTTET TIL HELSE OG OMSORGSAVD 
 

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

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

• Fysio-/Ergoterapitjeneste 
• Heldøgnsstøtte / Sykehjem, inklusiv kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold 
• Interkommunalt bofelleskap 
• Dagsenter, Transporttjenesten 
• Hjemmebaserte tjenester  
• Tjenester til personer med rus- og psykiske lidelser 
• Avlastningsboliger 
• NAV (sosiale tjenester, flyktninger etc.). 
• Tiltak overfor rus. 
• Frivilligsentral 
• Hverdagsrehabiliteringsteam 
• Folkehelsekoordinator og Frisklivsentral 
• En viser til at flere prosjekt (forebygging) ligger inn under HO, som f.eks.: 

o Sykkelbyprosjektet 
o Kreftkoordinator 

Økonomiske hovedtall HO 
Moment/år B-2018 B-2017 R-2016 
Utgifter 472 628 471 698 459 144 
Inntekter/tislkudd -58 915 -72 618 -88 636 
Netto ramme 413 713 399 080 370 510 

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 

Mål og prioriteringer for Helse- og omsorgsavdelingen 

Hovedmål 
Styrke den enkeltes evne til og mestre dagliglivet uavhengig hvor man bor. 
 

• Jobbe tverrfaglig og helhetlig med tidlig innsats for barn og unge, folkehelse og 
forebyggende arbeid. 

• Arbeide aktivt i forhold til innovasjon, kunnskapsutvikling og forskning.  
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• Sikre hensiktsmessig teknologisk plattform og infrastruktur. Være delaktig i utprøving 
og implementering av velferdsteknologi.  

• Velferdsteknologi blir en integrert del av kommunens tjenestetilbud. 
• Fokus på gevinstrealisering. Bruke Veikart for tjenesteinnovasjon som 

metodikk.(samveis.no) 
• Rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell. Fokus på kompetanseheving. 
• Jobbe tverrfaglig og tverretatlig med områder innen boligsosialt arbeid. 
• Implementere arbeidsoppgaver og mål for inkludering. 
• Forsterke samarbeidet med pårørende og frivilligheten.  

 

Utfordringer og tiltak 
 

  Mål 
Utfordring Strategisk tiltak   
   2018 2019 2020 2021 
Forvalte tildelte 
ressurser på en 
bærekraftig måte for 
å møte framtidens 
utfordringer og 
krav.  

Hverdagsrehabilitering 
Hverdagsmestring.  

 

  

 

Utrede egnet modell 
for bestiller-kontor 

 

Ta i bruk digitale 
verktøy 
Velferdsteknologi er 
en del av kommunens 
tjenestetilbud 

 

Utrede sammenslåing 
av IBO, Lundeåne og 
Mestringsenheten 

 

Standardisering av 
tjenester for 
systematisk bruk av 
Omsorgs-trappa   

 

 

Etablere prosjekt for 

Fortsette påbegynt 
implementering 
Bruke intern 
kompetanse (Eks 
Hverdagsrehabilitering-
teamet) 
 
 
Politisk behandling 
etter utredning 
 
 
 
Opplæring.  
Innføring 
Demobolig 
Prosjektstilling 50 % 
 
 
 
Politisk behandling 
etter utredning 
 
 
 
 
Politisk behandling 
etter utredning 
 
 
 
 
 
Prosjektleder i 50 % 
stilling for å etablere og 

 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
X         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
X 
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  Mål 
Utfordring Strategisk tiltak   
   2018 2019 2020 2021 

systematisk samspill 
med pårørende  

 

 

 Deltakelse i 
prosjektene: «Gode 
pasientforløp»  

Etisk refleksjon 

Frivilligsentralen som 
viktig medspiller for 
bedret opplevd velferd 

 

Gjennomgang av drift 
på de 3 
heldøgnomsorgs-
sentrene. Fordeling av 
korttidsplasser 

videreutvikle 
samarbeid med 
pårørende 
 
 
Deltakelse av ledere, 
fagpersonell, stab, 
brukerrepresentant 
 
Fortsette påbegynt 
arbeid 
 
Anerkjennelse av 
frivillig arbeid. 
 
 
Rasjonell og 
økonomisk drift 

 
 
 
 
 
X            
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
X          

Vi jobber ikke 
tilstrekkelig 
tverrfaglig med 
tidlig innsats for 
barn og unge, 
folkehelse og 
forebyggende 
arbeid. 
 

Etablere nødvendige 
møteplasser /rutiner 
internt i kommunen. 
Ansette 
Koordinerende Enhet 

Samarbeid med KO X X X X 

Det er et gap 
mellom forventning 
hos innbyggerne og 
tilbud kommunen 
kan gi i form av 
tjenester og bolig 

Gjennomgang og 
revidering av 
tjenestebeskrivelsene.   
Ha god tjeneste- 
informasjon på 
kommunens 
hjemmeside.                  
Legge til rette for  at 
innbyggerne mestrer 
egen hverdag, 
livssituasjon. 
Boligpolitikk 

Her må vi jobbe på 
mange plan 
kontinuerlig. Internt i 
kommunen, politikere, 
Felles Brukerråd,  
Sikre 
brukermedvirkning 
Politisk behandling av 
tjenestestandarder 

X 
 
 
 
 
 
 
X 

X X X 

Rekruttere og 
beholde kvalifisert 
helsepersonell. 

 Arbeide kontinuerlig 
mot en Heltidskultur. 
   

Samarbeid med 
personalavdelingen om 
strategier. 

X 
 
 

X X X 
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  Mål 
Utfordring Strategisk tiltak   
   2018 2019 2020 2021 
 
 Øke 
stillingsstørrelsene. 
 

Legge til rette for 
kompetansehevende 
tiltak etter avdelingens 
behov 
 
Omdømmebygging 
 
  
Utarbeide en 
forsknings- og 
utviklingsstrategi 

Samarbeide med 
tillitsvalgte. 
 
Bevisst bruk av 
kompetanseplan 
 
Deltakelse i 
forskningsprosjekt slik 
som «Læringslivet» 
 
 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 

Implementere 
arbeidsoppgaver og 
mål for 
inkluderingsarbeid. 

Etablere nødvendige 
møteplasser 
/rutiner/samarbeid 
internt i kommunen. 
Kompetanseheving  

Samarbeid tverretatlig 
og tverrfaglig slik som 
med KO, Teknisk, Nav.  
Vurdere 
samlokalisering av 
voksenopplæringen og 
ansatte i 
flyktningetjenesten. 
Sikre 
brukermedvirkning 

X 
 
 
 
X 

X X X 

 

Hvordan møte fremtidens utfordringer og krav 
For å møte fremtidens utfordringer og krav i helse og omsorgstjenesten, arbeider Eigersund 
kommune med å forvalte tildelte ressurser på en bærekraftig måte. Utgiftene til helse og 
omsorgstjenestene vil øke kraftig i årene som kommer, om vi ikke foretar oss noe. Det 
innebærer at vi må endre måten vi jobber på og måten vi tildeler tjenester på. Dette vil kreve 
mye av oss som lokalsamfunn. Det blir flere eldre og kronisk syke med sammensatte og 
komplekse behov, og vi må legge til rette og planlegge for dette. En vil ikke ha mulighet for 
lik tildelingspraksis av tjenester som i dag. Det er fokus på at en må jobbe smartere og mer 
effektivt. I tillegg må fokuset på gevinstrealisering komme sterkere til uttrykk. Vi ønsker i 
2018 å kunne beskrive konkret hva dette betyr for oss i Eigersund kommune.  Arbeidet med 
tjenestestandarder er påbegynt i 2017, og vil komme til politisk behandling tidlig i 2018.  
 

Kompetanse 
En av de store utfordringene vi vil stå ovenfor, vil være å rekruttere nok fagutdannede i 
framtiden.  Det innebærer at vi må legge til rette for kompetansehevende tiltak for både 
fagskoleutdannede og høgskoleutdannede. Vi vil ha fokus på at dette skjer systematisk etter 
de ulike avdelingenes behov.  I denne prosessen må det sikres at vi jobber hensiktsmessig for 
å rekruttere, og ikke minst beholde kvalifisert helsepersonell.  Det må arbeides kontinuerlig 
for en Heltidskultur. For å bevare Helse og omsorgsavdelingen som en attraktiv arbeidsplass, 
vil vi arbeide aktivt i forhold til innovasjon og kunnskapsutvikling. 
 
 



 
Budsjett og økonomiplan 2018 – 2021  Administrasjonens budsjettkommentarer 

    
Eigersund kommune Side 52 Administrasjonens budsjettforslag B2018 
 

Læringsnettverk 
Kommunen har vært igjennom en prosjektperiode med innføring av Hverdagsrehabilitering. 
Denne måten å arbeide på, oppleves som svært vellykket. Helse og omsorgsavdelingen kan 
vise til gode resultater, og arbeidet med hverdagsrehabilitering videreføres. Vi vil bruke 
prinsipper for Hverdagsmestring inn i flere av tjenestene for å styrke den enkeltes evne til å 
mestre dagliglivet. 
 
Helse og omsorgsavdelingen deltar i to læringsnettverk i regi av KS, ett med fokus på eldre 
og kronisk syke, og ett med fokus på psykiske og/eller rusproblemer. Læringsnettverkene er 
en nasjonal satsing på læringsnettverk for helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp i 
kommunene. Visjonen for arbeidet i begge nettverkene er at fokuset skal flyttes fra «Hva er i 
veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?». 
 
Målsettingene for læringsnettverkene er: Redusere «unødvendige» innleggelser, utvikle 
helhetlige og koordinerte pasientforløp i kommunene, styrke brukerens rolle i forbedring av 
pasientforløp og styrke forbedringskompetanse hos ledere og medarbeidere. Tiltak vil blant 
annet være å arbeide med kultur- og holdningsendring hos ansatte, økt pasientinvolvering, 
systematisk kartlegging, og økt bruk av sjekklister. 2 vest har blant annet tatt i bruk NEWS 
(National Early Warning Score), et verktøy som har vist seg svært nyttig i forhold til å ivareta 
pasientsikkerheten ved tidlig å identifisere livstruende tilstander. NEWS vil også bli tatt i bruk 
i andre avdelinger i Helse og omsorg.  
 
 I læringsnettverket for gode pasientforløp ved psykiske og/eller rusproblemer, er recovery-
tankegangen blitt lagt til grunn som faglig perspektiv. Begrepet blir brukt på ulike måter; både 
som en modell, et erfarings-basert kunnskapsfelt, en filosofi og et paradigme. 
Brukerorganisasjonene har hatt stor påvirkning på utvikling av innholdet.  
 

Velferdsteknologi 
Helse og omsorgsavdelingen har sammen med ansatte på IKT-kontoret nylig ferdigstilt IKT-
strategi for helse- og omsorgstjenesten. Dette er en plan for hvordan man skal integrere 
velferdsteknologiske løsninger. Det er et mål å sikre hensiktsmessig teknologisk plattform og 
infrastruktur samt være delaktig i utprøving og implementering av velferdsteknologi. 
Formålet med å ta velferdsteknologi i bruk, er å gi enkeltmennesket mulighet til bedre å 
mestre eget liv og helse, styrke det offentliges oppgaveløsning gjennom innovasjon og 
anvendelse av ny teknologi og bedre kunne møte de fremtidige utfordringene, bl.a. som følge 
av den demografiske utviklingen. De kommunale helse- og omsorgstjenestenes bruk av 
velferdsteknologi, tar utgangspunkt i tjenestenes formål etter lov om kommunale helse og 
omsorgstjenester m.m. 
 
Eigersund kommune deltar sammen med 10 andre kommuner i Sør-Rogaland i det nasjonale 
velferdsteknologiprogrammet i regi av Helsedirektoratet og KS. Prosjektets formål er å nå 
målet i Omsorgsplan 2020: «Velferdsteknologi skal være en integrert del av kommunens 
tjenestetilbud innen 2020» Samarbeidet vil i perioden 2017-2018 dreie seg om følgende to 
prosjekt. 
 
- Elektronisk medisineringsstøtte 
- Digitalt tilsyn 
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Samhandling  
Det vil være fornuftig å arbeide systematisk, tverrfaglig og helhetlig i form av team på tvers 
mellom de ulike tjenestene. På denne måten vil en gi bedre og mer treffsikre tjenester til blant 
annet barn og unge. Dette er et arbeid som vil bli prioritert i omstillingsarbeidet. Teamarbeid 
vil også være viktig for inkluderingsarbeidet i kommunen. 
 I tillegg ønsker vi å ha fokus på ulike former for frivillig arbeid, og på denne måten ta i bruk 
lokalsamfunnets ubrukte ressurser.  
 

Koordinerende enhet 
Helse og omsorg har i samarbeid med Kultur og oppvekst funnet det viktig å finne rom å 
opprette stilling (80 %) for Koordinerende Enhet. Vi kombinerer prosjektmidler med årsverk 
innenfor rammen. Hovedoppgaver for stillingen vil være å legge til rette for god samhandling, 
både på individnivå mellom pasient/bruker og tjenesteytere, og mellom tjenesteytere fra ulike 
profesjoner, sektorer og nivå.  
 

Miljøvaktmester 
Eigersund kommune iverksatte for et halvt år siden et prøveprosjekt med Miljøvaktmester. 
Det ble brukt prosjektmidler fra fylkesmannen, samt midler via Teknisk avdeling. Dette 
prosjektet har vist seg å være så vellykket, at dette er en stilling som vi finner det svært viktig 
å prioritere videre som en fast 100 % stilling.  
 

Egersund kommunale legesenter 
Det vil i løpet av våren bli foretatt en evaluering av drift. Dette vil vi komme tilbake til i 
politisk sak. Det har vist seg svært krevende å rekruttere leger til legesenteret. 
 
Sammen for alle er Eigersund kommune sin visjon. For at dette skal bli en reel leveregel i 
hverdagen, må vi sørge for implementering av visjonen og verdiene løsningsorientert, 
kompetent og vennlig i daglig drift på alle nivå.  
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Forslag til økonomiplan for HO 2018 – 2021 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan:  
Drift - endringer 2018 2019 2020 2021
Nettobudsjett 399 080 399 080 399 080 399 080
Fratrekk engangsforhold 2017 995 995 995 995
Varige rammeendringer:
Lønnsøkninger 2 817 2 817 2 817 2 817
Red. vertskom.tilskudd -1 000 -2 000 -3 000 -4 000
Brukerbetalinger -5 -10 -15 -20
Boligsosialt velferdsprogram Husbanken 0 -375 -375 -375
Utvidet avlastningstilbud i HO (3575) 346 346 346 346
Boligsosialt kompetansetilskudd 43 43 43 43
Boligsosialt tilskudd 80 80 80 80
Tilskudd frivillighetssentraler 27 27 27 27
Opptrappingsplan rus (statsbudsjettet) 865 865 865 865
2 nye brukere - ressurskrevende tj HO 9 100 9 100 9 100 9 100
VTA-plasser m.m.- prisjustering 470 470 470 470
Økte fellesutgifter NAV 370 370 370 370
NAV 100% st Flyktninger 300 660 660 660
Økte utgifter - sosiale tjenester 3 500 4 000 4 000 4 000
Hestnes - borettslag, bemanning 5 000 8 500 8 500 8 500
Sosiale tjenester - samlet -1 000 -1 500 -2 200 -2 200
Gevinstrealisering -7 800 -18 700 -22 900 -22 900
30% st. Folkehelse/friskliv 220 220 220 220
Avlastningsbolig - utvidelse tilb videreg. eleve 305 305 305 305
Tidsbegrensede rammeendringer:
Samlet ramme avd. 413 713 405 293 399 388 398 383  
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
Kommentarer til noen driftsmessige endringer ved HO 

• Det er flere endringer i rammeoverføringene som følge av forslag i statsbudsjettet.  
• Bemanning bolig i Hestnes – foreløpige tall 5 000 000 kr pr år fra og med 2018 og 

med en helårseffekt på 9.500.000 kroner fra 2019.  
• Endring i akuttmedisinforskriften utløser ekstra utgifter til bakvaktordning for 

turnusleger som har legevakt. Midler tilført i 2017. 
• Det er meldt inn et økt behov for stillinger og midler fra avdelingen (NAV) knyttet 

opp mot flyktninger. Følgende endringer ved NAV foreslås: 
o En 100% stilling som skal arbeide med flyktninger. 
o Økt sosialhjelpsbudsjett med en opptrapping til 4 millioner kroner.  
o En viser til at det i løpet av 2017 arbeides med å igangsette en gjennomgang av 

inkluderingsarbeidet vårt for flyktninger. Kontrollutvalget legger opp til en 
forvaltningsrapport i tillegg til at vi har mottatt 150.000 kroner i skjønnsmidler 
for å kartlegge situasjonen og status for flyktninger etter år 5.  
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Forslag til driftsmessige gevinstrelasjoner ved HO 
I rådmannens forslag er følgende innarbeidet: 

• I sak om Omstilling 2020 (O2020) – Kommunestyret 30/10-17, er følgende lagt til 
grunn (basert på vedtaket er ikke disse lagt inn i detaljbudsjettet enda): 
Forhold 2017 2018 2019 2020 Kommentarer
O2020 -550          -850        -850        -850        Reversert vedtak opptrappingstiltak flyktninger - stillingshjemler
O2020 -250          -1 250     -2 000     -2 000     Omorganisering Lagård - lederstruktur - turnus  - enhetlige avdelinger
O2020 -500        -800        -1 100     Besparelse på sosialhjelpsbudsjettet til Flyktningetjenesten

-800         -2 600    -3 650   -3 950    
 
Kommentarer knyttet til de enkelte punktene i O2020 for HO: 
• Vedrørende reversert vedtak opptrappingsplan flyktninger. Dette innebærer at 3,4 

vakante årsverk trekkes inn, 1,4 av disse benyttes for å gi et bedret helårlig 
skoletilbud. 2 årsverk fjernes. 

• Omorganisering Lagård, lederstruktur, turnus, enhetlige avdelinger. I Devold-
rapporten beskrives et omstillingspotensiale på Lagård bo- og servicesenter. Det 
betyr at vi bl.a. vil se på lederstruktur, hvordan vi bruker 
korttidsplassene/langtidsplassene. 

• Besparelse på sosialhjelpsbudsjettet. Ved å gi et bedret helårlig skoletilbud er det 
en forventning om at flere av flyktningene vil komme seg ut i arbeidslivet 

 
• Det legges opp til følgende gevinstrealisering i avdelingen (som da omfatter de 

allerede vedtatte driftsreduksjonene i sak om O2020): 
Avdeling/år 2017 2018 2019 2020 2021 Kommentar
Sent.adm. 200 1 200 3 500 3 500 3 500 Gevinstrealisering
KO 300 8 400 16 800 18 100 18 100 Gevinstrealisering
HO 3 000 10 800 21 700 25 900 25 900 Gevinstrealisering
TA 0 200 2 200 2 200 2 200 Gevinstrealisering
Sum 3 500 20 600 44 200 49 700 49 700  

 
• Red. vertskommunetilskuddet – 1.000.000 kroner i 2018. En viser til følgende: 

o En gradvis nedtrapping av tjenester knyttet opp mot beboere som omfattes av 
Vertskommunetilskuddet.  

o Nedtrappingen skal skje ved naturlig bortgang – og er budsjettert til å være 1 
million kroner pr. år (dette er anslag og det kan derfor bli justeringer).  

o Hvis en ikke klarer nedtrappingen av naturlig bortgang må en bruke 
Vertskommunefondet for å balansere driften. 

 
Ellers påpeker rådmannen følgende: 

• Rådmannen finner ikke økonomisk rom for å legge inn driftsmidler til drift av nytt bo- 
og servicesenter / sykehjem for eldre iht. omsorgsplanen. Investeringsmidler ligger 
inne i økonomiplan (i 2021). Rådmannen ser at det må kjøres en prosess på hva bygget 
skal inneholde og hvordan driften skal tilpasse prosjektet. 

• Samlede driftskostnader med et slikt senter vil ligge på ca. 35 millioner kroner. I 
tillegg kommer driftsutgifter for Teknisk avdeling og finansutgifter. Totalt vil dette 
komme på ca. 40 millioner kroner. Finansutgifter er da holdt utenfor. 

• Pris for bygging vil ligge på 300-350 millioner kroner. 
• Før bygging av dette senteret må det foreligge planer på hvordan dette senter skal 

realiseres driftsmessig. Dette er et forhold rådmannen vil komme tilbake til.  
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Endringer i brukerbetalinger for tjenester ved avdelingen 
De områder som kan blir regulert med 5% - iht. tidligere vedtak. En påpeker at gitte tjenester 
reguleres iht. statlige retningslinjer (for eksempel betaling for opphold på sjukeheim). 
 

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

Investeringer Prosjekt 2018 2019 2020 2021
Inventar/teknisk utstyr/utstyr HO 1333 500 500
Nytt senter Lagård - omsorgsplan 1315 10 000
Bil Flyktningetjenesten 1335 500
Utskifting nøkkelbokser hjemmesykepleie 1338 500
Blåsenborgveien avlastn.bolig - branntekn. 1342 1 500
Kjøpe ut andre kommuner i IBO 1311 2 400
Sykkelparkering - Sykkelbyen (skolene) 1372 400 400 400 400
Samlet ramme avd. 3 800 2 900 400 10 400  
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 

Kommentarer til investeringene ved HO 
• Rådmannen viser til at investeringer som tidligere lå i økonomiplan ved Teknisk avdeling har 

blitt flyttet til bla. HO. 
• Det vises til følgende investeringer som ligger i rådmannens forslag: 

o Det avsettes totalt 10 millioner kroner til nytt omsorgssenter på Lagård (samlet 
investeringsutgifter er anslått til 300-350 millioner kroner). Det pågår et arbeid knyttet 
opp mot reguleringsplan for dette prosjekt.  Dette betyr at oppstarten av prosjektet 
skyves fra 2018 til 2021. 
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Kommentarer knyttet til Kultur- og oppvekstsavdelingen (KO) 
 

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

• De kommunale grunnskolene (barne- og ungdomsskolene) 
• Voksenopplæringssenteret 
• Kommunale barnehager / Tilskudd til private barnehager 
• Kulturskolen 
• Barnevernet 
• Kulturområdet (inkludert bibliotek, kino og fritidstilbud) 
• Uteteamet 
• PP-tjenesten 

 
 

Økonomiske hovedtall KO 
 

Moment/år B-2018 B-2017 R-2016
Utgifter 465 196 476 392 473 184
Inntekter/tislkudd -80 777 -90 938 -107 440
Netto ramme 384 419 385 454 365 744  
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 

Mål og prioriteringer for Kultur- og oppvekstavdelingen 
 

«Fra utenforskap til inkludering» 
Kunnskap og kompetanse er nødvendige forutsetninger for å finne løsningene på dagens og 
fremtidens samfunnsutfordringer. Fremtiden for kunnskapskommunen Eigersund skapes i 
barnehagene og i grunnopplæringen. Utdanningssystemet er samfunnets viktigste bidrag til 
utvikling av barn og unges kunnskaper, ferdigheter og holdninger som grunnlag for å mestre 
eget liv i et demokratisk og mangfoldig samfunn. Deltakelse i barnehage og skole legger 
grunnlaget for sosial mobilitet, demokratisk forståelse og medvirkning. Den samlede 
kunnskapskapitalen er samfunnets viktigste ressurs. Det er avgjørende for arbeidslivet og det 
er avgjørende for å kunne håndtere de viktigste utfordringene samfunnet har, på kort og på 
lang sikt. Gjennom gode barnehager og gode skoler skal vi gi framtidas arbeidstakere faglige 
og sosiale ferdigheter og nødvendig kunnskap. De som trenger ekstra hjelp skal få dette så 
tidlig som mulig gjennom et systemrettet og tverrfaglig arbeid. Den samla kompetansen 
Eigersund kommune sine ansatte har, skal bidra til at alle barn og unge opplever mestring og 
utvikling både faglig og sosialt. Her er det avgjørende at de ulike enhetene i enda sterkere 
grad forsterker hverandre gjennom verdier og holdninger som bygger opp under lek og 
læring. Kulturskolen og andre kulturaktiviteter er sentral for at alle barn og unge skal få 
muligheter til opplevelse, deltakelse og innlevelse i sitt eget nærmiljø.  
 
I denne budsjett og økonomiplanen vil vi forsterke dette gjennom å legge vekt på at alle har 
rett til å være inkludert i et fellesskap. Alle voksne som arbeider for barn og unge i Eigersund 
kommune skal arbeide med prinsippet om at det er i fellesskapet de gyldne øyeblikkene 
skapes.  
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Dette betyr at det er i samspill med barn opplevelsene, leken og læringen skal skje i 
barnehagen.  I 2017 har vi arbeidet mye med å lage en SFO plan som bygger opp under dette. 
Eigersund kommune har målsetting om at SFO skal være en enda viktigere arena for alle 
elever i 1. - 4. klasse. Dette skal forsterkes gjennom systematisk kompetanseheving for alle 
som arbeider i SFO. Nytt fra 2018 er at vi og legger inn “kulturskoletimen” i SFO. Dette for å 
få inn ulik kompetanse i SFO. Denne satsingen blir og en del av vår felles satsing: det er i 
fellesskapet de gyldne øyeblikkene skapes.   
 
For alle elevene i grunnskolen og i voksenopplæringen er det en klar og uttrykt målsetting om 
at alle elever skal være inkludert i de ulike læringsarenaene.  
 
Strategien for å få til denne omdreiingen vil være mye knyttet til kompetanse og holdninger. 
Eigersund kommune ønsker barnehager, SFO, grunnskoler og Voksenopplæring der kvalitet 
ikke bare blir knyttet til en rettighet, men til det gode og varierte innholdet som finner sted 
hver dag, hele året.  
Det legges vekt på at det er i relasjonen mellom de ulike barna i barnehagen og på skolen, og i 
relasjonen mellom barn/elever og voksne dette skapes. 
 
I barnehagene forsterker vi og videreutvikler kvaliteten på tilknytningsbasert samspill, på 
skolene vil vi fortsatt ha fokus på og videreutvikle kvaliteten på overgangen fra barnehage til 
skole og mellom de ulike hovedstegene i skolen. I overgangen fra barnehage til grunnskole vil 
SFO spille en sentral rolle. Avdelingen vil fortsette å forsterke ressurstildelingen med vekt på 
grunnbemanning for å kunne lykkes med inkludering. 
 

  Mål 
Utfordring Strategiske tiltak 2018 2019 2020 2021 

Gi rett og tidlig hjelp 
til alle første gang 

Barnehage:  
Systematisk arbeid med 
tilknytning som en viktig 
del av tidlig innsats.  
Kompetanseheving og 
utprøving/observasjon 

Flere barn opplever 
å få rett hjelp første 
gang og opplever 
mestring. 
 
 
 

Færre barn 
trenger 
spesial 
pedagogisk 
hjelp 

Trygge barn inkludert 
i felles lek og 
læringsmiljø 

Rett kompetanse Veiledning av nytilsatte 
Kompetanseheving for 
alle som arbeider i 
barnehagene. 
Fokus på traumebevist 
omsorg 
Videreutdanning for 
styrere 
 

Samarbeid med UiS.  
Samarbeid med 
RVTS vest 
 

Tryggere og 
mer 
kompetente 
voksne i 
barnehagen 

Barnehager der alle 
barn blir møtt med 
trygge og kompetente 
voksne hver dag 

Få alle barn inn i 
barnehage 

Tettere samarbeid 
mellom Åpen barnehage, 
helsestasjonene og 
ordinære barnehager 

91% av barn med 
rettigheter går i 
barnehager  

92% 93% 93% 

Samkjøre tjenestene 
på tvers av 
avdelinger 

Utrede mulighetene 
knyttet til tjenester gitt 
av KO og HO 
 

Få felles planverk 
som forsterker de 
felles målsettingene 
på tvers av 
avdelingene 

Opplevd 
samkjørt 
tjenester på 
tvers av 
avdelingene 

God etablert 
flyt for alle 

 

Nå KS sin Slå sammen Husabø og Opprettholde 70-30 70-30 65-35 65-35 
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  Mål 
Utfordring Strategiske tiltak 2018 2019 2020 2021 

anbefaling om 50-50 
fordeling private og 
kommunale 
barnehager 

Rundevoll barnehage til 
ny 6 avdeling barnehage 
Kvalitetsarbeid i hele 
barnehageorganisasjonen 

fordeling 

SFO som en naturlig 
inkluderingsarena 
med fokus på lek 
 

Systematisk 
kompetanseheving for 
alle som arbeider i SFO 

Endre vedtekter i 
SFO 
Flere av elevene i 1.-
4. klasse benytter 
seg av tilbudet 

SFO etablert 
som en 
kvalitetsarena 
for 
inkludering 
på alle 
skolene 

SFO etablert som en 
kvalitetsarena for 
inkludering på alle 
skolene 

Få alle til å oppleve 
læring og mestring i 
et felles læringsmiljø 

Kompetanseheving for 
alle tilsette, formell og 
uformell, med fokus på 
at alle barna hører til i et 
fellesskap.  
Bedre opplevd kvalitet i 
møte med den enkelte 

Flere barn opplever 
å få rett hjelp og 
opplever mestring 
 

Færre barn 
trenger 
spesial 
pedagogisk 
hjelp 

Trygge barn inkludert 
i felles lek og 
læringsmiljø 

Gi rett og tidlig hjelp 
til alle første gang 

Grunnskole: 
Veiledning av nytilsatte  
Systematisk 
kompetanseheving, 
skolebasert.  
 

Startet på felles 
kompetanse - 
heving knyttet til 
elevenes  psykiske 
helse. 
Samarbeid med 
Læringsmiljøsenteret 

Samarbeid 
med for 
eksempel. 
RVTS Vest 

Flere ansatte 
som opplever 
de mestrer den 
kompleksiteten 
som er i skolen 

 

Riktig ressursbruk 
ift. Tidlig innsats 

Systematisk 
ressurstildeling ut fra 
prinsippet om mest til de 
minste. 

 
 

Eksterne er med på 
gjennomgang av 
ressursmodell 

Rett 
prioritering 
av ressursene 

 

 Kulturendring,«Gyldne 
øyeblikk» felles for alle 
på skolen. Arbeide med 
«Framtidas skole»  
 
 

Flere elever 
inkludert i felles 
læringsmiljø 

Flere elever 
inkludert i 
felles 
lærings-miljø 

Flere elever inkludert i 
felles læringsmiljø 

Integrering og 
inkluderingsarbeidet: 
 

Voksenopplæring 
Bredere kompetanse, 
grunnskoleopplæring for 
voksne. Tettere 
samarbeid med 
næringslivet     
Stabilisere 
infrastrukturen – fokus 
på kvalitet 

Flere integrert etter  
Introduksjons-
ordningen 

Lage 
Eigersunds- 
modell for 
integrering 
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Barnehage 
Alle barnehagene i Eigersund kommune driver kontinuerlige utviklings-prosesser  for å 
forbedre egen praksis. En god og fremtidsrettet barnehage må hele tiden være villig til å sette 
søkelys på egen praksis, samt justere praksis når dette er nødvendig. Vi er opptatt av å lære 
sammen og sammen utvikle en lærende barnehagesektor og lærende barnehager. Hvordan vi 
skal oppnå dette handler om å ta i bruk ulike verktøy og arbeidsmetoder. I noen tilfeller tilbys 
kurs for alle ansatte eller grupper av ansatte som så igjen jobber videre med temaet i egen 
barnehagen. Men det kan også handle om mer langsiktige prosjekt, nettverksarbeid og 
drøftinger innad i barnehagene. Styrer og pedagogiske ledere har et særlig ansvar for å drive 
kompetanseutviklingen framover i egen virksomhet og bidra til at ny kunnskap implementeres 
i praktisk liv i barnehagene. 
 
Barnehagene skal være inkluderende fellesskap der hvert barn møtes ut i fra egne 
forutsetninger. Samtidig skal barnehagen være et sted der empati, omtanke og sosialt ansvar 
og hensyn til andre utvikles og er sentralt. 
 
Skole 
Grunnskolen er viktig for innbyggerne i Eigersund kommune. I økonomiplanperioden er det 
viktig og fortsatt følge opp Skoleplanen som er gjeldede fra 2014-2018. I løpet av 2018 vil 
denne revideres. I dette arbeidet vil rådmannen legge vekt på at alle planene som handler om 
barn og unge i enda større grad skal henge sammen.  Av strategiske tiltak vil rådmannen være 
i dialog med forskningsmiljø og være tett på nasjonale føringer for å ha en skole som 
inkluderer alle elevene og som er i tråd med de siste Stortingsmeldinger. 
 
Den felles grunnskolen vi har i Norge er grunnleggende for nasjonen som samfunn. Verdiene 
er grunnlaget for vårt demokrati og skal hjelpe oss å leve, lære og arbeide sammen i en 
kompleks samtid og i møte med en ukjent framtid. Disse verdiene er grunnmuren i skolens 
virksomhet. De må gjøres levende og få betydning for hver enkelt elev i skolefellesskapet 
gjennom formidling av kunnskap og utvikling av holdninger og kompetanse. Verdiene skal 
prege skolens og lærernes møte med elevene og med hjemmene.  
  
SFO 
Skolefritidsordningen skal være et inkluderende fellesskap der det enkelte barn møtes ut fra 
egne forutsetninger. I SFO har vi en positiv holdning til ulikhet, og stimulerer til aksept og 
toleranse. SFO skal være et sted der empati, omtanke og sosialt ansvar og hensyn til andre 
utvikles og er sentralt.  
 
Satsingsområdene for 2017-2021 er valgt ut i samarbeid mellom SFO-ledere, rektorer og 
Kultur- og oppvekstavdelingen i Eigersund kommune. Gjennom dette arbeidet vil vi skape en 
skolefritidsordning som kjennetegnes av fellesskap, omsorg og vennskap. Å gi barna reell 
medvirkning er en av nøkkelfaktorene. Skal vi lykkes med dette er vi som jobber i og med 
SFO avhengige av å lære sammen.  
Verdiene som ligger til grunn for en god SFO er 

• Fellesskap  
• Omsorg  
• Vennskap  
• Medvirkning  
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PP – tjenesten 
Eigersund PP tjeneste gir tilbud til alle kommunene i Dalane.  I 2017 er det gjennomført en 
forvaltningsrevisjon av tjenesten. Denne rapporten peker på en god utvikling for tjenesten, 
både i sakkyndighetsarbeidet og systemarbeidet. For barnehagene og skolene er tjenesten en 
sentral aktør for alle barn og elever i Eigersund kommune. For å få til enda bedre inkludering 
og mangfold er samspillet mellom enhetene og PP tjenesten viktig. Dette vil vi forsterke 
gjennom økonomiplanperioden 
 
Kulturskolen 
Kulturskolen er en viktig utviklingsarena for mange barn og unge i Eigersund kommune. I 
2017 kom det ny rammeplan for Kulturskolen – Mangfold og fordypning. Denne nasjonale 
planen understreker Eigersund kommune sin satsing der vi ønsker at kulturskolen skal være 
en sentral aktør for alle barn og unge i Eigersund kommune. Rammeplanen beskriver tre er 
ulike hovedområder  

• Breddeprogram   
• Kjerneprogram 
• Fordypningsprogram 

I tillegg til kjerneprogrammet og forsterket fokus på fordypningprogram, vil kulturskolen i 
Eigersund kommune ha særlig fokus på breddeprogram. Dette gjennom at lærere fra 
kulturskolen går inn i barnehager og SFO med et tilbud som når bredt ut til flere barn. 
 
Fritidstilbud for ungdom 
Skal en lykkes med fritidstilbud for ungdom er en avhengig av å spille på lag med de unge. 
Samarbeid mellom Pingvinen ungdomsklubb, Uteteamet og engasjerte ungdommer har 
resultert i #ånnfliik, en aktivitetskalender for og av ungdom. Aktivitetstilbudet spenner  over 
et vidt spekter med et variert tilbud. Oppslutningen har vært god, og arbeidsformen synes å ha 
mange positive ringvirkninger. I løpt av 2018 vil Eigersund kommune evaluere prosjektet, og 
se på hvordan en kan gå fra en prosjektorganisering til et permanent tilbud. 
Et annet prosjekt som implementeres i drift er Motorsportprosjektet. Dette er et tilbud til unge 
som har særlig utbytte av tett oppfølging i fritida. Erfaringene fra prosjektet er så positive at 
det innarbeides i drifta. 
 
Barnevern 
Dalane barnevern har gjennom 2017 hatt en omfattende gjennomgang av hvordan tjenestene 
de gir er organisert. Dette har ført til følgende fokusområder for økonomiplanperioden: 

• Organisering av barnevernsvakt, på kort og lang sikt 
o Dalane barnevern legger om drifta av barnevernsvakta. Hensikten er å få en 

bedre og mer robust ordning. På lengre sikt vil vi arbeide for at dette blir ei 
felles ordning for en større region 

• Avlønning fosterhjem 
o Struktur på fordeling av oppgaver endres 

• Forebygging av lavterskeltiltak 
o Eigersund kommune gjør en vurdering av hvilke lavterskeltilbud som kan bidra 

til å fange opp og hjelpe familier på et tidligere tidspunkt. Dette gjennom  
fokus på foreldreveiledning og kompetanseheving i barnevernet og andre 
enheter i Eigersund kommune 

 
Voksenopplæringen 
Eigersund voksenopplæring får stadig flere elever. Fra 2013 har det vært en dobling både av 
elever og tilsette. Fra høsten 2016 ble det gitt tilbud om grunnskole for voksne, dette har vært 
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positivt for Voksenopplæringssenteret. Fokusområdene framover er å få til et enda bedre 
helhetlig tilbud til deltakerne i introduksjonsordningen. For å få til dette, trenger vi godt 
tverrfaglig samarbeid mellom flyktnings tjenesten og voksenopplæringen.  
  
Kulturavdelingen 
I Eigersund kommune har vi en kulturavdeling som er innovativ og stadig skaper nye 
konsepter til glede for innbyggere i alle aldre. Avdelingen vil forsterke og videreutvikle dette 
arbeide gjennom hele planperioden. Dette gjelder Kulturnatt, Sommerbazar, Friluftskonsert i 
Maurholen og Litteraturfestival for barn og unge. Alle disse arrangementene ligger inne i 
budsjettet med nødvendige driftsmidler.  
Eigersund kommune gir betydelig økonomisk støtte til frivillige lag og organisasjoner. Dette 
gjøres for å styrke det frivillige arbeidet knyttet til barn og unge. Rådmannen vil gjøre en 
vurdering på hvordan disse midlene blir fordelt. Hensikten for rådmannen kan være å spisse 
tildelingen enda mer inn mot forebygging av psykiske og fysisk helse. 
 
Familiesenter 
I løpet av 2018 vil rådmannen legge fram en sak som handler om etterbruk av sentrum 
helsestasjon. Dette vil bli en del av det langsiktige tverrfaglige arbeidet som skal gjøre 
mellom helse og utdanning. Det er nå bestemt at Åpen barnehage fortsatt skal være plassert i 
sentrum- Dette er en av flere brikker i en masterplan som handler om å forsterke de satsingene 
og fokusområdene som denne økonomiplanen legger opp til. Her vil prosjektet livslang læring 
vil bli sentralt. 
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Forslag til  økonomiplan for Kultur- og oppvekstavdelingen  2018 – 2021 
Rådmannens forslag til budsjett/økonomiplan: 
 
 

 

Drift - endringer 2018 2019 2020 2021
Nettobudsjett 385 454 385 454 385 454 385 454
Fratrekk engangsforhold 2017 -95 -95 -95 -95
Varige rammeendringer:
Lønnsøkninger 2 289 2 289 2 289 2 289
Utvidet avlastningstilbud i HO (3575) -346 -346 -346 -346
Økte pensjonsutgifter for avd -40 -40 -40
Økt makspris i barnehagene (statsbudsjettet) -841 -841 -841 -841
Tidlig innsats i barnehager og skoler (statsbud) 578 578 578 578
Barnevern (endring i statsbudsjettet) 578 578 578 578
SFO-nedgang antall deltakere -400 -700 -700
Dr.tilskudd Dalane folkemuseum 116 116 116 116
Økt tilskudd private barnehager 3 000 3 000 3 000 3 000
Gevinstrealiseirng -8 100 -16 500 -17 800 -17 800
Pedagognorm - eget anslag 1 106 1 106 1 106 1 106
RNB17 - Pedagognorm 680 680 680 680
Tidsbegrensede rammeendringer:
Samlet ramme avd. 384 419 375 579 373 979 373 979  
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 

Kommentarer til driftsmessige endringer ved Kultur- og oppvekstavdelingen   
Rådmannen har følgende kommentarer: 

• Gratis kjernetid barnehager – 3 åringene 
o Ordningen med gratis kjernetid videreføres for alle 3-, 4- og 5-åringer fra 

familier med lav inntekt. Fra 1. august 2017 er inntektsgrensen foreslått satt til 
428 000 kroner. 

• Økt tilskudd til private barnehager. 
• Endringer knyttet opp mot statsbudsjettet. 
• Det påpekes at driftsutgifter (inkludert leie) for Lagårdshallen AS er lagt inn i rammen 

til Teknisk avdeling 

Forslag til driftsmessige gevinstrelasjoner ved Kultur- og oppvekstavdelingen   
I sak om Omstilling 2020 (O2020) – Kommunestyret 30/10-17, er følgende lagt til grunn 
(basert på tidspunkt for vedtaket, er ikke disse lagt inn i detaljbudsjettet enda): 
 

Forhold 2017 2018 2019 2020 Kommentarer
O2020 -1 300       -2 870     -3 765     -3 765     Skole inkl SFO
O2020 -325          -785        -785        -785        Barnehage
O2020 -500        -1 000     -1 000     Barnevern
O2020 -240        -240        -240        Koordiering HO og KO
Intern omstilling 3 580        3 580       3 580      3 580      Intern omstilling (sees i sammenheng)

1 955       -815       -2 210   -2 210    
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Det legges opp til følgende gevinstrealisering i avdelingen (som da omfatter de allerede 
vedtatte driftsreduksjonene i sak om O2020), som omfatter følgende forhold: 

• Skole inkl. SFO: Fortsette fokus på tidlig innsats, grunnressurs i skolen. Reduksjon i 
spesialundervisning. 

• Barnehage: Forsterke kvalitetsutvikling. Gir mindre behov for spesialpedagogisk hjelp 
• Barnevern: Organisering av barnevernsvakt, fokus forebygging i stedet for 

individsaker. 
 
Ved Kultur- og oppvekstavdelingen (KO) er det lagt inn en gevinstrealisering i avdelingen 
som da omfatter de allerede vedtatte driftsreduksjonene i sak om O2020 (tallene er oppgitt i 
hele tusen kr): 
 

Avdeling/år 2017 2018 2019 2020 2021 Kommentar
Sent.adm. 200 1 200 3 500 3 500 3 500 Gevinstrealisering
KO 300 8 400 16 800 18 100 18 100 Gevinstrealisering
HO 3 000 10 800 21 700 25 900 25 900 Gevinstrealisering
TA 0 200 2 200 2 200 2 200 Gevinstrealisering
Sum 3 500 20 600 44 200 49 700 49 700  

 
 

Oversikt over beregnet barnehagetilskudd til private barnehager for 2018 
Iht. forskrift skal barnehagetilskudd til private barnehager fremkomme i forbindelse med 
budsjettet. Informasjon kan gis på ulike måter. Eigersund kommune har foretatt en beregning 
av tilskuddet til den enkelte private barnehage for 20178. Grunnen til dette er at det er sum 
tilskudd som er viktig for den enkelte barnehage. Dette er videre informasjon som vil bli sendt 
til barnehagene. 
 
Tilskudd drift pr oppholdstime (inkl. administrative kostnader): 

• Små barn – 92,97 kr  
• Store barn – 44,28 kr  

Tilskudd drift pr heltidsplass, inkludert administrasjonskostnader: 
• Små barn – 200.814 kr  
• Store barn – 95.647 kr  

 
Iht. forskrift skal vedtak om dette fattes senest 31/10-2017 og oversendes de private 
barnehagene. Dette har Eigersund kommune gjort administrativt. 
 
Når det gjelder sum tilskudd viser en til følgende tabell (som gir en foreløpig oversikt):  
 

Driftstilskudd Kapitaltilskudd Totalt tilsk. 2018 Totalt tilsk. 2017 Totalt 2016
Jernhagen 4 494 972 333 163 4 828 135 4 670 828 4 903 392
Helleland FUS 4 999 464 497 917 5 497 382 5 328 364 4 791 437
Raketten 4 915 641 333 163 5 248 804 5 075 923 4 916 893
Varden 5 967 761 513 002 6 480 763 6 274 873 7 014 778
Lykkeliten 8 172 446 674 301 8 846 747 8 563 863 8 663 872
Eigerøy 6 072 928 434 962 6 507 890 6 294 946 7 010 119
Robåten FUS 6 726 562 508 382 7 234 944 6 999 807 7 249 467
Kiellandsskogen FUS 9 043 313 1 082 830 10 126 144 9 826 296 11 159 426
Skattekisten 14 423 939 1 584 043 16 007 982 15 525 111 15 788 228
Hestnes FUS 6 597 836 745 723 7 343 558 7 088 584 10 177 611

71 414 863 6 707 486 78 122 349 75 648 595 81 675 224  
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Rådmannen påpeker følgende: 
• Søskenmoderasjon er ikke medtatt i oversikten ovenfor. Når det gjelder 

søskenmoderasjon så skjer dette etter søknad fra barnehagene – og varierer mellom de 
enkelte skoleårene (ikke lagt inn i tabellen).  

• Beregnet ut fra sammensetning barn – september 2017. 
• Rogaland Revisjon har hatt en kvalitetssikring av beregning av tilskuddet for 2018 og 

godkjent de tall som ligger i grunnlaget.  
• Fører til en budsjettmessig økning på 3 millioner kroner (viser til at for 2017 er det 

budsjettert med fondsmidler, dvs. endringer for 2017). 
• Det pågår en sak knyttet opp mot tilskuddsberegning for tidligere år. Resultatet av 

denne er ikke kjent. Rådmann skal forhandle med både PBL og FUS (som 
representerer private barnehager) 9/11-2017. En vil komme tilbake til dette forhold. 
Denne sak skal ikke ha konsekvenser for tilskuddsberegningen for 2018. 

 

Endringer i brukerbetalinger for tjenester ved avdelingen 

Kommentarer knyttet til  barnehagesatsene / foreldrebetaling for opphold 
I regjeringens forslag til statsbudsjett ligger det inne at denne satsen skal settes til 2.910 
kr/mnd. Dette er makspris for beregnet foreldrebetaling. I tillegg kommer matpenger.  

Kommentarer knyttet til andre brukerbetalinger 
En viser til eget vedlegg. 

Forslag til investeringer innenfor Kultur- og oppvekstavdelingen 
 

Rådmannens forslag til budsjett/økonomiplan: 
 

Investeringer Prosjekt 2018 2019 2020 2021
Husabø u skole- tilsynskrav brannteknisk 1221 5 500
Rundevoll barnehage - nybygg 1229 45 000
Eigerøy skole - nybygg og oppgradering 1203 28 000 114 000 59 000
Hellvik skole - nytt skolekjøkken 1231 1 000
Husabø u skole - Nytt tak + elektrotavle 1227 1 500
Samlet ramme avd. 33 500 161 500 59 000 0  
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 

Kommentarer til foreslåtte investeringer ved Kultur- og oppvekstavdelingen   
• En viser til det enkelte investeringsprosjekt.  
• Det legges inn en økning i bygging av «Nye Eigerøy skole» - hvor samlet budsjett er 

satt til 240 millioner kroner. Det vil bli fremmet en egen sak om bygging av Eigerøy 
skole. 

• Det settes av midler til nybygg ved Rundevoll barnehage. Dette vil bety at dagens 
Rundevoll barnehage vil bli sanert (revet) og driften ved Husabø barnehage blir 
avviklet. 

• En viser videre til at under Teknisk avdeling settes det av årlige midler knyttet opp 
mot tilpasninger, renovering og inventar til skoler og barnehager. Det vil bli fremmet 
en egen sak på prioritering av disse midler, men rådmannen varsler (på lik linje som i 
budsjettet for 2017) at ventilasjonsanlegg på skolene vil bli prioritert. 
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ENDR. INNENFOR PLANTEKNISK UTVALG SITT ANSVAR 

Ansvarsområde/enheter for utvalget 
Ansvarsområdet for Planteknisk utvalg (PTU) er Teknisk avdeling. 
 
Rådmannen viser videre til at Teknisk avdeling styrer og er ansvarlige for investerings-
prosjekt som også ligger under oversikten til andre avdelinger – herunder HO og KO. Disse 
forholdene gjelder realisering av bygg og anlegg. 
 

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

• Bygg og eiendomsforvaltning 
• Vei og utemiljø 
• Vann og avløp 
• Kart og oppmåling 
• Byggesak 
• Brann og redning 
• Landbrukskontoret 
• Stab med ansvar for gjennomføring av kommunale utbyggingsprosjekt og 

kundemottak i ekspedisjon 
 

Økonomiske hovedtall Teknisk avdeling 
 

Moment/år B-2018 B-2017 R-2016 
Utgifter 194 406 210 578 192 157 
Inntekter/tislkudd -100 781 -124 453 -116 367 
Netto ramme 93 625 86 125 75 790 

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 

Mål og prioriteringer for Teknisk avdeling 
Målene for 2018 videreføres og tar utgangspunkt i kommuneplanen 2007-2018 som bakteppe 

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

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

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

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

ledige stillinger 
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Utfordringer og tiltak 
 

Utfordring: Strategisk tiltak Tiltak (hvordan gjøre det)  
   2018 2019 2020 2021 

Økonomi: Vi skal ha 
budsjettbalanse i 
forhold til driften 

1. Vi skal være 
”fremoverlent” i forhold til 
å se endringer som påvirker 
driften 
 
2. Arbeidsprosesser i Vei 
og utemiljø og Bygg og 
eiendom skal effektiviseres 
ved hjelp av LEAN. 
 
3. Renholdstjenesten skal 
effektiviseres ytterligere i 
form av etablering av 
definerte renholdssoner, 
endret renholdsfrekvens og 
økt maskinbruk 
 
4. Prosjektet: Energibruk i 
bygg videreføres med tanke 
på besparelser i 
energikostnader 
 
5. Prosjektet: Flerbruk av 
bygg videreføres med tanke 
på besparelser i 
husleiekostnader  
 
6. Kildesortering av avfall 
vurderes med tanke på 
besparelse av 
renovasjonskostnader 
 
7. Salg av eiendommer vil 
være et prioritert område 
 

X X X X 

Fornøyde 
innbyggere: 

Vi skal ha en løsnings- 
og serviceorientert 
administrasjon 

1. Bistå med ressurser og 
kompetanse i forbindelse 
med etablering av 
veiledningstorg for 
publikum 
 
2. Vi skal måle 
brukertilfredshet på 
utvalgte tjenester for å sikre 
at kvaliteten er på riktig 
nivå 
 

    

Indre effektivitet: Vi skal effektivt levere 
gode tjenester innenfor 
vedtatte rammer 

1. Vi skal levere lovpålagte 
tjenester med lovpålagt 
frekvens  
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Utfordring: Strategisk tiltak Tiltak (hvordan gjøre det)  
   2018 2019 2020 2021 

 
 Vi skal levere gode 

prosjekter i henhold til 
økonomi, fremdrift og 
kvalitet 

1. Vi skal innføre system 
for overordnet styring av 
alle prosjekter (PLP) 

2. Vi skal utvikle og 
innføre 
prosjektstyringsmetodikk 
for effektiv og god styring 
av alle prosjekter 

3. Vi skal gjennomføre 
repeterende opplæring i 
metodikk og relevant 
lovverk  

    

 Vi skal ha en lovlig og 
forsvarlig drift 

1. Det utarbeides 
bemanningsplaner for Bygg 
og eiendom, Vann og 
avløp, Vei og utemiljø og 
prosjektledere i Stab 
 
2. Vedlikeholdsplan og 
sikringsdokument for 
eiendomsmassen 
videreutvikles 
 
3. Det utarbeides 
tilstandsrapport over det 
kommunale veinettet for å 
sikre en forsvarlig drift  
 
4. Det skal utarbeides 
overordnet hovedplan for 
fellesprosjekter mellom 
Vann og avløp og Vei og 
utemiljø 
 

    

Utvikling: Vi skal sikre en god 
saksbehandling 
gjennom bruk av 
digitale løsninger og 
effektive 
arbeidsprosesser 

 

1. Ved digitalisering av 
arkiv, skal vi videreutvikle 
elektroniske tjenester for 
publikum 
 
2. Bistå i prosjekt FRAM 
med å utvikle digitale 
løsninger for avdelingens 
tjenester 
 
 

    

Medarbeidere: Helsefremmende 
arbeidsplass 

1. I årlige vernerunder 
sammen med verneombud, 
sikre at de ansatte har en 
helsefremmende 
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Utfordring: Strategisk tiltak Tiltak (hvordan gjøre det)  
   2018 2019 2020 2021 

arbeidsplass 
 Vi skal skape et 

positivt arbeidsmiljø, 
og rekruttere og 
beholde dyktige 
medarbeidere til alle 
ledige stillinger 

1. Aktivt bidra til nærvær i 
tråd med kommunens 
overordnede mål  
 
2. Aktivt bidra til en 
heltidskultur 
 
3. Gjennomføring, og 
oppfølging, av årlige 
medarbeidersamtaler  
 
4. Aktivt bidra til attraktive 
velferdstiltak; Ansattes dag, 
team-building, 
miniseminarer, etc 
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Forslag til  økonomiplan for Teknisk avdelingen 2018 – 2021 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan: 
Drift - endringer 2018 2019 2020 2021
Nettobudsjett 86 125 86 125 86 125 86 125
Fratrekk engangsforhold 2017 -800 -800 -800 -800
Varige rammeendringer:
Lønnsendringer 621 621 621 621
Red. el. Energi -200 -200 -200 -200
Brukerbetaling -5 -10 -15 -20
Husleie VO-senter (økning) 75 75 75 75
Husleie HO-adm (flyktningefond i 2017) 400 425 450 450
Skadedyrkontroll 400 400 400 400
Veiledningstorg FRAM 350 350 350 350
Gevinstrealisering -200 -2 200 -2 200 -2 200
Leie og drift - midlertidig brannstasjon ( 1 250 1 250
Leie og drift - ny brannstasjon (sak) 1 500 4 000 4 000
Husleie Lagårdshallen AS 2 000 2 500 2 500 2 500
Driftsutgifer Lagårdsvømmehall 3 000 3 000 3 000
Driftsutgifter S-bygget Lagård u skole -150 -150 -150
Driftsutgifter ny helsestasjon 1 400 1 400 1 400 1 400
Ny stilling - bygg - KS-029/17 100 100 100 100
Brannvesenet - tilbakeføring T-08 850 850 850 850
Komp. Tap husleie - omgjøring sykehj.pl 150 150 150 150
Endring generelle utgifter 500 500 500 500
Husleie - Kultur inn i Lerviksgården 100 50 50 50
Samling av husleie fra KO og HO 44 44 44 44
Tidsbegrensede rammeendringer:
Midl. lokalerVei&Utemiljø øk.rap sept 465
Samlet ramme avd. 93 625 95 980 97 250 97 245  
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 

Kommentarer til driftsmessige endringer ved Teknisk avdeling 
Regjeringens særskilte tiltakspakke for økt sysselsetting, videreføres ikke i 2018.  
 
Det er tatt grep for å få samlet de totale husleiekostnadene ett sted. Dette medfører at 
husleiekostnadene er overført fra HO og KO til Bygg og eiendomsforvaltningen ved Teknisk 
avdeling. Det er også tilført midler til dekning av nye leieforhold. Dette gjelder leiekostnader 
for leie og drift av midlertidig brannstasjon, midlertidige lokaler for Vei og utemiljø, husleie 
Lagårdshallen AS, driftsutgifter Lagård svømmehall, ny sentrum helsestasjon, leie av ny 
brannstasjon, og økt husleie ved VO-senter . Disse forhold gir en økning av rammen for 
Teknisk avdeling.  Det er i tillegg gitt kompensasjon for tapte husleieinntekter ved omgjøring 
av leiligheter til sykehjemsplasser. 
 
Ekspedisjonen i Lerviksgården fikk styrket bemanning fra 2017, og har det siste året vært 
bemannet fra 07:30-15:00. Rådmannen ønsker å øke tilgjengeligheten for publikum, og ser 
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det som nødvendig å videreføre styrket bemanningen i ekspedisjonen slik at planlagt 
veiledningstorget kan etableres med kompetanse fra Teknisk avdeling, i tråd med behovet. 
 
Ellers viser en til tabellen. Rådmannen viser spesielt til følgende endringer: 

• Det legges inn midler for å ivareta diverse prisøkninger og forhold som av ulike 
årsaker er underbudsjettert: 

o Veiledningstorg FRAM – kr. 350.000 
o Seksjon Brann, diverse forhold – kr. 850.000 
o Endring i generelle utgifter – kr. 500.000 

• Det legges inn midler knyttet til leie av nye lokaler: 
o Økt husleie nye lokaler til Voksenopplæringssenteret – kr. 75.000 
o Leie og drift av midlertidig brannstasjon – kr. 1.250.000 
o Leie av kontorer til Kultur i Lerviksgården kr.  
o Leie og drift av ny brannstasjon – kr. 1.500.000 – fra 2019 
o Leie og drift av ny Lagård svømmehall – kr. 3.000.000 – fra 2019 

 
• Det er fra 2018 lagt inn midler knyttet til leie av Lagårdshallen. 

 

Driftsmessige gevinstrelasjoner ved Teknisk avdeling 
Følgende driftsreduksjoner er innarbeidet i avdelingens budsjett: 
• Driftsreduksjonen på utgifter til energi videreføres iht vedtak. Dette er knyttet til seksjon 

Bygg og eiendomsdrift, men som gir utfordringer i driften da potensialet ut fra de 
økonomiske rammer som stilles til disposisjon synes nådd. Det jobbes imidlertid godt i 
avdelingen med energieffektiviserende tiltak innenfor de rammer som stilles til 
disposisjon. 

• Det har i 2017 vært gjennomført en omfattende omlegging innenfor renholdsektoren. 
Dette er en prosess som videreføres med tanke på ytterligere effektivisering (som følge 
av innføring av renholdsprogram). Den budsjetterte besparelsen i 2018 er på 1,7 mill.  

• I forbindelse med omstilling i organisasjonen er det lagt inn en reduksjon i økonomisk 
ramme med 2,2 millioner kroner pr år fra og med 2019. Merk at dette er ikke det samme 
som punktet over.  

• I tidligere økonomiplan lå 850.000 kroner inne til reduksjon av kostnader i forbindelse 
med drift av brannvesenet (T-08). Denne reverseres, da redusert kostnadsnivå ikke er 
forenlig med forsvarlig drift. Dette har blitt trukket ut.  

• Driftsreduksjon for S-bygget på Lagård når nytt bygg er ferdigstilt, og tatt i bruk er 
beregnet til kr. 150.000 

 
Informasjon om forhold som burde vært lagt inn 
Rådmannen viser til at de økonomiske rammene ved avdelingen er stramme – og hvor 
avdelingen har hatt merforbruk i flere år. Avdelingen har meldt inn ett etterslep på 
vedlikehold av både bygg og anlegg og i den anledning også bedt om økt bemanning. Det ble 
i 2017 ansatt en person. Ytterligere behov, har det ikke vært økonomisk rom for å legge inn. 
Alle bygg og anlegg skal være lovlige og forsvarlige. Tilstanden er alvorlig for flere bygg. 
Det vil vi komme tilbake til.  
 
Rådmannen viser til vedlegg og peker på at det er lagt inn økte midler knyttet opp mot 
renovering av kommunale bygg. 
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Avdelingen har meldt inn ett etterslep på vedlikehold av både veianlegg og lekeplasser. I den 
anledning også bedt om økt bemanning. Det har det ikke vært økonomisk rom for å legge inn 
økte ressurser.  

Endringer i brukerbetalinger for tjenester ved avdelingen 

Endringer i generelle priser 
Iht. vedtak blir priser (som kan) justert opp iht. budsjettvedtak. En viser til vedlegg. 
Rådmannen viser til at byggesak og oppmåling (del) er selvkostområder hvor en har tatt 
hensyn til selvkostberegninger for å komme frem til gebyrgrunnlaget for 2018. 

Endring av husleie – til gjengs leie 
Vi har over flere år justert husleiene fortløpende – og da til gjengs leie. Det som ligger i dette 
er at det ved utleie er regler om hvordan husleiene kan reguleres. Disse er hjemlet i «Lov om 
husleieavtaler» (Husleieloven). Dette fører til at endringer må skje med ulike varsel og hvor 
det er klare tidsfrister – til beste for leietakerne. I dette ligger det også at vi praktiserer 
justeringer til ”gjengs leie” (dvs. det som oppfattes som ny/justert leie). Dette er et forhold 
som er praktisert i flere år. Iht. vedtatt reglement for årsbudsjett har rådmann fullmakt til å 
justere leien.  

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

via gebyr. Gebyret fastsettes for det enkelte år. 
• I 2017 ble det (i forhold til gebyret for 2016) foretatt en reduksjon på 40% i 

avløpsgebyret. 
• For 2018 foreslås det at avløpsgebyret videreføres på samme nivå som for 2017. 
• Vurderinger som er gjort knyttet opp mot gebyret: 

o Ved utgangen av 2016 (31.12.2016) stod det 21.673.504 kroner på fondet.  
o Iht. Selvkostforskriften skal det ikke bygges opp fond på området, dog så er det lov til 

å se flere år over ett – med tanke på stabile gebyr. 
o En årsak til at vi hadde bygget opp fond henger sammen med lav kalkylerente. Ved 

endringer i kalkylerenten vil dette få konsekvenser mht. bruk av fond og fastsettelse 
av årlig gebyr. 

o Det budsjetteres å bruke 11.273.000 kr av fondet i 2017. 
o Det foreslås å bruke 10.400.399 kroner av fondet i 2018. 
o Ved utgangen av 2018 (31.12.2018) vil det da stå igjen 105 kroner på avløpsfondet. 
o Avløpsgebyret må for 2019 øke med 70% i forhold til nivået i 2017 og 2018. 
o Nivået kommer i postene knyttet opp mot forbruk, dvs. abonnement, målt forbruk 

og/eller vann etter areal. 
o Økningen i gebyr for økonomiplanperioden er beregnet med utgangspunkt i anslåtte 

og budsjetterte inntekter i 2018. 
o Det er lagt inn en ny 100%-stilling, som dekkes av avløpsgebyret. 
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 Vanngebyr 
• Tjenester innenfor vannsektoren er et selvkostområde – hvor faktiske utgifter kan dekkes 

via gebyr. Gebyret fastsettes for det enkelte år. 
• I forbindelse med årsregnskapet for 2015 pekte revisjonen på at selvkostfondet var stort 

og hadde tilført midler. Eigersund kommune burde se på en reduksjon av vanngebyret. 
Dette iht. selvkostforskriften hvor disse midlene skal tilbakeføres brukerne. 

• I 2017 ble det (i forhold til gebyret for 2016) foretatt en reduksjon på 60% i vanngebyret. 
• For 2018 foreslås det at avløpsgebyret videreføres på samme nivå som for 2017. 
• Vurderinger som er gjort knyttet opp mot gebyret: 

o Ved utgangen av 2016 (31.12.2016) stod det 40.222.215 kroner på fondet.  
o Iht. Selvkostforskriften skal det ikke bygges opp fond på området, dog så er det lov til 

å se flere år over ett – med tanke på stabile gebyr. 
o En årsak til at vi hadde bygget opp fond henger sammen med lav kalkylerente. Ved 

endringer i kalkylerenten vil dette få konsekvenser mht. bruk av fond og fastsettelse 
av årlig gebyr. 

o Det budsjetteres å bruke 9.539.000 kr av fondet i 2017. 
o Det foreslås å bruke 10.595.202 kroner av fondet i 2018. 
o Ved utgangen av 2018 (31.12.2018) vil det da stå igjen 20.088.013 kroner på fondet. 
o Anslag viser at samme nivå kan videreføres i 2019, men må økes med 60% i 2020 og 

med 165% i 2021 (i forhold til nivået i 2018 og 2017). 
o Nivået kommer i postene knyttet opp mot forbruk, dvs. abonnement, målt forbruk 

og/eller vann etter areal. 
o Økningen i gebyr for økonomiplanperioden er beregnet med utgangspunkt i anslåtte 

og budsjetterte inntekter i 2018. 
o Det er lagt inn en ny 100%-stilling, som dekkes av vanngebyret. 

 
Endringer i Feiegebyr 
• Feiing er et selvkostområde – hvor faktiske utgifter skal dekkes via gebyr.  
• Rådmannen foreslår en økning i feiegebyret på +15% for 2018 (i andre eiendommer enn 

«hytter»).  
• Det er i kommunestyret 30/10-2017 vedtatt endringer i forskrift knyttet opp mot feiing av 

hytter. Rådmannen vil fremme egen sak på denne endring. Dette knyttet opp mot det ikke 
er tid nok til å innarbeide dette forhold i budsjettdokumentet for 2018. 

• I endringen i gebyret ligger det en ny stilling på 50%. 
 
Endringer i Renovasjonsgebyr 
Selv om renovasjonen blir utført av Dalane Miljøverk IKS (DIM) ligger det til 
kommunestyret å fastsette renovasjonsgebyret for Eigersund kommune. Tjenester innenfor 
renovasjon er et selvkostområde – hvor faktiske utgifter skal dekkes via gebyr.  
 
Styret i DIM har vedtatt (foreslått) at avgiftene endres for 2018 – overfor 
representasjonsskapet. DIM har foreslått følgende (eks. mva.) fra 01.01.2018, hvor 
renovasjonsgebyret settes til : 

• 2.850 kroner for boliger (2.850 kr i 2017 og 2.630 kr i 2016).  
• 1.500 kroner for hytter/fritidsboliger (1.550 kr i 2017 og 1.470 kr i 2016). 
• 2.615 kroner for septiktanktømming (standard tank) – (2.615 kr i 2017 og 2.530 kr i 

2016). 
• Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. 
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Dato for fakturering av kommunale gebyr 
Forfallsdatoene for kommunale gebyr ble fra og med 2010 satt til 20.03, 20.06 og 20.10. 
Dette er datoer som videreføres i 2018. Til info har DIM forfall 28.02 og 31.08.  
 

Samlet endring i kommunale gebyr for 2018 (oppgitt i kr)  
 

Tabellen nedenfor viser hvordan gebyrene på vann og avløp blir i økonomiplanperioden. 
Merk at utgangspunktet her er gebyret for 2017 og hvor lønnsvekst vil komme i tillegg.  
 

Endring 2018 2019 2020 2021 
Vann 0% 0% +60% +165% 
Avløp 0% +70% +70% +70% 
Feier +15% +15% +15% +15% 
 
En påpeker at endringen er basert på nivået i 2017. Dvs. at endringen innenfor vanngebyret i 
2020 er en økning på 60%. For 2021 øker vanngebyret med 165% - i forhold til nivået i 2017 
og 2018. 
 
Samlet utvikling i kommunale gebyr vil for en gitt type bolig bli slik: 
 

Gebyrtype 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Endr. 
Vann 1 888 2 209 2 430 2 430 2 430 2 430 2 430 2 430 2 430 972 972  
Avløp 3 612 4 155 4 155 4 155 4 155 4 155 4 155 4 155 4 155 2 493 2 493  
Renovasjon 2 220 2 400 2 300 2 300 2 500 2 575 2 500 2 700 2 630 2 850 2 850  
Feier 175 175 250 260 260 260 286 286 315 315 362 47 
Sum netto 7 895 8 939 9 135 9 145 9 345 9 420 9 371 9 571 9 531 6 630 6 677 47 
Mva 1 974 2 235 2 284 2 286 2 336 2 355 2 343 2 393 2 383 1 658 1 669 11 
Totalt 9 869 11 174 11 419 11 431 11 681 11 775 11 714 11 964 11 914 8 288 8 346 58 
 
Merk at når det gjelder størrelsen på vann og avløp så er dette en boligtype vi har hatt i 
oversikten siden 2006. For å kunne vise utviklingen for den samme boligen over tid fortsetter 
vi med den samme. Dette tall er ikke det samme som en f.eks. vil finne i Kostra-oversiktene 
knyttet opp mot utgifter for en den boligen som SSB benytter. Årsaken til endringen henger 
bla. sammen med en omlegging av gebyrene hos oss – knyttet opp mot vannmålere/forbruk av 
vann. 

Forventet endring i kommunale gebyr for perioden 2005 - 2021 
Tabellen nedenfor viser vi beregnede økninger innenfor kommunale avgifter.  
Gebyr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Avløp -10 % 9 % 24 % 20 % 15 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0% -40% 0% +70% +70% +70% 

Vann 0 % 8 % 19 % 14,5 % 17 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0% -60% 0% 0% +60% +165% 

Feier 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 43 % 4 % 0 % 0 % 10 % 0 % 10% 0% +15% +15% +15% +15% 

 
Veksten i årene 2018 - 2021 er i antatt reell vekst – hvor utgangspunktet er 2017. Dvs. en har 
tatt hensyn til lønns og prisstigning. En viser til at tjenestene er selvfinansierende og 
økningene har kommet som følge av bla.: 

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

lønnsøkning må dekkes innenfor sektoren). 
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• I forbindelse med at selvkostberegningene ble endret (statlig forskrift) førte dette bla. 
til at beregningene skulle omfatte flere områder enn tidligere, i tillegg til at både 
finansieringsordningene og beregningene av finanskostnadene ble endret.  

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

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

• Nye investeringer. 
• Endringene i perioden 2017 – 2019 henger sammen med bruk av selvkostfondene – 

som da blir disponert fult ut (dvs. nullet ut). 
  

Forslag til investeringer innenfor Teknisk avdeling 

Investeringer innenfor Teknisk avdeling – vann- og avløpssektoren 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan:  
 

Investeringer Prosjekt 2018 2019 2020 2021
Vannforsyning
Tiltak på vannledningsnettet 1647 500 1 000 2 000 2 000
Utbygging ny vannkilde 1604 20 000 30 000 17 000 25 000
Sanering vannledning 1605 2 000 2 000 2 000 2 000
Saneringsanlegg Motalaveien 1905 1 000
Saneringsanlegg Nonsfjellveien 1906 400
Saneringsanlegg Ø. Prestegårdsvei 1907 700
VA- Leidlandsveien - Krossvikveien 1667 4 000
Sum vannforsyning 24 600 33 000 25 000 29 000
Avløp
Tiltak på avløpsnettet 1697 1 000 1 000 2 500 2 500
Saneringsanlegg Motalaveien 1905 1 500
Saneringsanlegg Nonsfjellveien 1906 500
Saneringsanlegg Ø. Prestegårdsvei 1907 800
Nye kloakkpumpestasjoner 1650 1 000 1 000 1 000 1 000
Aase offentlig VA 1653 1 000
VA- Leidlandsveien - Krossvikveien 1667 5 600
Sanering avløpsledning sentrum 1657 2 000 2 000
Sum avløp 6 800 4 000 9 100 4 500
Samlet ramme avd. 31 400 37 000 34 100 33 500  
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 
Kommentarer: 

• En viser til at nytt vannverk (med ledningsnett, pumper, vei og vannbehandlingsanlegget) vil 
komme på 136 millioner kroner. Basert på det som legges inn i økonomiplanen vil 
prosjektet være fullfinansiert og bli sluttført i 2021. 

• Rådmannen legger inn midler knyttet til enkelt prosjekt knyttet mot saneringsplan. 
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Investeringer innenfor Teknisk avdeling – kommunal del 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan: 
 

Investeringer Prosjekt 2018 2019 2020 2021
Utskifting brannbiler/redningsbiler/tank 1987 5 000 3 000
Renovering kommunale broer 1709 500 500 800 800
Gatebelysning - utfasing av HQL lyskilder 1710 800 800 200 200
Utstyr til vintervedlikehold (vei/utemiljø) 1981 200 200 800 800
Tiltak på veianlegg 1711 800 800 500 500
Egenandel trafikksikerhetstiltak 1774 500 500 300 300
Nærmiljøanlegg 1414 300 300 250 250
Friluftsomåder 1425 250 250 250 250
Opprustning lekeplasser 1401 3 000 3 000 3 000 3 000
Renovering skoler/bygninger 1830 17 000 17 000 8 000 8 000
Større renoveringsprosjekt veisektor 1714 3 000 3 000 3 000 3 000
Utskifting mindre maskiner/utstyr/varebil  vei 1981 1 500 1 500 1 500 700
Geovekst-prosjekt FKB 1707 700
Egersundshallen - utskifting vindu + solavskjermi 1813 1 000
Tilpasning/renovering/inventar skoler/barneh 1207 2 500 1 500
Utskifting av traktor Vei og Utemiljø 1719 1 800
Utbygging Hestnes boligfelt 1140 15 000 25 000 25 000
Sopebil 1983 1 900
Gravemaskin (hjulgraver) 1984 2 100
Gravemaskin (belter) 1985 1 700
Samlet ramme avd. (ex tilbakebet) 56 450 60 450 43 600 17 800  
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 

Kommentarer knyttet til investeringsprosjekt ved Teknisk avdeling 
Kommentarer: 

• Det legges ikke inn forslag til ny driftsbase for Teknisk avdeling eller renovering av 
Egersundshallen. En viser til at det pågår et kartleggingsarbeid knyttet opp mot begge 
forhold og når de økonomiske oversiktene foreligger vil det bli fremmet egne saker på 
dette. 

• Rådmannen legger inn midler til videre utbygging av Hestnes boligfelt. Dette blir 
finansiert med tilsvarende refusjon (fra tomtekjøpere). Samlede utgifter (før refusjon) 
på Hestnes-utbyggingen er anslått til 118 millioner kroner. 

• Det legges inn økte midler til renovering av skoler/bygninger. Rådmannen vil 
fremlegge en sak knyttet opp mot disponeringen av disse midlene, men peker på at bla. 
ventilasjonsanlegg ved grunnskolene vil bli prioritert.  

• Det legges inn midler til utskifting av maskiner og kjøretøy. 
 

Salg av tomter og bygninger 
I økonomiplanen er det innarbeidet salg av bygg og tomter som en del av den samlede 
finansieringen. I rådmannens forslag ligger det inne salg av tomter på 4,0 millioner kroner 
årlig. Disse midlene settes i sin helhet av på Tomteutviklingsfondet – iht. tidligere vedtak. 

Forslag til investeringsmessige reduksjoner ved Teknisk avdeling 
Det har blitt spilt investeringsforslag som det ikke har vært mulig å få med i oversikten – både 
av økonomiske, driftsmessige og oppfølgningsmessige årsaker. 
¨ 
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En viser til at det er avsatt totalt 4,5 millioner kroner i investeringsbudsjettet for 2017 til 
Ramsland boligfelt. Ny prognose realisering av Ramsland boligfelt (byggetrinn 1 og 2) viser 
at investeringsbudsjettet må økes slik: 

• Ekstra på trinn 1  
o 2018 – 7.500.000 kr 
o 2019 – 4.500.000 kr 
o Ekstra økning i byggetrinn 1 – 12.000.000 kr 

• Byggetrinn 2 – 8.800.000 kr 
• Total økning – 20,8 millioner kroner 
• Samlet anslag på utbygging av Ramsland boligfelt – 25,3 millioner kroner. 

 
Disse midlene er ikke lagt inn i forslag til budsjett og økonomiplan. Rådmannen kommer til å 
se på Ramsland boligfelt i forbindelse med mulighetsstudien for Helleland. 
 

 
 
 

LIKVIDITETSMESSIG SITUASJON 
Det er fokus på likviditetsmessig styring. Til nå har vi klart oss uten bruk av kassakreditt og 
har hatt god likviditet. I fremlagt økonomiplanperiode vil den likviditetsmessige situasjonen 
vil bli anstrengt/presse. Dette av flere årsaker, hvor vi trekker frem følgende forhold: 

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

• Driftsutgiftene øker. 
• Vi kommer til å få økt lånegjeld og større finansutgifter. 
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• Iht. finansieringen av lån tas lånene opp senere (for å redusere årlige finansutgifter). 
Dette vil presse likviditeten og vil bli løpende vurdert. Lånevedtaket til nå formelt tatt 
i desember – mens utbetalingen skjer i januar året etter. En vil arbeide for å gjøre dette 
så lenge det lar seg gjøre , men i løpet av økonomiplanperioden så vil låneopptakene 
måtte tas opp i løpet av driftsåret. En forutsetter da at investeringsfremdriften er iht. 
budsjett. 

• I dag har vi ubrukte lånemidler. Når disse går til vedtatte investeringer betyr det at 
denne bufferen ikke finnes lengre. Dette er videre en tidsbegrenset situasjon. 

• Fondsmidlene blir disponert – og brukt opp. 
• Vi regnskapsfører bruk av premieavvik og i økonomiplanperioden. Dette betyr at vi 

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

For å bedre likviditeten kan dette skje ved følgende forhold: 
• Foreta låneopptak tidligere. Dette vil føre til at finansutgiftene vil øke det enkelte 

kalenderår – ved at lån tas opp tidligere. Dette vil føre til økte finansutgifter. 
• Øke inntektene våre. 
• Økte statlige overføringer. 

 

Det vises videre til følgende forhold: 
• Eigersund kommune har en hovedbankavtale med Sparebank 1 SR-Bank. Denne varer 

til 31/3-2019. 
• Likvide midler for Eigersund kommune står på ulike bankkonto i Sparebank 1 SR-

Bank (vår bankforbindelse). Dette oppfattes som en sikker plassering. 
• Eigersund kommune har ingen direkte finansplasseringer i form av grunnfond, aksjer, 

ulike fond eller rentebytteavtaler. 
• Eigersund kommune benytter lån med lang løpetid og har ingen sertifikatlån eller 

obligasjonslån.  
• Iht. Kommuneproposisjonen for 2018, som staten fremla i mai 2017, så er 

renteeksponeringen til Eigersund kommune 5,9% pr 31/12-2015. Dette er målt opp 
mot driftsinntektene. Gjennomsnittet for landets kommuner er en netto 
renteeksponering på 33,8%. Dvs. at Eigersund kommune har hatt en meget god 
renteksponering (lån vs driftsinntekter). 

• Finansreglement ble vedtatt i 2014 av Kommunestyret. 
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FINANSIERING AV FORESLÅTTE INVESTERINGER 
Tabellen viser hvordan investeringene (herunder Start-lån) blir finansiert:  
 

Investeringer 2018 2019 2020 2021
Finansiering
Bruk av lånemidler (VA) 31 400 37 000 34 100 33 500
Bruk av lånemidler (kommunalt) 80 000 208 000 75 900 33 000
Låneopptak Start lån 20 000 20 000 20 000 20 000
Sum ekstern finansiering 131 400 265 000 130 000 86 500

Avsetning til Investeringfondet 4 950 4 950 3 000 2 950
Avsetning til Tomteutv.fondet 4 000 4 000 4 000 4 000
Egenkapital
Momsrefusjon 13 000 29 000 12 000 5 000
Bruk av investeringsfond 1 065 1 000 750 50
Avdrag ansvarlig lån Lyse 2 950 2 950 2 950 2 950
Salg av tomter 4 000 4 000 4 000 4 000
Refusjon infrastruktur tomter 15 000 25 000 25 000 0
Salg av bygninger 2 000 2 000
Sum egenkapital 38 015 63 950 44 700 12 000  
Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner. 
 
En viser til at tabellen viser fordeling av finansieringen – herunder hvordan låneopptakene 
fordeles. 

Informasjon om Start-lån 
Start-lån er lån som den enkelte kommune kan ta opp via Husbanken og låne ut til unge 
førstegangsetablerere, vanskeligstilte, rene kjøpslån (for hus) og/eller som refinansiering av 
dyrere lån (herunder forbrukslån). Lånene blir tildelt iht. forskrift - med fokus på 
vanskeligstilte.  
 
Rådmann foreslår at låneopptak for kommende periode settes til 20 millioner kroner i 2018.  
 
Eigersund kommune vil også motta et ukjent beløp knyttet opp mot boligtilskuddsmidler som 
kan gis i forbindelse med boligtilpasning (i forbindelse med for eksempel handikapp). Beløpet 
er ikke kjent, men vil kunne utgjøre alt fra noen hundre tusen kroner til over en million 
kroner. Regjeringen foreslår at dette skal innarbeides i kommunenes økonomiske rammer fra 
1/1-2020. Det er ikke kjent hvordan dette vil slå ut økonomisk. 
 
En påpeker at dette med å gi Startlån er risiko. Vi gir her lån – og på den måten ligger det 
alltid inne forhold som tilsier at dette kan medføre tap. Jo større lånemasse – jo større risiko 
for tap vil ligge i porteføljen. En viser til at Eigersund kommune har en individuell 
kredittvurdering av den enkelte søker, men samtidig er en opptatt av at ordningen er ment for 
også ”vanskeligstilte”. Med ny forskrift blir dette ytterligere skjerpet og hvor risikoen vil 
stige. 
 



 
Budsjett og økonomiplan 2018 – 2021  Administrasjonens budsjettkommentarer 

    
Eigersund kommune Side 80 Administrasjonens budsjettforslag B2018 
 

Iht. tilbakemelding fra Husbanken skal disse lån dekkes av låntaker. Derfor legges ikke disse 
inn med driftsmessig dekning.  
 
Tildeling av Startlån foretas løpende. Ubrukte lånemidler for 2016 er i 2017 disponert.  
Utviklingen for tildeling av Startlån og tilskudd er fordelt slik (oppgitt i hele tusen kroner): 
 

 
 
Fordelt på antall personer (som har mottatt Startlån og/eller tilskudd) så ser vi følgende 
utvikling: 
 

 
 
Kommentarer: 

• I løpet av oppgitt periode har det vært statlige endringer i regelverket. Dette har 
(naturligvis) fått konsekvenser av tildeling av Startlån og tilskudd. 

• I forbindelse med nedgang i oljesektoren har boligsalget gått tregere og blitt redusert. 
Dette har vi sett tydelige konsekvenser av de siste årene – spesielt i 2016.  

• Bankene har strammet inn, knyttet opp mot lån (også som følge av statlige 
regelendringer) 

• Vi har fått færre antall søknader, men sakene er mer sammensatte 
• Antall fullfinansieringer har økt. 
• Vi ser at saker med manglende dekning kommer nå – i form av manglende eller 

forsinket betaling på lån. 
• Totalt sett har Eigersund kommune over 102 millioner kroner som lån. 
• Vi har samlet gitt 51 tilskudd med Startlån, 30 tilskudd og 282 Startlån. 

 

Informasjon om bruk av lån i økonomiplan 
En viser til oversikten over finansiering. Denne viser at lån er hovedkilden til finansiering. 
Samlede låneopptak i perioden 2018 – 2021 er 612.900.000 kroner. For perioden 2017 – 2021 
er samlede låneopptak 742.500.000 kroner. 
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GJELDSSITUASJON FOR EIGERSUND KOMMUNE 
Gjeldsutviklingen i økonomiplanperioden 
Legger en til grunn rådmannens forslag til låneopptak får vi følgende gjeldsutvikling. 
Hovedlånet for investeringer i 2017 tas opp i 2017 formelt, men hvor vi av økonomiske 
grunner forsøker å legge utbetalingene i 2018 – noe vi har gjort de siste år. Basert på store 
investeringer (høyer utbetalinger) og redusert likviditet må vi i løpet av perioden ta opp årets 
lån i gjeldende år. Dette kan skje fra 2019. Dette gir følgende gjeldsutvikling: 
 
Gjeldsutvikling 2017 2018 2019 2020 2021
Saldo pr 01.01 1 024 068 1 104 518 1 182 023 1 386 628 1 449 633
Nye låneopptak totalt 129 600 131 400 265 000 130 000 86 500
Samlede avdrag på lån 49 150 53 895 60 395 66 995 70 345
Sum lånegjeld pr 31.12 1 104 518 1 182 023 1 386 628 1 449 633 1 465 788  
Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner. 
 
Det som en ser er at gjelden er budsjettert til å komme opp i over 1,4 milliarder kroner i 2020. 
Tabellen viser tydelig at det årlige låneopptaket er høyere enn årlig nedbetaling – noe som 
fører til at lånegjelden øker i perioden. Den tid årlige avdrag ligger lavere enn låneopptakene 
vil samlet gjeld øke gjennom perioden. En viser videre til at det er forhold som ikke ligger 
inne i økonomiplanen og som isolert sett vil økte lånegjelden, som omfatter bla. følgende 
forhold: 

• Eventuelt nytt Kulturbygg (evt. inkludert bibliotek) og Rådhus. 
• Ny base for Teknisk avdeling. 
• Renovering Egersundshallen. 
• Nytt Helse- og omsorgssenter på Lagård ligger kun inne med 10 millioner kroner. 
• Renovering kommunale bygg. 

 
Utviklingen av samlede lån for Eigersund kommune viser følgende: 
 

 
 
En ønsker å påpeke at ved en renteøkning vil dette få store økonomiske konsekvenser for 
Eigersund kommune. I perioden har en lagt til grunn en lånerente på 2,05% (inkludert 
marginen som bankene i dag opererer med). Hvis renten øker til ca. 4,1% (som er den 
historiske gjennomsnittsrenten fra 2000 til i dag – uten marginen som bankene opererer med), 
betyr dette at renteutgiftene våre stiger med ca. 32 millioner kroner (2021). Tidligere har en 
renteøkning blitt balansert mot økt renteinntekt. Den tid kommunale investeringer øker, 
likviditeten blir presset og rentekompensasjonsordningene er i ferd med å avsluttes blir ikke 
økningen i inntektene tilsvarende. Økt rente fører også til økt inntekt fra vann- og 
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avløpssektoren, som skal dekke finansutgiftene etter en egen selvkostberegning. Hvis renten 
øker med 2% i 2021, vil dette føre til at samlede inntekter øker med ca. 9-10 millioner kroner.  
 
I tabellen nedenfor har en sett på hvor stor andel langsiktige lån (inkludert årets låneopptak) 
har vært – sett opp mot årlige driftsinntekter (hentet fra sist avlagt årsregnskap). Det tabellen 
viser er at i løpet av perioden har gjeldsgraden (sett opp mot driftsinntekter) gått fra 96,1% i 
2002 og nedover og hvor den i forbindelse med regnskapet for 2015 lå på 73,1%. Dette er  
lavere enn gjennomsnittet for kommunene, som lå på 97,9% av totale driftsinntekter  For 
kommende økonomiplanperiode vil gjeldsgraden (prosentvis andel av driftsinntektene) øke. 
Dette henger sammen med økte låneopptak. I 2021 utgjør gjelden vår (lån knyttet opp mot 
investeringer) 120% av driftsinntektene. Tabellen nedenfor viser utviklingstrekkene. 
 

 
 
I løpet av perioden vil Eigersund kommune inngå 5 leieavtaler. Dette er et alternativ i forhold 
til å eie selv. I to av tilfellene vil Eigersund kommune betjene gjelden. Hvis vi korrigerer for 
dette vil gjeld som prosentvis andel av driftsinntektene utgjøre 137% i 2021. Grafen nedenfor 
viser utviklingen på finansutgiftene (renter og avdrag) – inkludert de nye leieforholdene: 
 

 
 

Mulige tiltak for å redusere gjelden til Eigersund kommune 
 

For å redusere gjelden kan dette skje ved bl.a. følgende forhold: 
• Økt eiendomsskatt 

o Øke eiendomsskatten til maksimum. 
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o Bruke økt eiendomsskatt som egenkapital.  
• Redusere investeringene.  

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

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

utbyggingen blir økonomisk vellykket. 
o Ved sluttføring av dette boligfeltet må lån tilbakebetales i sin helhet. 

• Øke avdragene i driftsbudsjettet 
o Dette er ikke innarbeidet i fremlagt forslag til økonomiplan. 
o Vi har ikke økonomisk handlingsrom til å gjøre dette – uten å foreta tilsvarende 

driftskutt andre steder. 
• Salg av eierandeler i Lyse energi og / eller Dalane energi (med tilhørende selskap)  

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

o  Ett salg – kombinert med nedbetaling av gjeld ville frigjort ett betydelig beløp – avhengig 
av salgsverdi og skatteløsning.  

 

AVSETNINGER/DISPONERINGER FOR BUDSJETTET 
I rådmannens budsjettforslag ligger følgende forslag som grunnlag (en viser til forslag til 
budsjettvedtak): 
• Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over justert budsjett 

settes av på Skattereguleringsfondet. 
• Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på 

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

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

• Salg av bygninger. I forslag til investeringsplanen så er det iht. tidligere økonomiplan 
budsjettert med salg av bygninger. I årene 2018 – 2019 er det årlig budsjettert med salg av 
bygninger på 2 millioner kroner hver år (ligger ikke inne budsjetter salg i 2020). Disse 
midlene er foreslått avsatt på Investeringsfondet. Det knytter seg usikkerhet til dette beløp 
og den tid salget ikke er realisert har en ikke lagt dette inn som en finansieringskilde for 
investeringene. 

• Salg av tomter (gevinst). I forslag til investeringsplanen så er det iht. tidligere 
økonomiplan budsjettert med salg av tomter. I årene 2018 – 2021 er det årlig budsjettert 
med en gevinst på salg av tomter på 4 millioner kroner hver år. Disse midlene er foreslått 
avsatt på Tomteutviklingsfondet. Det knytter seg usikkerhet til dette beløp og den tid 
salget ikke er realisert har en ikke lagt dette inn som en finansieringskilde for 
investeringene. En viser til at dette kommer i tillegg til refusjonsinntekter av infrastruktur 
til tomter (knyttet opp mot Hestnes-utbyggingen). 

• Avdrag fra ansvarlig lån i Lyse er budsjettert avsatt til Investeringsfondet (iht. forskrift). 
Dette utgjør et årlig beløp på 2.950.000 kroner. 
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PERSONALMESSIGE FORHOLD OG ANTALL STILLINGER  
Antall årsverk i Eigersund kommune - utviklingstrekk 
 
 
 
 
 

Antall årsverk pr.30.09.17  
Avd.   Totalt årsverk Årsverk, Prosjekt Lærlinger Faste, årsverk 

Sentraladm. 76,09 4,30 30,00 * 41,79 
Kultur/oppvekst 453,58 35,04   418,54 
Helse/omsorg   474,57 16,23   458,34 
Tekniske tjenester 127,84 2,25   125,59 
Totalt   1132,08 57,82 30,00 1044,26 

*Antall hele læreplasser i Eigersund kommune. Pr sept. 2017 er ikke antall hjemler i samsvar med faktisk antall. 
Pr sept. 2017 har kommunen 21 lærlinger.  
 
 
 
 
 
 

Antall årsverk pr. 01.10.2016:  
Avd.   Totalt årsverk Årsverk, Prosjekt Lærlinger Faste, årsverk 

Sentraladm. 72,49 1,00 30,00 * 41,49 
Kultur/oppvekst 440,49 29,14   411,35 
Helse/omsorg   469,58 13,49   456,09 
Tekniske tjenester 125,18 0,76   124,42 
Totalt   1107,74 44,39 30,00 1033,35 

*I 2016 har en ført opp antall hele læreplasser for å synliggjøre dette på en bedre måte. I 2015 ble antall 
læreplasser omregnet i forhold til den lønnen som lærlinger fikk. F.eks 30 % lønn første halvår, 80 % på slutten 
av læretiden. (Ihht bestemmelser i hovedtariffavtalen). 

Antall årsverk pr 01.10.2015:  
Avdeling Totalt årsverk Årsverk, Prosjekt Lærlinger Faste 

Sentraladm. 59,29 0,5 18,60 40,19 
Kultur/oppvekst 431,30  21,91   409,39 
Helse/omsorg 462,85  8,80   454,05 
Tekniske tjenester 123,39  0,19   123,20 
Totalt 1076,83 31,40 18,60 1026,83 
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Endring av antall årsverk fra 01.10.16 frem til 30.09.17 
I denne oppsummeringen er det foretatt en utvelgelse av de endringene som har medført en 
økning i antall årsverk, ved den enkelte avdeling.  
 
Sentraladministrasjonen: 

• Førstesekretær (1 årsverk) – Digitaliseringsprosjekt 
• Mulighetsutvikler (1 årsverk) Omstillingsmidler      

 
Kultur/oppvekst: 

• Adjunkt (1 årsverk) Voksenopplæringssenteret tilført flere elever     
• Adjunkt (1,4 årsverk) Voksenopplæringssenteret      
• Miljøterapeuter(1,6 årsverk) Skolere endret elevmass    

                  
Helse og omsorg: 

• Sykepleiere/helsefagarb. (5,2 årsverk) K-vedtak, gjenåpning bofellesskap Lundeåne        
• Miljøvaktmester (1 årsverk)                     
• Prosjektleder (1 årsverk) brannforebyggende                

    
Tekniske Tjenester 

• Ingeniør- Oppmåling, (1 årsverk) K-vedtak                   
• Prosjektleder (1 årsverk) Bygg/eiendom – Energieffektivisering, K-vedtak                    
• Prosjektleder (1 årsverk) tidl. Prosjekt Hestnesutbygging – overført til Teknisk adm.        

        
Stillingsmessige reduksjoner – som er foretatt 

• KO har i forbindelse med skoleåret 2016/17 redusert 2,63 årsverk prosjektstillinger, og 
undervisningsstillinger. 

• HO har ved Interkommunalt bofellesskap (IBO) redusert 4,31 årsverk, hovedsakelig 
miljøterapeutstillinger. 

• Teknisk avdeling har redusert renholderstillinger tilsvarende 2,83 årsverk 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Budsjett og økonomiplan 2018 – 2021  Administrasjonens budsjettkommentarer 

    
Eigersund kommune Side 86 Administrasjonens budsjettforslag B2018 
 

Utviklingstrekk antall årsverk i Eigersund kommune 
Utviklingen i antall ansatte henger sammen med bla. følgende forhold: 

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

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

 

 
 
Hvis vi videre ser på endringen fra år til år viser tabellen nedenfor netto utviklingstrekkene: 
 

 
 
 
 
 



 
Budsjett og økonomiplan 2018 – 2021  Administrasjonens budsjettkommentarer 

    
Eigersund kommune Side 87 Administrasjonens budsjettforslag B2018 
 

Aldersfordeling – ansatte 
Pr. oktober 2017 er det 1.336 (fordelt på 1132,08 årsverk) faste ansatte i Eigersund kommune. 
I tillegg kommer ansatte som er tilsatt i vikariater og andre midlertidige stillinger. De som er i 
permisjon fra fast stilling er med i oversikten. 
 
Aldersfordelingen i Eigersund kommune er som følger:  
 

Aldersgruppe Pr. 25.10.17  
2017(2016) 

Fordeling kvinner 
2017 (2016) 

Fordeling menn 
2017 (2016) 

Under 30 år 13,5 % (13 %)  86,7 % (86 %)    13,3 % (14 %) 
30 – 39 år  20,6 % (21 %)   82,2 % (81 %)  17,8 % (19 %) 
40 – 49 år  26,3 % (26 %)  82,7 % (82 %)  17,3 % (18 %) 
50 – 59 år 26 % (27 %)   80,6 % (82 %)  19,4 % (18 %) 
Over 60 år 13,6 % (14 %)   80,2 % (79 %)  19,8 % (21 %) 

Tallene som står i parentes er for 2016 
 

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

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

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

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

 Representert 
 
I plan for mangfold og likestilling fremkommer ulike delmål for å nå målsetningen om økt 
likestilling og mangfold.  
 
Eigersund kommune har vært deltaker i det nasjonale utviklingsprogrammet ”Saman om ein 
betre kommune” som ble avsluttet i 2015. I dette arbeidet ble det fra 2013-2015 arbeidet med 
prosjektet heltidskultur som tok for seg deltidsproblematikken i kommunen. Prosjektmidlene 
som en fikk tilført ble brukt til å etablere en prosjektstilling i 50 % som varte ut 2015.  I 
budsjett for 2016 ble det opprettet en 20 % stilling ved personalseksjonen som skulle 
videreføre arbeidet med heltidskultur i Eigersund kommune. Personalseksjonen har i år ansatt 
en ny medarbeider som skal drive dette arbeidet videre sammen med en nyetablert 
arbeidsgruppe i kommunen. Denne gruppen består av den nyansatte fra personalseksjonen, to 
ledere fra HO, verneombud, tillitsvalgt og kommunalsjef for personal og 
organisasjonsutvikling.   
 
Arbeidsgruppen er nå i en startfase og flertallet av deltakerne er nye inn mot arbeidet med 
heltidskultur. Det har derfor vært nødvendig å starte arbeidet med å få en oversikt over 
arbeidet som er gjort vedrørende heltidskultur – for å kunne «stake ut vegen» videre.   
 
I den årlige kartleggingen av uønsket deltid blir ansatte i deltidsstillinger delt inn i tre 
hovedområder:  

1.  Ønsket deltid 
 2. Uønsket deltid  
 3.  Ansatte som ønsker større stilling, men som er villig til å vente på ledig stilling  
  på dagens arbeidsplass/ annen spesifikk arbeidsplass 
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Sykefravær Eigersund kommune for perioden 2012 – 2017  
      

 
              

  Korttidsfravær:     Langtidsfravær:     Totalt fravær:       
  2013 2014 2015 2016 2017* 2013 2014 2015 2016 2017* 2013 2014 2015 2016 2017*   
SENTRALADM. 2,2 2,4 2,7 2,3 2,2 3,2 2,6 1,8 4 3,7 5,4 5 4,6 6,3 5,9   
                                  
KULTUR/OPPVEKST 2,3 2,2 2,3 2,4 2,3 4 4,4 4,1 4,9 3,5 6,2 6,6 6,4 7,4 5,8   
    Skoler 2,2 1,9 2,1 2,1 2 2,9 4 3,9 3,4 2,9 5 5,8 5,9 5,4 3   
    Barnehager 3,9 3,8 3,8 3,8 4 9,8 5,3 5,8 10,3 5,8 11,6 9,1 9,6 14,1 9,8   
                                  
HELSE/OMSORG 1,9 1,9 1,9 2 2,1 4,7 5,2 5 5,1 5 6,6 7,1 7 7,1 7,1   
                                  
TEKNISKE TJENEST. 2,1 1,8 1,8 2,1 1,6 4 4,6 4,1 3,7 3,3 6,1 6,4 5,9 5,8 4,9   
                                  
TOTALT 2,2 2 2,1 2,2 2,1 4,3 4,7 4,4 4,9 4,1 6,4 6,7 6,5 7 6,3   
*Tall for 2017 er ikke sammenlignbar med øvrige år da en ikke har fått med seg fraværstallene for 4 kvartal i 2017, i gjennomsnittsberegningen 

 

          

    

 
Grafisk har en følgende utvikling innenfor sykefraværet totalt: 
 

 
 
I 2009 og 2010 var det en større nedgang i sykefraværet. I 2011 steg sykefraværet noe i tråd 
med andre kommuner i Rogaland og landet for øvrig. Siden 2012 har sykefraværstallene vært 
stabile. 

Personalforvaltning - Helse, miljø og sikkerhet 
Overordnede rutiner innen HMS er under kontinuerlig revidering. Frem mot 2020 vil vi ha et 
større fokus på en helhetlig tilnærming vedrørende rutiner som omhandler internkontroll. 
Vedtatte rutiner må ses i sammenheng med fremtidig satsing i prosjekt «Orden i eget hus» (en 
del av utviklingsprogrammet «FRAM»), som omhandler internkontroll og kvalitetsarbeid på alle 
nivå. I dette arbeidet er fokus på forankring og kultur en forutsetning for å lykkes. 
 
Stamina er kommunens eksterne bedriftshelsetjeneste frem til 15. oktober 2019, med mulighet 
for forlengelse i 1 + 1 år. 
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Frem til 2014 har det vært et felles AMU for Eigersund kommune. Fra 2014 har en lagt om 
strukturen slik at det er et AMU pr. avdeling. Avdelingsvise AMU er tettere knyttet opp mot den 
daglige driften, og en håper på den måten at en skal få økt fokus på utfordringer nærmest der de 
ansatte arbeider. Det vil i tillegg være et hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU) som tar stilling til 
saker av overordnet karakter. I prosjektet «Orden i eget hus» vil vi i 2018 se på muligheten for å 
utvide ansvaret til arbeidsmiljøutvalget til å gjelde all internkontroll. Nevnte utvalg vil da 
fungere som kvalitetsutvalg for intern drift og kontroll. 
 
En av Eigersund kommune sine hovedutfordringer innen HMS er vold og trusler rettet mot 
ansatte. Utfordringen er naturlig sett i sammenheng med tjenesteleveransen, men kommunen har 
som målsetning å redusere sannsynlighet og konsekvens for at hendelser inntreffer. Et av 
hovedtiltakene er forebygging gjennom intern kompetanseheving i Durewall-metoden. 
Pr. nå har vi to instruktører og 9 veiledere som skal ha et spesielt fokus på internopplæring ved 
de mest utsatte arbeidsplassene. Kommunen vil vurdere å øke antall veiledere hvis 
risikoforholdet ved den enkelte arbeidsplass tilsier dette. 
Statistikk over innmeldte hendelser rapporteres jevnlig til administrasjonsutvalg og 
arbeidsmiljøutvalgene. 
 
Det meldes hyppige avvik på inneklimautfordringer ved flere kommunale arbeidsplasser. Etter 
kartlegginger av inneklima foretatt av yrkeshygieniker meldes det om forhold som er i strid med 
krav i forskrift til arbeidsmiljøloven, jfr. sikringsdokument utarbeidet av seksjon bygg og 
eiendom. 
Bedriftshelsetjenesten har gjort en vurdering av hvilke bygg som må prioriteres. 
 
I løpet av 1. tertial 2018 vil det bli gjennomført medarbeiderundersøkelse. Dette er ett viktig 
tiltak for å måle organisasjonen på ulike områder. Medarbeiderundersøkelsen blir fulgt opp i den 
enkelte enhet, og det skal utarbeides oppfølgingsplan sammen med de ansatte. Gjennomgang av 
resultatene kan avdekke om det er enheter som trenger spesiell oppfølging.  
 
Arbeidet med heltidskultur er et viktig virkemiddel for å få fokus på heltidskultur – slik at flere 
ansatte får økt stillingsstørrelse og økt tilstedeværelse på jobb. Målet med dette arbeidet er blant 
annet å øke kvaliteten og kontinuiteten i tjenestene vi leverer ut til innbyggerne i kommunen.  
Stadig flere av enhetene tar i bruk forhandlingsturnus – noe som gir de ansatte økt fleksibilitet og 
mulighet til å påvirke egen turnus. En har inngått lokal særavtale med de tillitsvalgte slik at en 
kan fortsette med lange vakter ved IBO.  
 
Praksisplasser/ studenter: Eigersund kommune har ulike samarbeidsparter for at personer som 
faller utenfor arbeidslivet skal få muligheter til å få relevant praksis. Pr. oktober har kommunen 
26 praksisplasser for personer uten arbeid gjennom NAV og AKS, 1 flyktning i praksis og 3 på 
varig tilrettelagt arbeid. I tillegg har en kontinuerlig inne elever som er ute i arbeidsuke fra 
ungdomsskoler og elever fra videregående skole/ høyskole som trenger praksisplasser. Ved siste 
kartlegging er tallet 62 studenter/elever, eksklusiv lærlinger(20). Det er tett dialog med NAV 
Eigersund for å kunne tilby praksisplasser for arbeidsledige – da spesielt yngre arbeidsledige. 
Antall på slike praksisplasser varierer.  
 
God personalpolitikk viser seg gjennom ivaretakelse av ansatte ved driftstilpasninger/ 
samarbeidsproblemer, sykdom, ansettelser og tilsettingsforhold.   
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VEDLEGG TIL RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG 
 
 

Vedlegg 1 – Informasjon om Områderegulering Eie og revidering 
av kommuneplanens samfunns- og arealdel 

Områderegulering Eie 
Det er i kommuneplanen lagt opp til at det skal utarbeides en områderegulering for eie 
område som også vil omfatte stasjonsområdet. Dette er sikret i bestemmelsen til 
kommuneplanen jfr § 2.2.1 Områderegulering for fremtidig sentrumsområde S1 og 
stasjonsområdet, jfr. pbl §§ 12‐2. En viser til at Jernbaneverket har startet opp planlegging av 
stasjonsområdet og det er derfor viktig å komme i gang med områdereguleringen. Det er i 
kommuneplanen stilt krav om at dette planarbeidet skal skje i form av områderegulering for å 
kunne se helhetlig på området.  
 
Det er i kommuneplanen åpnet opp for at en innenfor stasjonsområdet kan etableres 
kollektivterminal med tilhørende anlegg herunder parkering samt funksjoner/aktiviteter som 
bidrar til å styrke stasjonen som trafikk‐knutepunkt med gode overgangsmuligheter. 
Etablering av tjenesteyting (kontor o.l.) vil en ta konkret stilling til i forbindelse med 
områderegulering. Dette er skjedd i nært samarbeid med bl.a. ROM eiendom som forvalter 
området. Planarbeidet vil skje i nært samarbeid med Statens Vegvesen, Rogaland 
fylkeskommune, Jernbaneverket og ROM eiendom. 
 
For områdeplanen for Eie har kommunestyret vedtatt følgende føringer jfr. Ksak : 

• Alle eiendommene skal reguleres samtidig. Reguleringen kan gjennomføres med bruk av 
offentlig og privat samarbeid (OPS). 

• Områdene skal tilrettelegges for forretning og kontor samt konsentrert boligbebyggelse i 
S1. 

• Det skal planlegges felles adkomstvei fra FV fra S1. 
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• Det skal planlegges gang‐ og sykkelveiforbindelser internt i området og ut til hovedveinett 
for sykkel. 

• Planene skal legge vekt på helhet og sammenheng i områdets grønnstruktur som viser 
• tilrettelegging for friluftsliv, opphold, lek og aktivitet, herunder gangveg langs elven og 

ev. utsiktspunkter som er offentlig tilgjengelig. 
• Tre skal brukes som viktig element i utforming i S1 i kombinasjon med andre moderne 

materialer som stål, glass og betong. 
• Høyder og volum skal fastsettes etter en samlet vurdering og analyse av landskap og 

omkringliggende omgivelser. 
• Det skal legges opp til stasjonsutvikling og der arealbruken skal avklares i forbindelse 

med planprosessen, men der en skal legge vekt på å sikre gode overgangsmuligheter, 
lokalisere aktiviteter/formål til stasjonen som styrker dennes funksjon som attraktivt 
trafikk‐knutepunkt og tilstrekkelig parkeringsareal. Detaljer fastsettes i forbindelse med 
områderegulering. 

 
Dette er et omfattende planarbeid som vil omfatte over 200 daa planområde med mange og 
komplekse problemstillinger.  Arbeidet vil bli satt ut og er av en slik størrelsesorden at det må 
ut på Doffin.  Kostnadene er estimert ut fra erfaringstall knyttet til områderegulering på 
Kaupanes. Områderegulering på Eie er vesentlig mer kompleks og der en må gå lenger i å 
sikre de tekniske løsningene på bl.a. vegsystem m.m. Områdereguleringen vurderes å ville 
utsløse krav om konsekvensutredning etter forskriften med tilhørende fagrapporter som må 
utarbeides av fagkyndige. Dette må leies inn av kommunen. 
 
Dette arbeidet vil gå over om lag 1,5-2 år fra start til slutt. Kostandene er estimert til 2,5 
millioner fordelt på 2017 (0,2 mill) ,2018 (1,8 mill) og 2019 (0,5 mill). Fordelingen vil kunne 
endres avhengig av fremdriften i planarbeidet. 

Revidering av kommuneplanen 
Revidering av kommuneplanens samfunns- og arealdel pågår. 
 
Revidering av kommuneplanen er et svært omfattende og tidkrevende arbeid. Det må bl.a. 
utarbeide flere delrapporter av fagkyndig som grunnlag for planarbeidet herunder bl.a.  
befolkningsprognose på skolekretsnivå m.m. Dette arbeidet vil gå over om lag 1,5 år fra start 
til slutt dersom prosessen går på skinner. På grunn av vedtak i Kommuneplanutvalget vil en 
ha økte kostnader knyttet til «Mulighetsstudie og stedanalyse for Helleland». Samlede 
kostnader er estimert til 750 0000,- fordelt på 0,32 mill i 2017 og 0,43 mill i 2018. I tillegg vil 
det påløpe kostander til «Mulighetsstudie for deler av Egersund sentrum» som både er en del 
av kommuneplanarbeidet, men også en del av «Aktivitet i sentrum» og dekkes i sin helhet 
over omstillingspotten. 
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Vedlegg 2 – Konsekvenser i Statsbudsjettet 
I statsbudsjettet er det en økning i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) for oss.  
 
De anslag som ligger i vedtatt øk plan for 2017 – 2020 er slik (alle tall er i hele tusen kroner): 
 

Drift - endringer 2017 2018 2019 2020 2021
Skatteinngang -411 500 -422 300 -433 100 -438 100 -438 100
Netto inntektsutjevning -7 500 -1 100 5 400 8 400 8 400
Rammetilskudd -348 372 -350 065 -351 165 -351 165 -351 165
Skjønnsmidler -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800
Rammetilskudd ekstra -1 948
SUM EK -771 120 -775 265 -778 865 -782 665 -782 665  
 
I statsbudsjettet legger staten til grunn følgende: 
 

Drift - endringer 2017 2018 2019 2020 2021
Skatteinngang -411 500 -460 500 -460 500 -460 500 -460 500
Netto inntektsutjevning -7 500 13 100 13 100 13 100 13 100
Skjønnsmidler -1 800 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Rammetilskudd -348 372 -361 100 -362 900 -363 300 -363 400
Rammetilskudd ekstra -1 948 -1 999
SUM staten -771 120 -812 499 -812 300 -812 700 -812 800  
 
Dvs. at det her ligger inne en økning på 26,6 millioner kroner for 2017 og 17,1 millioner 
kroner for 2020. Dette skal dekke lønnspott, endringer i statsbudsjettet, nye tiltak/endringer 
og merforbruket for kommende år (ref. bla. økonomirapporten for september 2017).  
 
Et annet forhold er hvordan realveksten for kommunene beregnes. Her er det to forskjellige 
måter å gjøre det på – statens anslag og «et alternativt anslag». Det alternative anslaget er ikke 
vist av staten, men er et oppsett av statens egen info. En viser her til følgende tabell (oppgitt i 
mrd kroner): 
 

Forhold Staten Beregning
Vekst i frie inntekter 3,8 3,6

- merkostnader til demografi -2,2 -2,7
- merkostnader til pensjon -0,4 -0,4
- satsinger innenfor veksten i frie inntekter -0,8 -0,7
Økt handlingsrom uten effektiviseringskrav 0,4 -0,2
+ effektiviseringskrav 1,2 0
Økt handlingsrom med effektiviseringskrav 1,6 -0,2
Tapte innteker høsten 2017 -4,0
Øk situasjon for kommuene -4,2  

 
Staten legger til grunn en effektivisering på 1,2 mrd kr (uten at en sier hva dette er) og dette 
gir kommune et økt handlingsrom på 1,6 mrd kr. I dette legger staten ikke inn kompensasjon 
for økte utgifter. Hvis vi derimot legger inn statens egne tall så viser dette at den økonomiske 
situasjonen for kommunene snarere blir «redusert» med 4,2 mrd. kr. Årsaken til dette henger 
sammen med bla. «innslagspunktet». Statens anslag for inntekter for 2018 tar utgangspunkt i 
K prp fra mai. Etter denne tid har skatteinngangen for kommunene økt med 4 mrd kr. Disse 
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blir ikke videreført til 2018. Samtidig er det grunn til å tro at kommunene har disponert disse 
midlene. Dette er ikke en ny måte å gjøre dette på – dette skjer årlig – men oppsettet er nok 
«kontroversielt». 
 
Kan også ta utgangspunkt i at staten selv opererer med at våre inntekter øker med 3,3% fra 
2017 til 2018 og utgjør ca 25 millioner kroner. Hvis vi skulle hatt veksten som fremkommer 
prosentvis i de ulike kompensasjonene skulle disse midlene vært snarere 37 millioner kroner 
(«alternativ beregning»).  
 
Et annet forhold som en må påpeke – når det gjelder statens anslag på skatt – så ligger denne 
på 102,8% av landsgjennomsnittet for 2018. Dette er for høyt og må justeres ned. Dette er 
beregninger som pågår. Staten må anslå dette på makronivå og klarer ikke å skille ut særlige 
forhold for oss – Aker-effekten. En påpeker at inntektssystemet er et bra system og tar hensyn 
til svært mange forhold – noe som vises også i år mht. forhold staten legger inn og hvordan 
dette blir kanalisert til den enkelte kommune – dog så blir kommunene underfinansiert.   
 
Kommentarer til statsbudsjettet for 2018 - konsekvenser for kommunene (generelt) -  
Noen momenter på enkelt poster: 
 

• Eiendomsskatt. Det er foreslått endringer i statsbudsjettet som kan ha betydelige 
økonomiske endringer. Dette omfatter både regelendringer og eiendomsskattesatser. 
Har ikke inngående detaljkunnskap her, men dette kan fort bli en betydelig endring for 
mange kommuner. For oss kan konsekvensen bli 2 millioner kroner for eksisterende 
forhold og 2 millioner kroner knyttet opp mot vindmøller. 

• Innslagspunktet i beregning av skatt og rammetilskudd for 2018. Innslagspunktet er 
mai 2017 – noe som gjør at kommunene ikke får beholde merinntekter på 4 mrd kr i 
2017. Disse blir ikke videreført. En må dog gjøre regning med at disse midlene er 
disponert av kommunene og slik sett fører dette til at det ikke er noen reell vekst fra 
2017 til 2018. Når en i tillegg skal dekke inn demografiske endringer, økt pensjon og 
nye statlige føringer så betyr dette at kommunene egentlig får mindre i 2018 enn i 
2017.  

• Tilskuddsordningen ressurskrevende tjenester helse og omsorg. En god ordning, men 
her er det to forhold som en bør se på: 

o Aldersgrensen på 67 år. Hva skjer etter en person har blitt 67 år? 
o For andre året på rad så økes innslagspunktet med 50.000 kr ut over pris- og 

lønnskompensasjon (samme som for 2017). Dette betyr at refusjonsandelen 
blir stadig mindre. 

• Rammen til kommunene blir redusert med de midlene som kommunene tar inn i maks 
foreldrebetaling (som øker med 110 kr/mnd). Dette betyr at kommunene ikke får noe 
igjen av denne økningen – men det oppfatter ikke kundene våre. Snarere tvert om. 
Økte driftsutgifter blir da ikke kompensert for kommunene – noe som særlig vil gjelde 
for Eigersund kommune som har mange barn i private barnehager. 

• Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser. Tilskudd for ombygging forsvinner 
etter 2021. Dette blir en utfordring da vi ser at nettopp etter denne tid kan det være 
aktuelt å foreta ombygginger.  

• Kommunene skal overta utlevering og dekning av ulike hjelpemidler – en ordning som 
NAV via staten har hatt. Dette skal gi billigere tjenester. Så langt som jeg kan se 
følger det ikke med penger her. Dvs. at vi kan få en veldig dyr ordning inn over oss – 
uten dekning.  



 
Budsjett og økonomiplan 2018 – 2021  Administrasjonens budsjettkommentarer 

    
Eigersund kommune Side 94 Administrasjonens budsjettforslag B2018 
 

• Regjeringen legger inn en forventet effektiviseringsgevinst på kommunene på 1,2 
milliarder kroner. Dette innarbeides i beskrivelsen av handlingsrommet til 
kommunene. En viser her at dette vil komme på toppen av egne effektiviseringstiltak. 
En gjorde det samme for bla. 2017 – noe som da betyr en økning på et årlig 
effektiviseringskrav. Dette er med på å svekke økonomien i kommunene. 

• Merkostnader til demografi blir ikke dekket. 
• Det føres ytterligere midler inn til barnevernet. En må vær over at dette er øremerkede 

midler og hvor det er samarbeidsordningen mellom kommunene. Når (og hvis) disse 
midlene skal inn i rammen må de interkommunale ordningene ivaretas. 

 
I dette har i dette sett kun på forhold knyttet opp mot kommuner og med fokus på Eigersund 
kommune. Har derfor ikke sagt noe om reduserte midler til ras/flom – da det ser ut som om 
det er satt av midler til Eigersund kommune også i 2018. 
 
Nedenfor presenteres et utvalg aktuelle saker med betydning for kommunesektoren og for oss. 
Henter beskrivelsen fra staten – og viser konsekvensene for EK. 
 

Innlemming av boligsosiale tilskudd i rammetilskuddet til kommunene  
Som ledd i arbeidet med redusert statlig detaljstyring ble en gradvis innlemming i rammetilskuddet til 
kommunene av boligsosiale tilskudd igangsatt i statsbudsjettet for 2017. Innlemmingen av tilskuddene 
øker det lokale handlingsrommet for å finne gode tilpassede løsninger for den enkelte i samarbeid 
mellom ulike kommunale tjenester. Dette vil også redusere kommunenes administrative arbeid knyttet 
til søknader og rapportering og dermed frigjøre kapasitet til tjenesterettet arbeid.  
 
I statsbudsjettet for 2017 ble 10 mill. kroner fra det boligsosiale tilskuddet på kap. 621, post 63 på 
Arbeids- og sosialdepartementets budsjett innlemmet i rammetilskuddet. Det foreslås at 28,5 mill. 
kroner innlemmes i 2018. Det tas sikte på å innlemme ytterligere midler i 2019 ettersom igangsatte 
forsøk/igangsatt arbeid i kommunene avsluttes. Etter 2019 vil det bli videreført midler på posten for å 
bidra til utviklingen av de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen. Se nærmere omtale i 
Prop. 1 S (2017–2018) for Arbeids- og sosialdepartementet.  
 
Fra det boligsosiale kompetansetilskuddet på kap. 581, post 78 på Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets budsjett ble det innlemmet 5,7 mill. kroner i statsbudsjettet for 2017. 
Det foreslås å innlemme 15,5 mill. kroner i 2018. Det tas sikte på å innlemme ytterligere midler i 2019 
etter hvert som gitte tilsagn løper ut. Den delen av tilskuddet som har gått til andre mottakere enn 
kommunene, videreføres i en ny ordning. Se nærmere omtale under programkategori 13.80 Bolig, 
bomiljø og bygg.  
Konsekvenser for EK: Fører til en økning i rammen til HO på 43.000 kr og 80.000 kr 
 
Tilskudd til frivilligsentraler  
De øremerkede midlene til frivilligsentraler ble overført fra Kulturdepartementets budsjett til 
rammetilskuddet til kommunene i 2017. Midlene er gitt en særskilt fordeling i en overgangsperiode på 
fire år. Rapportering fra kommunene viser at det er etablert 18 nye frivilligsentraler i 17 kommuner i 
2017. Det foreslås å øke bevilgningen med 15 mill. kroner i 2018, inkludert 6,6 mill. kroner til 
kommuner med nyetablerte frivilligsentraler. Den kommunevise fordelingen av midlene går fram av 
tabell C-k i Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2017–2018) (Grønt hefte). Se også nærmere 
omtale i Prop. 1 S (2017–2018) for Kulturdepartementet.  
Konsekvenser for EK: 365.000 kr ble tildelt i 2017. Nå økes dette til 392.000 kr. Fører til en økning i 
HO på 27.000 kr (rammeøkning for 2018). 
 
Opptrappingsplanen for rusfeltet  
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020) skal bidra til en forbedret, forsterket, tverrsektoriell og 
samordnet innsats på rusfeltet. Hovedfokus er på kommunesektoren. Regjeringen vil styrke innsatsen 
på rusfeltet med 2,4 mrd. kroner i planperioden 2016–2020. Det er i 2016 og 2017 bevilget til sammen 
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986,8 mill. kroner knyttet til oppfølging av planen. For 2018 er 300 mill. kroner av veksten i 
kommunenes frie inntekter begrunnet med økt satsing på rusfeltet. Midlene fordeles etter 
delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2017–2018) for Helse- og 
omsorgsdepartementet.  
Konsekvenser for EK: Rammeøkning til HO på 865.000 kr. 
 
Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser  
Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser har i perioden 2014–2017 blitt styrket betydelig for 
å gi kommunene bedre muligheter til å fornye og øke tilbudet av omsorgsplasser for personer med 
behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose eller 
funksjonsnedsettelse. Tilsagnsrammen de siste fire årene har ligget høyt med henholdsvis 2 500 plasser 
per år i perioden 2014–2016 og 3 100 plasser i 2017. I årene som kommer vil det være behov for å øke 
kapasiteten av heldøgns omsorgsplasser i kommunene. Stortinget har derfor vedtatt å endre 
investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser fra og med 2021 til kun å omfatte plasser som gir 
netto tilvekst. Det er vedtatt en overgangsordning for perioden 2017–2020. I denne perioden kan deler 
av tilskuddet også benyttes til å fornye eksisterende bygningsmasse gjennom utskifting eller 
renovering. Bevilgningsforslaget for 2018 på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett (kap. 761, 
post 63) innebærer en tilsagnsramme på om lag 3 050 mill. kroner. Rammen gir rom for tilskudd til om 
lag 1 800 heldøgns omsorgsplasser. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2017–2018) for Helse- og 
omsorgsdepartementet.  
Konsekvenser for EK: Gjelder investeringer. Ingen forhold for EK i denne omgang. 
 
Dagaktivitetstilbud for personer med demens  
Regjeringen vil, som oppfølging av Stortingets behandling av Dok. 8:53 S (2014–2015), jf. Innst. 221 S 
(2014–2015), fremme forslag til endring av helse- og omsorgstjenesteloven som fastsetter en plikt for 
kommunene til å tilby et aktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens gjeldende fra 1. 
januar 2020. Som del av Demensplan 2020 videreføres tilskuddsordningen (kap. 761, post 62) til 
dagaktivitetstilbud for personer med demens. Det foreslås å legge til rette for 350 nye plasser i 2018. 
Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2017–2018) for Helse- og omsorgsdepartementet.  
Konsekvenser for EK: Ingen midler lagt inn for 2018. Kommer i 2020. 
 
Grunn-, videre- og etterutdanning i omsorgstjenestene  
Regjeringen vil styrke grunn-, videre- og etterutdanningen av ansatte i omsorgstjenestene. Det foreslås 
å øke den delen av bevilgningen på kap. 761, post 21 og post 68 som går til dette formålet med 25 mill. 
kroner til totalt 350 mill. kroner i 2018. Med dette vil regjeringen ha økt bevilgningen med om lag 185 
mill. kroner i perioden 2014–2018. Økt kompetanse er viktig for å utvikle god praksis og sikre trygge og 
gode tjenester tilpasset den enkeltes behov. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2017–2018) for Helse- og 
omsorgsdepartementet.  
Konsekvenser for EK: Øremerkede midler direkte til avdelingen. 
 
Tidlig innsats i barnehage og skole  
Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med tidlig innsats i barnehagen og i skolen for å fange opp 
utfordringer tidlig og følge dem opp raskt. Det foreslås at 200 mill. kroner av veksten i 
kommunesektorens frie inntekter begrunnes med en økt satsing på tidlig innsats i 2018. 100 mill. 
kroner foreslås fordelt etter delkostnadsnøkkelen for barnehage, mens delkostnadsnøkkelen for 
grunnskole legges til grunn for fordelingen av de resterende 100 mill. kronene.  
 
For å legge til rette for at alle barn kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole, har 
regjeringen sendt på høring et forslag om å lovfeste en plikt for barnehageeiere og skoleeiere til å 
samarbeide om denne overgangen. Kommunesektoren kompenseres for lovendringen gjennom en 
økning i rammetilskuddet på 20 mill. kroner i 2018.  
 
Videre foreslår regjeringen å innføre en tilskuddsordning som har til hensikt å støtte kommuner som 
har mange minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage. Tilskuddet skal gå til ulike typer 
informasjons- og rekrutteringsarbeid, slik at barnehagedeltakelsen blant barn med minoritetsspråklig 
bakgrunn øker. Det foreslås bevilget 20 mill. kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett (kap. 231, 
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post 66) til formålet i 2018. Se Prop. 1 S (2017–2018) fra Kunnskapsdepartementet for en nærmere 
omtale av regjeringens satsing på tidlig innsats.  
Konsekvenser for EK: Fører til en økning i rammen på 578.000 kr. Merk videre at det blir en 
reduksjon i kommunereammen som følge av økt makspris. Dette vil for oss utgjøre 841.000 kr som 
da trekkes ut av rammen til KO og kompenseres med en egen inntekt. 
 
Tilskudd til fagskoleutdanning  
I dag bevilges det midler til fagskoleutdanning på budsjettene til Kunnskapsdepartementet, Helse- og 
omsorgsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Regjeringen foreslår å samle 
finansieringen av fagskolene i én felles tilskuddsordning på Kunnskapsdepartementets budsjett fra 
2018 (kap. 240, post 60). Fylkeskommunene vil være tilskuddsmottakere og ansvarlig for videre 
forvaltning av midlene. Det følger av dette at finansieringen av fagskolene på Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets budsjett trekkes ut av rammetilskuddet til fylkeskommunene og 
overføres til Kunnskapsdepartementets budsjett. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2017–2018) for 
Kunnskapsdepartementet.  
Konsekvenser for EK: Øremerkede midler direkte til avdelingen. 
 
Barnevern  
200 mill. kroner av forslaget til vekst i frie inntekter til kommunene begrunnes med forebyggende tiltak 
for barn, unge og familier. Dette vil være med på å ruste kommunene for et større ansvar på 
barnevernsområdet i forbindelse med barnevernreformen. Samtidig underbygger det regjeringens 
prioriterte satsinger innenfor arbeid med psykisk helse, rus og opptrappingsplanen mot vold og 
overgrep, og det åpner også for at kommunene kan prioritere ytterligere satsing på helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten i 2018. Midlene fordeles etter samlet kostnadsnøkkel.  
 
Kommunene skal forberedes på økt ansvar gjennom en langsiktig kompetansestrategi der bedre 
videreutdanning er et av satsingsområdene. Tilskudd til barnevernsfaglige videreutdanninger på kap. 
854, post 62 økes fra 6,2 mill. kroner til 19,7 mill. kroner i 2018. Tilskuddet skal dekke deler av 
kommunenes kostnader når ansatte deltar i videreutdanning. I tillegg settes det av 9,5 mill. kroner til 
tjeneste- og tiltaksutvikling i kommunale barnevernstjenester på kap. 854, post 61. Se nærmere omtale 
i Prop. 1 S (2017–2018) for Barne- og likestillingsdepartementet.  
Konsekvenser for EK: Fører til en økning i rammen på 578.000 kr. 
 
Kommunale vigsler  
I Prop. 91 L (2016–2017) Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til 
kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport ble det foreslått å overføre 
myndighet til å foreta vigsel fra domstolene til kommunene. Forslaget ble vedtatt av Stortinget i juni 
2017. Overføringen av oppgaven fra domstolene til kommunene vil skje fra 1. januar 2018. Som følge 
av dette foreslås det å overføre 3 mill. kroner fra Justis- og beredskapsdepartementets budsjett (kap. 
410, post 01) til rammetilskuddet til kommunene. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2017–2018) fra 
Barne- og likestillingsdepartementet. 
Konsekvenser for EK: 8.000 kr som ikke legges inn i rammen. 

 
Det er andre forhold i rammetilskuddet som en ikke klarer å innarbeide i avdelingene og / eller at dette 
fremkommer på andre måter. Dette omfatter bla. følgende forhold: 

• Endringer i helsenettet. 
• Økt kontantstøtte. 
• Servicehunder 
• Endringer i antall elever i private grunnskoler 
• Prosjekter for enkelt kommuner. 
• For kommunene totalt er det 14 endringer – herunder forhold knyttet opp mot tidligere år. 
• Hvis avdelingene mener det ligger endringer og forhold som ikke er innarbeidet ber jeg om at 

en tar kontakt med meg. 
 
Rådmannen viser også til et forhold som ble lagt inn i revidert nasjonalbudsjett for 2017 og 
videreføres i statsbudsjettet – pedagognorm. KS har anslått dette til dobbelt så mye som staten. Våre 
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beregninger viser også at dette ligger dobbelt så høyt som statens anslag. Staten har lagt til grunn 
1.170.000 kr. Våre anslag går på 2.276.000 kr. Dette er et forslag som må kompenseres. Som følge av 
statlig endring øker våre utgifter med 1.106.000 kr pr år – midler som ikke blir kompensert, men som 
må være en del av konsekvensene av statsbudsjettet. 
 

Vedlegg 3 – Budsjettinnspill Eigersund kirkelige Fellesråd  
En viser til sak – hvor dette dokument er lagt med som vedlegg. Fellesrådets forslag til nye driftstiltak 
er ikke innarbeidet. 
 

Vedlegg 4 – Budsjettinnspill Kontrollutvalget  
En viser til sak – hvor dette dokument er lagt med som vedlegg. Iht. forskrift skal Kontrollutvalgets 
budsjettforslag følge budsjettbehandlingen. Forholdene er innarbeidet i Sentraladministrasjonens 
driftsbudsjett for 2018. 
 

Vedlegg 5 – Oversikt over fond i Eigersund kommune 
Oversikten viser budsjettert bruk og avsetning på fondene – summert pr 31/12 det enkelte år. 
Oversikten viser både investeringsfond og driftsfond.  
 
Det oversikten viser er at driftsfondene til Eigersund kommune disponeres i løpet av kommende 
økonomiplanperiode. I tillegg peker en på at 26 millioner kroner er knyttet opp mot avsetning på 
investeringsfond på gevinst ved salg av tomter og bygninger (som ikke er gjennomført). Vi har videre 
mottatt informasjon som kan tyde på større endringer innenfor pensjonsberegningene i KLP – som 
gjør at ulike pensjonsfond kan bli disponert. En viser til følgende oversikt: 
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Oversikt fond - Eigersund kommune Regnskap Fond Fond Fond Fond Sum fond
Konto Navn på fond 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

2515001 NÆRINGSFOND -704           -704           -704           -704           -704           -704             
2515002 FOND FEIERVESENET -             -             -36             -             -             -               
2515003 VANNFOND -40 489      -30 950      -20 355      -8 639        -524           -234             
2515004 FOND AVLØP OG RENSING -21 940      -10 667      -267           -432           463             463              
2515005 RENOVASJONSFOND -317           -317           -317           -317           -317           -317             
2515006 PARKERINGSFOND -2 253        -2 253        -2 253        -2 253        -2 253        -2 253          
2515007 OPPMÅLINGSFOND -628           -348           -172           -172           -172           -172             
2515008 BYGGESAKSFOND -1 106        -666           -101           -1               -1               -1                 
2515009 TAPSFOND BYGGESAK -99             -99             -99             -99             -99             -99               
2525004 VILTFORVALTNINGENS FOND -114           -114           -114           -114           -114           -114             
2525012 PSYKIATRI - KOMP.MIDLER -454           -254           -54             -54             -54             -54               
2525013 HUSABØ SKOLE - JUBILEUMSBOK -60             -             -             -             -             -               
2525014 FOND KVALIFISERINGSPROGRAM -1 343        -1 343        -1 343        -1 343        -1 343        -1 343          
2525015 ØREM.MIDLER BARNEVERN -359           -             -             -             -             -               
2525016 ØYEBLIKKELIG HJELP -5 980        -4 980        -3 980        -2 980        -1 980        -980             
2525017 LYSGÅRDEN AKT.SENTER -69             -69             -69             -69             -69             -69               
2525018 ARV BEKKEFARET -105           -105           -105           -105           -105           -105             
2535001 INVESTERINGSFOND -16 001      -7 756        -11 641      -15 591      -17 841      -20 741        
2535002 FOND UTVIKLING NÆRINGSOMRÅDER -2 670        -2 670        -2 670        -2 670        -2 670        -2 670          
2535005 TOMTEUTVIKLINGSFONDET -8 364        -10 714      -14 714      -18 714      -22 714      -26 714        
2535007 TILB.FØRTE PENSJONSM. FRA KLP 2004 -440           -440           -440           -440           -440           -440             
2535009 FORPROSJ.MIDLER VEIER M.M. -60             -60             -60             -60             -60             -60               
2535010 SALGSFOND TOMTER OG BYGG -14 194      -14 194      -14 194      -14 194      -14 194      -14 194        
2535011 FOND REF. HESTNES -2 382        -82             -82             -82             -82             -82               
2555001 FOND TILFLUKTSROM -790           -790           -790           -790           -790           -790             
2565001 EIGERØY SKOLE VELFERDSTUR -13             -13             -13             -13             -13             -13               
2565002 DRIFTSFOND -504           -8 870        -8               -481           -481           -481             
2565003 BEVILLINGSFOND -576           -576           -576           -576           -576           -576             
2565004 FOND 22.JULI 2011 -677           -677           -677           -677           -677           -677             
2565006 PENSJONSFOND -26 690      -26 690      -26 690      -26 690      -26 690      -26 690        
2565008 PREMIEAVVIKSFOND -8 637        -8 637        -8 637        -8 637        -8 637        -8 637          
2565009 FINANSFONDET -3 747        -3 747        -3 747        -3 747        -2 630        -1 493          
2565010 OMSTILLING 2020 -500           -500           -500           -             -             -               
2565012 UTVIKLING NÆRINGSOMRÅDE -195           -195           -195           -195           -195           -195             
2565014 DRIFTSFOND RÅDHUS/KULTURHUS -2 000        -1 000        -1 000        -1 000        -1 000          
2565015 SKATTEREG.FOND -3 510        -3 510        -3 510        -3 510        -3 510        -3 510          
2565017 FOND BARNEVERN -700           -700           -500           -500           -500           -500             
2565018 STRØMFOND -80             -80             -80             -80             -80             -80               
2565019 FOND RESSURSKREVENDE ELEVER -20             -20             -20             -20             -20             -20               
2565020 LØNNSPOTT -95             -             -             -             -             -               
2565021 FOND VINTERVEDLIKEHOLD -1 685        -1 685        -1 685        -1 685        -1 685        -1 685          
2565022 MASKINFOND -812           -812           -812           -812           -812           -812             
2565068 SAMHANDLINGSFOND -1 094        -99             -99             -99             -99             -99               
2565069 VERTSKOMMUNEFOND -17 167      -9 667        -9 667        -9 667        -9 667        -9 667          
2565070 BARNEHAGEFOND -14             -14             -14             -14             -14             -14               
2565071 TAPSFOND SENTRALADM. -1 300        -1 300        -1 300        -1 300        -1 300        -1 300          
2565073 FLYKTNINGEFOND -17 573      -13 748      -5 233        -2 518        -1 803        -1 088          
2565074 DRIFTSFOND KO 2016 -3 010        -1 010        -10             -10             -10             -10               
2565076 TILSK. KATOLSKE KIRKE - TILBAKEHOLDT -434           -434           -434           -434           -434           -434             
2565077 DRIFTSREDUKSJONER 2016 -1 000        -             -             -             -             -               
2565078 NYE LÆREMIDLER SKOLE -2 450        -1 000        -             -             -             -               
2565079 PENSJONSFOND - DALANERÅD -600           -550           -500           -450           -400           -400             
2565080 KVAL.FOND SOSIAL -1 200        -600           -             -             -             -               
2565081 INVENTARFOND HO -2 418        -1 418        -418           -             -             -               
2565082 BILFOND HO(LEASING) -500           -400           -300           -             -             -               
2565083 FOND AKUTTMOTTAK FLYKTNINGER -690           -             -             -             -             -               
2565084 ARBEIDSMARKEDSTILTAK 2016 -1 691        -725           -             -             -             -               

T O T A L T -220 503     -179 252     -141 185     -132 938     -127 296     -131 054       
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
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Vedlegg 6 – Kommunale gebyrer og betalingssatser 2018 for KO 
Barnehage 2017 2018 
Pr. mnd. – 11 mnd. pr år: 
5 dager 
4 dager 
3 dager 
Matpenger ca. 

 
2.730 
2.184 
1.638 

300 

 
2.910 
2.328 
1.746 

300 
 
Sfo – pr mnd 2017 2018 
Pr. mnd. – 10 mnd. pr år: 
Over 15 timer pr uke 
Inntil 15 timer pr uke 
Matpenger ca. 
Helårsåpen pr. mnd  - 11 mnd pr år 

 
2.627 
2.025 

150 
318 

 
2.627 
2.025 

150 
318 

 
Bibliotek 2017 2018 
Purregebyr: 
1. gang – barn/voksne 
2. gang – barn/voksne 
3. gang – barn/voksne 

 
10/20 
20/30 
50/60 

 
10/20 
20/30 
50/60 

Erstatningskrav for tapte bøker mm.: 
Bok – voksen 
Bok – barn 
Lydbok – voksen 
Lydbok – barn 
CD 
CD musikk 
DVD 1 plate 
Dvd 2 plater 

 
350 
200 
400 
300 
150 
200 
150 
200 

 
350 
200 
400 
300 
150 
200 
150 
200 

Salg av utgåtte bøker: 
Barnebok 
Voksenbok 

 
5 

10 

 
5 

10 
Salg av kopier og utskrifter fra PC: 
A4 med/uten farge 
A3 med/uten farge 

 
4/2 
8/4 

 
4/2 
8/4 

 
Kulturskolen 2017 2018 
Priser reguleres 1.8 
Pris pr. halvår: 
Elevavgift 
Ballett/dans, drama, visuelle kunstfag  
Musikk fra livets begynnelse (10 ganger) 
Instrumentleie 
Materialpenger visuelle kunsfag 

 
 

1.737 
1.544 

500 
250 
200 

 
 

1.737 
1.544 

500 
250 
200 
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Vedlegg 7 – Kommunale gebyrer og betalingssatser 2018 for HO 
 

Helse tjenester 2017 2018 
Hjemmesykepleie 
Vederlagsfritt etter søknad med vedtak 

0 0 

Praktisk bistand og opplæring pr time 
Maksimale grense for egenbetaling pr mnd – inntektsavhengig: 
- Inntil 2G 
- 2G – 3G 
- 3G – 4G 
- 4G – 5G 
- 5G – 6G 
- Over 6G 

292 
 

200 
880 
1253 
2005 
2502 
3255 

300 
 

Ihht. 
regulativ 

1050 
1402 
2244 
2800 
3643 

Vaskeritjeneste – vask av privat tøy pr mnd (sykehjem langtid) - 500 
Venøse- og CRP-prøver pr stk (Åpen omsorg) 115 121 
Dagopphold Kjerjaneset pr dag 215 226 
Dag/natt opphold institusjon pr dag/natt 80 Ihht. 

Forskrift. 
Korttidsopphold sykehjem pr døgn  
(inntil 60 døgn, da blir betaling som ved langtidsopphold 
sykehjem) 

155 Ihht. 
Forskrift. 

Langtidsopphold sykehjem 
(Betalingen er inntektsregulert) 

Følger 
gjeldende 
regulativ 

Følger 
gjeldende 
regulativ 

Egenandel aktivitetssenter (Tyrigården/Lysgården) pr mnd 308 323 
Busstransport tur/retur arbeid på Uninor  (pris pr mnd) 
Transport 1-2 dager pr uke – månedspris 
 
Transport 3-5 dager pr uke – månedspris 
 

 
175 

 
350 

 
Ihht. 

Kolumbus 
prisliste, 
halv mnd 

pris 
Ihht. 

Kolumbus 
prisliste 

 
Hjelpemidler/velferdsteknologi 2017 2018 
Trygghets alarm – analog privat (pris pr mnd) 
Tjenesten utgår i løpet av 2018 

77 81 

Trygghets alarm – analog kommunal (pris pr mnd) 
Tjenesten utgår i løpet av 2018 

171 180 

Installasjon av digitale trygghets alarm (engangsbeløp) 583 700 
Trygghets alarm – digital (pris pr mnd) - 250 
Flytting av digital trygghets alarm (engangsbeløp) - 360 
 
 
Mat 2017 2018 
Middag med dessert, levert på døren 

- Etter søknad med vedtak   
115 115 
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Grøt 70 70 
Full kost 5245 5507 
 
 

Vaksiner mv.  2017 2018 

1.gangs konsultasjon ved ny reise 
- Voksen 
- Barn under 16 år 
- Familie 

 
250 
150 
500 
 

 
275 
175 
550 

Konsultasjon påfyll, samme reise 
- Per person 
- Barn under 16 år 
- Familie 

 
150 
150 
300 
 

 
155 
155 
310 

Medbrakt for injeksjon, inkl. kons. 250 275 

Influensavaksine: 
Risikogruppe pr. person 
Øvrige pr person 

 
200 
250 
 

 
200 
250 

Boostrix Polio (difteri/stivkrampe/kikhoste/polio) 365 365 
Tetravac, basisvaksinering, Difteri, Stivkrampe, Kikhoste, 
Polio 

335 335 

Poliomyelitt –”Imovax Polio” 225 225 
Gulfeber –”Stamaril” 310 310 

Hepatitt A (Epaxal), barn under 16 år 
Hepatitt A (Epaxal), voksen 

 
410 
410 

 
410 
410 

Hepatitt A + B (Twinrix), barn under 16 år 
Hepatitt A + B (Twinrix), voksen 

 
380 
485 

 
380 
485 

Japansk encefalitt 915 915 
Kolera / ETEC, Ducoral, 1 dose 
Kolera / ETEC, Ducoral, 2 doser 

 
250 
500 

 
250 
500 

Meningokokksykdom ACWY 500 500 
Rabies 560 560 
Skogflåttencefalitt, Ticovac, barn under 16 år 
Skogflåttencefalitt, Ticovac, voksen 

 
330 
360 

 
330 
360 

Tyfoidfeber, kapsler (vivotif) 
Sprøyte (typherix) 

 
255 
230 

 
255 
230 

Tuberkulose- BCG 100 100 
TBC-test: Mantoux inkl. konsult. 300 300 
Varicella (Vannkopper) 565 565 
MMR (Meslinger, kusma, røde hunder) 100 100 
Utskrift vaksinekort og gulfeber bevis pr stk 50 55 
Hørselstest 200 210 
Engangssett Brystpumpe 250 260 
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Friskliv sentralen: 2017 2018 
Egenandel for kurs i regi av frisklivsentralen pr medlem 

- Frisklivstrening 
- Bra mat for bedre helse 
- Snus og røykeslutt 
- Kurs i belastningsmestring 
- Kurs i depresjonsmestring 

300 300 

 
 
Fysio– ergoterapi tjenesten:  2017 

Egen 
2018 
Egen 

Fysio- ergoterapi tjenesten følger til enhver tid gjeldende 
takster for egenandeler fastsatt av HELFO. 
Prisene er gjeldene fra 01.07.2017 – 30.06.2018.  
https://fysio.no/content/download/19359/289066/version/1/file/Takstplakat_2017.pdf 
 

Ihht 
regulativ 

Ihht 
regulativ 

Bassengtrening (grupper) pr gang. 

- 30 min  

 
76 

 
76 

Behandlingsutstyr  110 115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fysio.no/content/download/19359/289066/version/1/file/Takstplakat_2017.pdf
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Vedlegg 8 – Kommunale gebyrer og betalingssatser 2018 for TA 
 

Forhold knyttet opp mot bygg: 
 

Forhold 2017 2018 
Utleie gymsal, dagsleie utover ord. trening, lokale lag og 
foreninger 

800 1000 

Utleie gymsal, dagsleie, private 2500 1000 
Utleie gymsal, konkurranser 1600 2500 
Utleie gymsal, dagsleie, kommersielle 2500 3000 
Utleie idrettshall, dagsleie utover ord. trening, lokale lag og 
foreninger 

800 1000 

Utleie idrettshall, private 2500 1000 
Utleie idrettshall, dagsleie, konkurranser 1600 2000 
Utleie idrettshall, dagsleie, kommersielle - 3500 
Utleie svømmehaller, dagsleie, utover ord. Trening, lokale lag 
og foreninger 

- 1000 

Utleie svømmehaller, konkurranser Timeprissats 3000 
Utleie svømmehaller, kommersielle - 4000 
Husutstikking, timepris 865,- 1.065,- 
 

Forhold knyttet opp mot oppmåling 

 1.1. Opprettelse av grunneiendom og festegrunn 

 2017 2018 
Areal fra 0 – 1.500 m2 15.000,- 17.250,- 
Areal over 1.500 m2 – økning pr. grensepunkt ut over 6 
punkt 

1.000,- 1.150,- 

Alle punkt som merkes og/eller måles ved forretningen inngår i gebyrgrunnlaget.  
Punkt som er tilfredsstillende merket og målt i tidligere forretning inngår ikke i 
gebyrgrunnlaget hvis det ikke blir merket på nytt. 

 1.2. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn  
 2017 2018 
Areal fra 0 – 1.500 m2 15.000,- 17.250,- 
Areal over 1.500 m2 – økning pr. grensepunkt ut over 6 
punkt 

1.000,- 1.150,- 

Alle punkt som merkes og/eller måles ved forretningen inngår i gebyrgrunnlaget.  
Punkt som er tilfredsstillende merket og målt i tidligere forretning inngår ikke i 
gebyrgrunnlaget hvis det ikke blir merket på nytt. 

 1.3. Oppmåling av uteareal på eierseksjon – gebyr pr. seksjon 

 2017 2018 
Areal fra 0 – 1.500 m2 7.500,- 8.625,- 
Areal over 1.500 m2 – økning pr. grensepunkt ut over 6 
punkt 

1.000,- 1.150,- 
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Alle punkt som merkes og/eller måles ved forretningen inngår i gebyrgrunnlaget.  
Punkt som er tilfredsstillende merket og målt i tidligere forretning inngår ikke i 
gebyrgrunnlaget hvis det ikke blir merket på nytt. 

 1.4. Opprettelse av anleggseiendom 

 2017 2018 
Opprettelse av anleggseiendom faktureres etter medgått tid - 
timepris 

925,- 1.065,- 

 1.5. Registrering av jordsameie 

 2017 2018 
Registrering av eksisterende uregistrert jordsameie 
faktureres etter medgått tid - timepris 

925,- 1.065,- 

 1.6. Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 

 2017 2018 
Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført 
oppmålingsforretning 

3.000,- 3.450,- 

Gebyr etter satsene i punkt 1.1 – 1.5 ovenfor kommer i tillegg. 
 1.7. Ny matrikkelenhet som tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet 

 2017 2018 
Areal fra 0 – 1.500 m2 10.000,- 11.500,- 
Areal over 1.500 m2 – økning pr. grensepunkt ut over 6 
punkt 

1.000,- 1.150,- 

Alle punkt som merkes og/eller måles ved forretningen inngår i gebyrgrunnlaget.  
Punkt som er tilfredsstillende merket og målt i tidligere forretning inngår ikke i 
gebyrgrunnlaget hvis det ikke blir merket på nytt. 
Det forutsettes at tilleggsarealet blir slått sammen med matrikkelenheten det skal 
være tilleggsareal til innen 4 mnd. fra matrikkelbrev er sendt rekvirenten. 
Overholdes ikke fristen, skal det betales fullt gebyr etter punkt 1.1 ovenfor. 

 1.8. Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka 

 2017 2018 
Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka,  
jf. matrikkelforskriftens § 40 

5.000,- 5.750,- 

 
2. Grensejustering 

2.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

 a) Beregningsgrunnlag: Grenselengde 
 2017 2018 
For inntil 25 meter grenselengde 5.000,- 5.750,- 
Grenselengde over 25 meter, økning pr. påbegynte 25 meter 1.000,- 1.150,- 

 b) Beregningsgrunnlag: Antall grensepunkt  
 2017 2018 
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For inntil 2 punkter 5.000,- 5.750,- 
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1.000,- 1.150,- 

Alle punkt som merkes og/eller måles ved forretningen inngår i gebyrgrunnlaget.  
Punkt som er tilfredsstillende merket og målt i tidligere forretning inngår ikke i 
gebyrgrunnlaget hvis det ikke blir merket på nytt. 
Det rimeligste alternativet skal benyttes. 

2.2 Anleggseiendom 

 2017 2018 
Gebyr for grensejustering faktureres etter medgått tid - 
timepris 

925,- 1.065,- 

3. ...................................................................................................................... Area
loverføring 

Det forutsettes at partene selv håndterer dokumentutforming (erklæring om 
eiendomsoverdragelse, pantefrafall osv.) og utveksling av pengeytelser, 
eventuelt at de lar seg bistå av eiendomsmegler, advokat eller lignende. 

3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

 2017 2018 
Areal fra 0 – 1.500 m2 10.000,- 11.500,- 
Areal over 1.500 m2 – økning pr. grensepunkt ut over 6 
punkt 

1.000,- 1.150,- 

Alle punkt som merkes og/eller måles ved forretningen inngår i gebyrgrunnlaget. 
Punkt som er tilfredsstillende merket og målt i tidligere forretning inngår ikke i 
gebyrgrunnlaget hvis det ikke blir merket på nytt. 
Ved makeskifte (tosidig arealoverføring) legges summen av brutto overførte 
arealer mellom eiendommene til grunn for gebyrberegningen. 
For overføring av areal til offentlig vei- eller jernbanegrunn beregnes gebyret 
etter punkt 2.1. 

3.2 Anleggseiendom 

 2017 2018 
Gebyr for arealoverføring faktureres etter medgått tid - 
timepris 

925,- 1.065,- 



 
Budsjett og økonomiplan 2018 – 2021  Administrasjonens budsjettkommentarer 

    
Eigersund kommune Side 106 Administrasjonens budsjettforslag B2018 
 

 

 4. Klarlegging av eksisterende grense  
 4.1. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er 

koordinatbestemt ved oppmålingsforretning etter matrikkelloven eller 
tilsvarende forretning 
 a) Beregningsgrunnlag: Grenselengde 
 2017 2018 
For inntil 25 meter grenselengde 5.000,- 5.750,- 
Grenselengde over 25 meter, økning pr. påbegynte 25 meter 1.000,- 1.150,- 

 b) Beregningsgrunnlag: Antall grensepunkt  
 2017 2018 
For inntil 2 punkter 5.000,- 5.750,- 
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1.000,- 1.150,- 

Det rimeligste alternativet skal benyttes. 
 4.2. Ny merking av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt 

ved oppmålingsforretning etter matrikkelloven eller tilsvarende forretning 

 2017 2018 
For inntil 2 punkter 3.000,- 3.450,- 
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 500,- 575,- 

 4.3. Klarlegging av rettigheter 

 2017 2018 
Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid - 
timepris 

925,- 1.065,- 

5. Privat grenseavtale 

 2017 2018 
Gebyr for å registrere referanse til avtale om eksisterende 
grense i matrikkelen faktureres etter medgått tid - timepris 

925,- 1.065,- 

 6. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering 
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket eller av andre grunner ikke kan 
fullføres: 
• Ved avbrudd etter at forretningen er berammet betales 1/3 av gebyret. 
• Ved avbrudd etter at forretningen er avholdt betales 2/3 av gebyret. 
• Ved avbrudd etter at målearbeidene er utført betales fullt gebyr. 

 7. Urimelig gebyr 
Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan planteknisk utvalg 
etter søknad fastsette et passende gebyr.  

 8. Betalingstidspunkt 
Gebyret kreves inn etterskuddsvis. Ved utsatt oppmålingsforretning (jfr. 
matrikkelforskriftens § 25) kreves gebyret inn når ny matrikkelenhet er 
opprettet. 
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 9. Utstedelse av matrikkelbrev 

 2017 2018 
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175,- 175,- 
Matrikkelbrev over 10 sider 350,- 350,- 

 
 

Gebyrregulativ for Vann og avløp i Eigersund kommune 
 
Gebyrer vedtatt med hjemmel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter, 
Forurensningsforskriften og Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune. 
 
ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

§1 Betalingsplikt 
Alle eiendommer som er knyttet seg til offentlige vann- og avløpstjenester skal betale 
gebyr i henhold til dette regulativ. Det gis ikke fritak for betaling av gebyr for 
eiendommer. Unntak er eiendommer som har tinglyste avtaler om rett til gratis vann.  
Faktura sendes tiltakshaver/hjemmelshaver.  
 
§ 2 Gebyrberegningstidspunkt 
Engangsgebyret for tilknytning beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak om 
tilkobling til offentlige vann/avløpsledninger ved søknad fra ansvarshavende. 
Årsgebyrene blir lagt på eiendommen når ledningsanlegget meldes ferdig.     
 
§ 3 Fakturerings- og betalingstidspunkt 
Engangsgebyret faktureres når kommunens vedtak foreligger.  
Årsgebyrene faktureres og fordeles på tre terminer i året. For eiendommer som har 
vannmåler foretas avregning på første termin hvert år. 
 
§ 4 Regulering av gebyrsatser 
Satsene i gebyrregulativets fastsettes av kommunestyret.  
Nye satser som er justert skal kunngjøres jfr. Forvaltningsloven. 
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KOMMUNALE GEBYRER VANN OG AVLØP  

Merverdiavgift kommer i tillegg.     
     

Vann- og avløpsgebyrer Gebyrsats  Gebyrsats  Gebyrsats  Gebyrsats  Merknad 
  VANN AVLØP VANN AVLØP   
  2017  2017 2018 2018   
Tilknytningsgebyr         
Tilkobling vann – vanlig sats  20 000   20 000   Gjelder når 

bruksarealet er inntil 
250 m2 

Tilkobling avløp – vanlig 
sats 

  

20 000 

  

20 000 Gjelder når 
bruksarealet er inntil 
250 m2 

Tilkobling vann – lav sats * 10 000   10 000   Gjelder når 
bruksarealet er inntil 
250 m2 

Tilkobling avløp – lav sats * 

  

10 000 

  

10 000 Gjelder når 
bruksarealet er inntil 
250 m2 

Tilkobling vann - 
arealtillegg  

2 300   2 300   Arealtillegg for hver 
påbegynte 50 m2  

Tilkobling avløp - 
arealtillegg    

2 300 
  

2 300 Arealtillegg for hver 
påbegynte 50 m2 

 
          
Abonnementsgebyr       Gjelder alle abonnenter som 

har vann / avløp 
- rørdimensjon V 32 mm 440 1320 440 1320 Eks. Bygningstypekoder: 111-

193 (Boliger, Fritidsbolig) 
Bygningstypekoder: 241-249 
(Fiskeri- og 
landbruksbygning) 
Bygningstypekoder: 311-330 
(Kontor og Forretning) 

- rørdimensjon V 40 mm 640 1440 640 1440 Eks. Bygningstypekoder: 611-
679 (Kultur og Undervisning) 

- rørdimensjon V 50 mm 1080 2430 1080 2430 Eks.Bygningstypekoder: 511-
539  (Hotell og Resturant) 

- rørdimensjon V 63 mm 1280 2880 1280 2880 Eks. Bygningstypekoder: 311-
330 (Kontor og Forretning) 

- rørdimensjon V 75 mm 1480 3330 1480 3330 Eks. Bygningstypekoder: 411-
449 (Samferdsel og 
Kommunikasjon) 

- rørdimensjon V 90 mm 3680 8280 3680 8280   

- rørdimensjon V 110 mm 5400 12150 5400 12150 Eks. Bygningstypekoder: 211-
239 (Industri og Lager) Eks. 
Bygningstypekoder: 719-739 
(Helse) 



 
Budsjett og økonomiplan 2018 – 2021  Administrasjonens budsjettkommentarer 

    
Eigersund kommune Side 109 Administrasjonens budsjettforslag B2018 
 

- rørdimensjon V 125 mm 6880 15480 6880 15480   

- rørdimensjon V 140 mm 8600 19350 8600 19350   

- rørdimensjon V 160 mm 11200 25200 11200 25200 Eks. Bygningstypekoder: 211-
239 (Industri og Lager)   

- rørdimensjon V 180 mm 14240 32040 14240 32040   

- rørdimensjon V 200 mm 17480 39330 17480 39330   

- rørdimensjon V 225 mm 22240 50040 22240 50040   

 
 
  2017  2018    
Vannmålerleie, 0-25mm 200 200   
Vannmålerleie, 26-50mm 300 300   
Vannmålerleie, 51-150mm 400 400   
Vannmålerleie, > 151mm 500 500   
        
Vannagift – variabel del 
etter forbruk/stipulert, pr. 
m3 

2,95,- 2,95,- Gjelder for alle med/uten vannmåler  

Avløpsavgift – variabel del 
etter forbruk/stipulert, pr. 
m3 

6,40,- 6,40,- Gjelder for alle med/uten vannmåler  

        
Stengegebyr for vann 
(avløp) (avslutning av 
abonnement) 

1 500- 1 500- Gjelder for stenging av vanntilførsel 
(avslutning av avløpsgebyr) 

        
 
*) Når det gjelder tilkoblingsavgiftene kommer lav sats til anvendelse på eiendommer der kommunen eller privat 
utbygger har krevd eller krever innbetalt opparbeidelseskostnader for interne permanente tekniske anlegg som er utført 
etter planer godkjent av kommunen. 

*) Når det gjelder tilkoblingsavgiftene kommer lav sats også til anvendelse på eiendommer hvor flere grunneiere har 
vært med og bekostet ledingsanlegg som skal overdras til kommunen. Ledningsanlegget skal være prosjektert, godkjent 
og bygget etter kommunens VA-norm og i henhold til skriftlig avtale med kommunen i forkant.  
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Gebyrregulativ (behandlingsgebyr) byggesaker 
Behandlingsgebyrene innenfor byggesaker omfatter flere forhold, og omfatter et 
selvkostområde: 
 

a) Mindre tiltak på bebygd eiendom. 4 695
b) Alminnelige driftsbygninger i landbruket. 4 695
c) Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i pbl § 
20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom 
enn 2 år. 4 695
d) Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av 
tiltakshaver. 4 695

I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr per m2 bruksareal. 16
Redusert arealgebyr per m2 for tiltak i henhold til § 21-7, 2.ledd 11

Kapittel 2 - Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver jamfør pb§ 20-4

Kapittel 3 - Tiltak som behandles etter søknad jamfør Pbl §20-3 - basisgebyr

 
 
1. Boliger inkludert eventuell garasje Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
a) Enebolig. 15 643 18 818
b) Andre boliger – pr. boenhet. 8 348 10 434
c) Tilbygg/påbygg til a-b, inkludert hagestue/vinterhage 5 217 7 304

Garasje
f) Garasjer eller uthus 4 695 6 261
g) Naust i tilknytting til bolig 4 695 6 261
Store bolig bygg
h) Blokk/høyhus/terrassehus (flere enn 5 boenheter) 52 171 73 039 83 474
Bruksendring
i) Bruksendring (a-g) 10 434 13 564 21 912
Andre tiltak på boligeiendom
j) Fasadeendring 4 695
k) Støttemurer 4 695
l) Innhegning/gjerde/støyskjerm 4 695
m) Brygger 4 695
n) graving/fylling/sprenging 4 695
o) Basseng/brønn/dam 4 695  
 
2. Fritidshus Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
a) Fritidsbolig, fritidsbygg 13 654 15 651
b) tilbygg/påbygg til a. 4 174 6 261
c) Naust 6 261 8 347  
 
3. Andre bygg Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
3. Alle andre bygg, til- og påbygg, grunngebyr 8 347 16 088 21 911
a) For de første 0 – 500 m² BRA pr. m². 66 66 66
b) For de neste 501 – 1000 m² BRA pr. m². 30 41 51
c) For de neste 1001 – 2000 m² BRA pr. m². 14 25 36
d) 2001 → pr. m². 12 12 12
e) 50 % reduksjon for rene lagerbygg, garasjer, drivhus og lignende
f) 50 % reduksjon for ombygging og bruksendring av eksisterende BRA

 
 
4. Andre tiltak Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
a) Riving av bygning, § 20-1 e. 4 695 5 217
b) Fasadeendring, § 20-1 c. 4 695
c) Støttemur, gjerde, støyskjerm. 4 695 6 260 6 260
d) Skilt og reklameinnretning, § 20-1 i. 4 695 5 217
e) Graving, fylling, sprenging, basseng, brønn, dam,§ 20-1 a, k, l. 4 695 6 260 6 260
f) Oppføring/endring av bygningstekniske installasjoner, § 20-1 e. 4 695 6 260 6 260
g) Deling av eiendom, § 20-1 m (pr. parsell). 4 176
h) Merkostnadsgebyr 10 434
i) Reviderte tegninger, små endringer i areal. 4 695 6 260 6 260
j) Ved større endringer beregnes gebyr som ved ny søknad.
k) Trinnvis igangsettingstillatelse, pr. igangsetting utover 1 gang, 4 695
jfr. Pbl § 21-4.  
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5. Melding/Søknad om utslippstillatelse
a) For behandling av utslipp fra avløpsanlegg med 1-5 PE. 6 260
b) For behandling av utslipp fra avløpsanlegg med 6-49 PE. 10 434
b) For behandling av utslipp fra avløpsanlegg med 50-10.000 PE. 27 128  
 
6. Dispensasjoner

a) Pbl § 1-8 og formål i vedtatt kommuneplan eller reguleringsplan. 17 529
b) Utnyttelsesgrad, byggehøyder og andre tilsvarende forhold fastsatt i 5 217
pbl § 29-4 eller planbestemmelser.
c) Plassering (byggelinje/byggegrense), jfr. Pbl § 29-4 og vedtatt plan. 5 217
d) Andre forhold i planbestemmelser. 5 217
e) Opparbeidelse vei, vann, avløp - § 18-1. 5 217
f) Andre bestemmelser i pbl eller tilhørende forskrifter. 5 217
g) Kommuneplanbestemmelse § 1-2. 7 512

Det beregnes gebyr for hver dispensasjon. Tiltak som forutsetter dispensasjon både fra kapittel 3.6a ”byggeforbud etter pbl” § 1-8 eller 
kommuneplanens bestemmelse om byggeforbud langs vassdrag og kapittel 3.6a ”formål i vedtatt plan” ilegges kun gebyr for dispensasjon fra 
formål. Det tas ikke gebyr for dispensasjon fra plankrav dersom det også dispenseres fra formål i plan.

 
 
7. Situasjonskart
a) Utarbeidelse situasjonskart for melding og søknad om tiltak. 522  
 

a) Timesats 939
b) Samordningsgebyr 939
c) Tilsyn 939

(Tiltak/oppgaver av slik karakter at de ikke er dekket i regulativet)
8. Saksbehandling per medgått time

 
 
Kap. 5. seksjonering av fast eiendom
Rettsgebyr i henhold til sentralt vedtak: p.t. 860
a. For behandling av seksjonering der det ikke foretas befaring - 3 x rettsgebyr
For behandling av seksjoneringssøknad uten befaring betales et gebyr på 3 x rettsgebyret 2.580
I tillegg belastes gebyr for tinglysing på kroner 525,-
Sum for behandling av seksjoneringssøknad uten befaring 3.105,-
b. For behandling av begjæring om seksjonering der det foretas befaring -  5 x rettsgebyr
For behandling av seksjoneringssøknad med befaring betales et gebyr på 5 x rettsgebyret 4.300
I tillegg belastes gebyr for tinglysing på 525-
Sum for behandling av seksjoneringssøknad med befaring 4.825,-
Plikten til å betale gebyret er bestemt i tinglysingsloven § 12b. Fra 1. januar 2014 er størrelsen på gebyret fastsatt i forskrift  
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Vedlegg 9 – Gebyr for plansaker 2018 
 

Plansaker etter pbl. §§ 12-3 og 12-14 jfr. 12-10 
Etter dette regulativ kreves gebyr for behandling av: 
Utkast til private innsendte detaljreguleringsplaner etter plan-og bygningsloven §§ 12-3 jfr. 
12-1. Utkast fra private om endring av reguleringsplan etter plan og bygningslovens §§12-14, 
1 ledd, og 12-3, 2.ledd. 
Planforslag fra andre sektormyndigheter omfattes av unntak i lov.  
 
Reguleringsplan og vesentlig reguleringsendring pbl§ 12-3 og 12-14 
1. For behandlig av reguleringsplan av eneboliger, rekkehus, tett småhusbebyggelse 
mv. pbl. §§12-3 og 12-14: 
Grunngebyr 15.000,- 
Arealgebyr per enhet – enebolig 3.500,- 
Arealgebyr per enhet – rekkehus, konsentrert småhusbebyggelse 3.500,- 
Andre formål i planen per påbegynt daa. 3.000,- 
2. For behandling av reguleringsplan for blokk, terrassert bebyggelse, leilighetsbygg 
pbl. §§12-3 og 12-14:  
Grunngebyr 15.000,- 
BRA mindre enn 2.000 m2 betales per m2 15,- 
BRA 2.000 – 5000 m2 betales per m2 10,- 
BRA over 5.000 m2 betales per m2 8,- 
Andre formål i planen betales per m2 3,- 
3. For behandling av reguleringsplan for næringsarealer (industri/lager/kontor/andre 
næringsformål) pbl. §§ 12-3 og 12-14 
Grunngebyr 15.000,- 
Planareal inntil 10 daa per daa 4.000,- 
Planareal over 10 daa til og med 20 daa per daa 3.000,- 
Enhetsgebyr per omsøkt daa fra 20 daa og oppover per daa 2.000,- 
Andre formål i planen per påbegynt daa 3.000,- 
Massedeponi og masseuttak – 50 % av gebyr i pkt 3  
4. For behandling av reguleringsplan for næringsbygg inkl. kontor og kombinerte bygg 
i tettbebygd strøk pbl. §§ 12-3 og 12-14: 
Grunngebyr 15.000,- 
For BRA til og med 3.000 m2 betales per m2 10,- 
For BRA over 3.000 m2 betales per m2 7,- 
Andre formål i planen betales per m2 3,- 
5. For behandling av reguleringsplan for fritidsbebyggelse (hytter, naust og lignende) 
pbl.§ 12-3 og 12-14: 
Grunngebyr 15.000,- 
Enhetsgebyr per omsøkt enhet 5.000,- 
Andre formål i planen per påbegynt daa. 3.000,- 
6. Mindre endring av reguleringsplan pbl. § 12-14 
For endringer av bestemmelser per bestemmelse – maksimalt gebyr 
8.000,- 

4.000.- 

For areal opp til 500 m2 planareal som endres 2.500.- 
For areal over 500 m2 planareal betales per påbegynt daa som endres 1. 000,- 
7. Maksimumsgebyr pbl. §§12-3 og 12-14 
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Maksimumsgebyr for plansaker etter pkt. 2-6 for planer under 10.000 
m2 bygningsareal eller under 30 daa planareal 
 
Maksimumsgebyr for planer som ikke kommer inn under første 
strekpunkt 

80.000,- 
 
 

120.000,- 

8. Konsekvensutredning 
I de tilfellene der kommunen er ansvarlig myndighet for vedlegg l-tiltak, jfr. Forskrift om 
konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven, og der det blir utredningsplikt etter 
vedlegg II-tiltak, skal det for behandlingen av konsekvens-utredninger betales gebyr: 
 
Fastsetting av planprogram for gebyr kr. 15.000,- 
 
For vedtatt KU skal det betales gebyr som tilsvarer 50 % av satsene for reguleringsplan samt 
utgifter kommunen måtte ha til fagkyndig bistand med å gå gjennom fagrapporter og KU. 
Kostnader ved utarbeiding av KU skal forslagsstiller dekke i sin helhet.  
9. Timesatser 
I de tilfeller plankontoret påtar seg oppdrag bl.a opptegning og/ eller kvalitetssikring av 
planer, skal det betales en timepris på kr. 750,- per time 
10. Andre forhold 
Alle planer skal leveres i SOSI-format etter gjeldende standard og etter de krav som til 
enhver tid stilles. Planer som ikke blir levert i dette formatet skal i utgangspunktet avvises. 
Det skal beregnes et tilleggsgebyr dersom planen ikke blir levert i SOSI-format eller 
fullverdig digital form. Tilleggsgebyret skal regnes etter den tid kommunen bruker til 
digitaliseringsarbeidet eller arbeidet med oppretting av allerede digitalisert plan, jfr. Punkt 9 
ovenfor, og kommunens evt.utgifter med dette arbeidet.  
For overføring til digital form og/eller bearbeiding for tilpassing til kommunens datasystem, 
må forslagsstiller dekke de faktiske utgiftene basert på tidsbruk, jf. Punkt 9 ovenfor.  

Bruksarealet (BRA) beregnes i tråd med NS 3490. Både eksisterende bebyggelse som skal 
bli stående og ny bebyggelse regnes i utgangspunktet med og omfang avklares i 
oppstartsmøte. Der kommunen pålegger tiltakshaver å regulere et større areal, kan en få fritak 
for dette gebyret dersom det ikke skal skje endringer i det – kun opptegning. Arealer som 
ligger rundt terreng regnes også med.  
Gebyret regnes ut fra den maksimale utnyttelsen som planen gir mulighet for.  
Gebyret rettes til tiltakshaver og dersom denne ikke er kjent sendes gebyret til den som 
utarbeider reguleringsplanen (ansvarlig foretak). Gebyret deles ikke opp, så dersom det er 
flere tiltakshavere skal de klart gi til kjenne for kommunen hvem som er fakturamottaker.  
Gebyret beregnes ut ifra tidspunkt for vedtatt plan i kommunestyret og tidspunkt for vedtak 
fattet av planteknisk utvalg eller administrasjonen når disse fatter endelig vedtak ved endring 
av planer.  
Dersom forslagstilleren skriftlig trekker forslag til detaljreguleringsplan før den blir lagt ut til 
offentlig ettersyn, eller dersom kommunen vedtar å ikke å legge ut forslaget til offentlig 
ettersyn, skal det betales 50 % av gebyrsats. Dette gjelder også trekking av mindre endringer 
av reguleringsplan. Dersom plan trekkes etter dette tidspunktet, skal det betales fullt gebyr.  

For reguleringsplaner som omfatter flere formål, byggeområder o.l. skal punktene 1-5 
benyttes som grunnlag for beregning for det enkelte formål.  



 
Budsjett og økonomiplan 2018 – 2021  Administrasjonens budsjettkommentarer 

    
Eigersund kommune Side 114 Administrasjonens budsjettforslag B2018 
 

Følgende planformål inngår ikke i beregningsgrunnlaget for gebyr: 
• Større sammenhengende grøntstrukturer, herunder naturområder, friområder og 

parker 
• Landbruks-, natur og friluftsformål som ikke kan bebygges 
• Bruk og vern av sjø og vassdrag der det ikke kan anlegges tiltak 
• Arealer som ikke er byggeområde og som unntas fra byggemulighet, helt eller i det 

vesentligste, som følge av regulering til bevaring og vern 
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, men det kan søkes om redusert gebyr. 
Rådmannens avgjørelse om søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i 
forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningsloven §1-9.  
 
 
 
 



FORKLARING AV BEGREPER 

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

Akkumulert premieavvik(pensjon) .... 

Amortisert premieavvik(pensjon) .. ... . 

Anleggsmidler .. ............................ . 

Anordningsprinsippet. ....... ............ . 

Ansvar ............................... ...... .... . 

Arbeidskapital ............................... . 
Balanse .................................. ...... . 

Brutto driftsresultat. .... .................. . 
Bundne fond ................................. . 

Driftsbudsjett/regnskap ................. . 
Egenkapital ................................... . 

Eksterne finansutg,/inntekter .......... . 
Estlmatavvik(pensjon) .... ................ . 
Funksjon ...................................... . 

Interne finanstransaksjoner ............ . 

Investeringsbudsjett/regnskap ........ . 
Kapitalkonto .. ............................... . 

Konto-art ...................................... . 

Kontostreng .... .............................. . 

KOSTRA .......................... ........... .. 
Likviditetsreserve ......................... . 
Memorlakontl ................................ . 
Momskompensasjon .................... .. 

Netto driftsresultat. ...................... .. 

Nettorammer ................................ . 
Omløpsmidler .............................. .. 

Premieavvik(pensjon) ................... .. 

Prosjekt .......... ............................ .. 

Regnskapsmessig merforbruk ........ . 
Regnskapsmessig mindreforbruk ... .. 
Ubundne fond ............................... . 
Utestående fordringer ................... .. 

Opparbeidet differanse mellom innbetalt premie og beregnet 
IJensjonskostnad. 
Arlig premieavvik fordeles for føring de neste 15 år. Ny beregning 
foretas hvert år. 
Eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner, biler, aksjer og andeler, 
pensjonsmidler samt utlån. 
Alle kjente inntekter og utgifter skal bokføres i den perioden det 
hører hjemme, uavhengig av betalingstidspunktet. 
Den enkelte enhet eller spesielle områder vi ønsker å vise i 
regnskapet (4 sitret) . Eks. Rundevoll skole, lønningskontoret 
m.m 
Omløpsmidler- kortsiktig gjeld. 
Balansen forteller hva kommunen eier, hvor stor gjeld samt 
egenkapitalen. 
Kommunens samlede inntekter fratrukket samlede utgifter. 
Består av midler som "andre" enn kommunen har øremerket 
spesielle formål. 
Budsjett/regnskap over løpende utgifter og inntekter. 
Alle fond, regnskapsmessig mer-/mindreforbruk, 
likviditetsreserve og kapitalkonto. 
Kommunenes samlede utgifter/inntekter til renter og avdrag. 
Antatte beregninger året før- faktiske tall. 
Beskriver hvem eller hva pengene er benyttet til(3 sitret). Eks. 
grunnskole, hjelp i hjemmet, distribusjon av vann m.m. 
Avsetning og bruk av fond, samt dekning tidligere års merforbruk 
eller bruk av tidligere års mindreforbruk. 
Budsjett/regnskap over nybygg, nyanlegg, aksjekjøp m.m. 
All av- og nedskriving samt aktivering av anlegg føres mot 
denne. l tillegg føres alle avdrag på lån, endringer i pensjon samt 
kjøp og salg av aksjer og andeler. 
Beskriver type utgift eller inntekt(Ssifret). Eks. lønnsutgift, 
billettsalg m.m 
Består av ulike begreper som vi bokfører etter. Vi benytter 4 
begreper i Eigersund kommune, hvorav 2 er pålagte(kostra). 
Ansvar-funksjon-konto/art og evt. prosjekt. 
Kommune-Stat-Rapportering. Pålagt rapportering. 
Består av endringer i periodisering pålagt av staten. 
"Huskekonti" - ubrukte lånemidler samt gamle refusjoner. 
Vi får kompensert betalt moms etter gitte regler, mot trekk i 
rammetilskuddet. 
Kommunens samlede inntekter fratrukket samlede utgifter(brutto 
driftsresultat) samt de ekstern finansutgiftene/inntektene. 
Avdelingens budsjetterte utgifter fratrukket budsjetterte inntekter. 
Kortsiktige fordringer, premieavvik(pensjon), obligasjoner samt 
innestående i bank i kasser. 
Innbetalt premie pensjon - beregnet pensjonskostnad på 
beregningstidspunktet. 
Benyttes når vi ønsker å se utgifter/inntekter samlet på tvers av 
ansvar. Eks. alle investeringsprosjektene våre, samt en del i drift 
hvor vi for eksempel mottar statsstøtte og det kreves særskilte 
regnskap. 
Det samme som underskudd. 
Det samme som overskudd. 
Består av frie midler. 
Er midler som er inntektsført i regnskapet, men ikke betalt. 
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Budsjett og økonomiplan 
2018 (2018-2021) 
 
Budsjettforutsetninger 
(skjema 1A og 2A) 
 
 

Forklaring: 
Denne oversikten viser obligatoriske skjema 
i hht. forskriftene.  
Viser resultat for drift/investering og hvor 
mye som fordeles den enkelte avdeling. 



1 EIGERSUND KOMMUNE - 2018 03,11,2017

Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Budsjettskjema 1A - drift

Skatt på inntekt og formue 418.367.510,34 411.500.000,00 426.000.000,00 427.400.000,00 428.800.000,00 430.300.000,00
Ordinært rammetilskudd 344.534.434,00 358.272.000,00 372.899.000,00 374.849.000,00 375.349.000,00 379.949.000,00
Skatt på eiendom 28.120.181,82 43.500.000,00 54.800.000,00 62.300.000,00 69.800.000,00 69.800.000,00
Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Andre generelle statstilskudd 75.224.472,00 90.300.080,00 69.120.000,00 67.525.000,00 66.250.000,00 65.070.000,00

Sum frie disponible inntekter 866.246.598,16 903.572.080,00 922.819.000,00 932.074.000,00 940.199.000,00 945.119.000,00

Renteinntekter og utbytte 44.767.330,78 49.680.000,00 50.765.000,00 54.740.000,00 54.740.000,00 53.940.000,00
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 37.160.102,61 38.676.000,00 42.977.000,00 45.327.000,00 48.977.000,00 49.977.000,00
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 252.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avdrag på lån 36.242.296,00 42.950.000,00 49.500.000,00 56.100.000,00 62.700.000,00 66.050.000,00

Netto finansinnt./utg. -28.887.812,83 -31.946.000,00 -41.712.000,00 -46.687.000,00 -56.937.000,00 -62.087.000,00

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Til ubundne avsetninger 55.853.930,28 10.395.000,00 0,00 623.000,00 150.000,00 150.000,00
Til bundne avsetninger 19.437.524,50 650.000,00 455.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 1.691.073,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruk av ubundne avsetninger 32.456.177,45 29.829.740,00 18.844.000,00 2.982.000,00 2.099.000,00 2.119.000,00
Bruk av bundne avsetninger 7.549.147,00 29.408.258,00 21.560.000,00 21.560.000,00 21.560.000,00 21.560.000,00

Netto avsetninger -33.595.056,49 48.192.998,00 39.949.000,00 23.664.000,00 23.254.000,00 23.274.000,00

Overført til investeringsbudsjettet 1.843.309,55 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Til fordeling drift 801.920.419,29 919.319.078,00 921.056.000,00 909.051.000,00 906.516.000,00 906.306.000,00
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 780.653.514,15 918.619.078,00 921.056.000,00 908.901.000,00 906.366.000,00 906.156.000,00

Mer/mindreforbruk 21.266.905,14 700.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
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Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Budsjettskjema 2A - investering

Investeringer i anleggsmidler 144.638.564,43 317.515.000,00 133.900.000,00 297.000.000,00 144.700.000,00 68.550.000,00
Utlån og forskutteringer 10.171.500,00 21.500.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Kjøp av aksjer og andeler 37.412.669,00 6.565.000,00 6.565.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Avdrag på lån 5.720.021,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avsetninger 23.889.876,38 8.300.000,00 8.950.000,00 8.950.000,00 7.000.000,00 6.950.000,00

Årets finansieringsbehov 221.832.631,51 353.880.000,00 169.415.000,00 328.950.000,00 174.700.000,00 98.500.000,00

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 103.896.799,84 258.215.000,00 131.400.000,00 265.000.000,00 130.000.000,00 86.500.000,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler 11.816.309,67 12.757.000,00 21.000.000,00 31.000.000,00 29.000.000,00 4.000.000,00
Tilskudd til investeringer 37.602.376,50 23.327.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kompensasjon for merverdiavgift 15.901.677,68 37.160.000,00 13.000.000,00 29.000.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 33.976.601,48 6.130.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00
Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum ekstern finansiering 203.193.765,17 337.589.000,00 168.350.000,00 327.950.000,00 173.950.000,00 98.450.000,00

Overført fra driftsbudsjettet 1.843.309,55 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruk av avsetninger 19.205.982,70 15.791.000,00 1.065.000,00 1.000.000,00 750.000,00 50.000,00

Sum finansiering 224.243.057,42 353.880.000,00 169.415.000,00 328.950.000,00 174.700.000,00 98.500.000,00

Udekket/udisponert 2.410.425,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7



                                            

O
vers.drift 

Budsjett og økonomiplan 
2018 (2018-2021) 
 
Økonomiske oversikter drift 
 

Forklaring: 
Denne oversikten viser obligatoriske 
oversikter i hht. forskriftene. 
Viser sum inntekter, utgifter, avsetninger og 
resultat i drift. 
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Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Driftsinntekter
Brukerbetalinger 28.837.734,70 27.543.000,00 29.399.000,00 29.399.000,00 29.399.000,00 29.399.000,00
Andre salgs- og leieinntekter 102.234.878,96 75.932.000,00 79.812.000,00 79.812.000,00 79.812.000,00 79.812.000,00
Overføringer med krav til motytelse 156.174.325,76 131.007.000,00 122.986.000,00 122.986.000,00 122.986.000,00 122.986.000,00
Rammetilskudd 344.534.434,00 358.272.000,00 372.899.000,00 374.849.000,00 375.349.000,00 379.949.000,00
Andre statlige overføringer 75.224.472,00 90.300.080,00 69.120.000,00 67.525.000,00 66.250.000,00 65.070.000,00
Andre overføringer 50.545.778,22 43.184.000,00 41.545.000,00 41.545.000,00 41.545.000,00 41.545.000,00
Skatt på inntekt og formue 418.367.510,34 411.500.000,00 426.000.000,00 427.400.000,00 428.800.000,00 430.300.000,00
Eiendomsskatt 28.120.181,82 43.500.000,00 54.800.000,00 62.300.000,00 69.800.000,00 69.800.000,00
Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum driftsinntekter 1.204.039.315,80 1.181.238.080,00 1.196.561.000,00 1.205.816.000,00 1.213.941.000,00 1.218.861.000,00

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 631.457.783,67 648.458.857,00 648.377.000,00 649.277.000,00 649.277.000,00 649.277.000,00
Sosiale utgifter 169.357.738,01 199.341.000,00 208.280.000,00 213.980.000,00 218.980.000,00 218.980.000,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 165.195.914,62 167.520.529,00 174.699.000,00 178.764.000,00 178.739.000,00 179.539.000,00
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 114.593.850,07 129.454.000,00 113.674.000,00 113.674.000,00 113.674.000,00 113.674.000,00
Overføringer 67.447.495,38 78.848.692,00 79.453.000,00 56.783.000,00 49.273.000,00 48.263.000,00
Avskrivninger 52.329.059,00 52.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fordelte utgifter -29.497.407,10 -26.638.000,00 -29.685.000,00 -29.685.000,00 -29.685.000,00 -29.685.000,00

Sum driftsutgifter 1.170.884.433,65 1.249.285.078,00 1.194.798.000,00 1.182.793.000,00 1.180.258.000,00 1.180.048.000,00

Brutto driftsresultat 33.154.882,15 -68.046.998,00 1.763.000,00 23.023.000,00 33.683.000,00 38.813.000,00

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte 44.767.330,78 49.680.000,00 50.765.000,00 54.740.000,00 54.740.000,00 53.940.000,00
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mottatte avdrag på utlån 109.142,86 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Sum eksterne finansinntekter 44.876.473,64 49.730.000,00 50.815.000,00 54.790.000,00 54.790.000,00 53.990.000,00

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 37.160.102,61 38.676.000,00 42.977.000,00 45.327.000,00 48.977.000,00 49.977.000,00
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 252.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avdrag på lån 36.242.296,00 42.950.000,00 49.500.000,00 56.100.000,00 62.700.000,00 66.050.000,00
Utlån 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
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Økonomisk oversikt - drift
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Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Sum eksterne finansutgifter 73.655.143,61 81.676.000,00 92.527.000,00 101.477.000,00 111.727.000,00 116.077.000,00

Resultat eksterne finanstransaksjoner -28.778.669,97 -31.946.000,00 -41.712.000,00 -46.687.000,00 -56.937.000,00 -62.087.000,00

Motpost avskrivninger 52.329.059,00 52.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Netto driftsresultat 56.705.271,18 -47.692.998,00 -39.949.000,00 -23.664.000,00 -23.254.000,00 -23.274.000,00

Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 1.691.073,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruk av disposisjonsfond 32.456.177,45 29.829.740,00 18.844.000,00 2.982.000,00 2.099.000,00 2.119.000,00
Bruk av bundne fond 7.549.147,00 29.408.258,00 21.560.000,00 21.560.000,00 21.560.000,00 21.560.000,00

Sum bruk av avsetninger 41.696.398,29 59.237.998,00 40.404.000,00 24.542.000,00 23.659.000,00 23.679.000,00

Overført til investeringsregnskapet 1.843.309,55 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avsatt til disposisjonsfond 55.853.930,28 10.395.000,00 0,00 623.000,00 150.000,00 150.000,00
Avsatt til bundne fond 19.437.524,50 650.000,00 455.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00

Sum avsetninger 77.134.764,33 11.545.000,00 455.000,00 878.000,00 405.000,00 405.000,00

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 21.266.905,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Sentraladm. - driift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1 - 12 03.11.2017

B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021

2018/V:15 2019/V:15 2020/V:15 2021/V:15
1000 ORDFØRER 2.012.000 2.012.000 2.012.000 2.012.000

1010 KOMMUNESTYRET 1.073.000 1.073.000 1.073.000 1.073.000

1011 FORMANNSKAPET 715.000 715.000 715.000 715.000

1013 KOMMUNEPLANUTVALGET 230.000 230.000 230.000 230.000

1014 PLANTEKNISK UTVALG 819.000 819.000 819.000 819.000

1015 LEVEKÅRSUTVALG 450.000 450.000 450.000 450.000

1023 FELLES BRUKERUTVALG 203.000 203.000 203.000 203.000

1025 ADMINISTRASJONSUTVALGET 68.000 68.000 68.000 68.000

1030 POLITISKE PARTI 240.000 240.000 240.000 240.000

1031 VALG 0 800.000 0 800.000

1041 KONTROLLUTVALG/REVISJONEN 1.380.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000

1076 "JULEBYEN" 150.000 150.000 150.000 150.000

1079 NÆRINGSUTVIKLING 656.000 656.000 656.000 656.000

1081 ØVRIGE RÅD OG UTVALG 48.000 48.000 48.000 48.000

1082 TILSKUDD NÆRING OG HAVN KF 1.731.000 1.731.000 1.731.000 1.731.000

1085 KONTIGENT KOMMUNENES SENTRALFORBUND 580.000 580.000 580.000 580.000

1090 DIVERSE BEVILGNINGER 660.000 660.000 660.000 660.000

1097 TILSKUDD STAVANGER NÆRINGSFORR. 110.000 110.000 110.000 110.000

1100 RÅDMANNSKONTORET 1.641.000 1.641.000 1.641.000 1.641.000

1101 INFORMASJON - WEB 59.000 59.000 59.000 59.000

1111 PLANKONTORET 2.896.000 2.896.000 2.896.000 2.896.000

1112 REV.KOMMUNEPLAN 200.000 0 0 0

1114 OMRÅDEREGULERING EIE 500.000 500.000 0 0

1120 EIENDOMSFORVALTNING 75.000 75.000 75.000 75.000

1130 SIVILFORSVARET 145.000 145.000 145.000 145.000

1132 OLJEVERN 100.000 100.000 100.000 100.000

1133 BEREDSKAP 443.000 443.000 443.000 443.000

1140 POSTOMBRINGING 1.049.000 1.049.000 1.049.000 1.049.000

1150 KIRKELIG FELLESRÅD 5.242.000 5.342.000 5.342.000 5.342.000

1151 RELIGIØSE TROSSAMFUNN 850.000 850.000 850.000 850.000

1200 PERSONALSEKSJONEN 5.745.000 6.445.000 6.445.000 6.445.000

1205 BEDRIFTSHELSETJENESTE 621.000 621.000 621.000 621.000

1210 TRIVSELSFREMMENDE TILTAK 200.000 200.000 200.000 200.000

1211 ERKJENNELIGHETSGAVER 380.000 380.000 380.000 380.000

1230 OPPLÆRING 380.000 380.000 380.000 380.000

1231 LÆRLINGER 3.149.000 3.149.000 3.149.000 3.149.000

1233 LEDERUTVIKLINGSPROGRAM 150.000 150.000 150.000 150.000

1250 HOVEDTILLITSVALGT (HTV) 2.185.000 2.185.000 2.185.000 2.185.000

1251 HOVEDVERNEOMBUD (HVO) 270.000 270.000 270.000 270.000

1295 OU FOND PERSONAL 945.000 945.000 945.000 945.000

1300 ØKONOMISJEFEN - FELLES FUNKSJONER -70.000 -2.370.000 -2.370.000 -2.370.000

1310 IKT-KONTORET 7.899.000 7.899.000 7.899.000 7.899.000

1311 EDB ON-LINE 2.810.000 2.810.000 2.810.000 2.810.000

1320 SKATTEKONTORET 2.547.000 2.547.000 2.547.000 2.547.000

1321 REGNSKAPSKONTORET 2.378.000 2.378.000 2.378.000 2.378.000

1322 LØNNINGSKONTORET 1.463.000 1.463.000 1.463.000 1.463.000

1330 INTERNE TJENESTER 2.432.000 2.432.000 2.432.000 2.432.000

1331 SENTRALARKIV 2.590.000 2.790.000 2.790.000 2.790.000

1340 POLITISKE SEKRETARIAT 2.010.000 2.010.000 2.010.000 2.010.000

1342 SENTRALBORD/EKSPEDISJON 668.000 668.000 668.000 668.000

1400 TOMTELEIE/FESTEAVGIFTER -65.000 -65.000 -65.000 -65.000

1450 BAKKEBØ GÅRD -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

1900 FELLESKOSTNADER SENTRALADM. 2.826.000 2.826.000 2.826.000 2.826.000

T O T A L T 65.808.000 65.108.000 63.808.000 64.608.000
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Kultur og oppvekst - driift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1 - 12 03.11.2017

B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021

2018/V:15 2019/V:15 2020/V:15 2021/V:15
2100 SKOLE- OG OPPVEKSTADM. 2.489.000 2.049.000 1.749.000 1.749.000

2101 PP-TJENESTEN 6.559.000 6.559.000 6.559.000 6.559.000

2103 OMSTILLING (MIDLERTID) -9.145.000 -17.545.000 -18.845.000 -18.845.000

2104 KURS/OPPLÆRING KO 225.000 225.000 225.000 225.000

2105 KULTURADMINISTRASJON 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000

2110 UTLEIE BYTELTET -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

2200 UNDERVISNING GENERELT 9.323.000 9.323.000 9.323.000 9.323.000

2201 SFO FELLES -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

2203 KULTURSKOLETILBUD FUNKSJONSHEMMEDE 77.000 77.000 77.000 77.000

2204 KFK-KOMPETANSE FOR KVALITET -1.890.000 -1.890.000 -1.890.000 -1.890.000

2210 EIGERØY SKOLE 16.480.000 16.480.000 16.480.000 16.480.000

2211 EIGERØY SFO -748.000 -748.000 -748.000 -748.000

2214 EIGERØY ASSISTENTER SFO/SKOLE 2.918.000 2.918.000 2.918.000 2.918.000

2220 GRØNE BRÅDEN SKOLE 23.683.000 23.683.000 23.683.000 23.683.000

2221 GRØNE BRÅDEN SFO -1.114.000 -1.114.000 -1.114.000 -1.114.000

2222 FORSTERKET AVD.GRØNE BRÅDEN SKOLE 9.043.000 9.043.000 9.043.000 9.043.000

2224 GRØNE BR.ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA 7.863.000 7.863.000 7.863.000 7.863.000

2230 HUSABØ SKOLE 25.451.000 25.451.000 25.451.000 25.451.000

2231 HUSABØ SFO -1.517.000 -1.517.000 -1.517.000 -1.517.000

2234 HUSABØ ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA 4.577.000 4.577.000 4.577.000 4.577.000

2235 MORSMÅLSLÆRERE 1.917.000 1.917.000 1.917.000 1.917.000

2240 RUNDEVOLL SKOLE 16.391.000 16.391.000 16.391.000 16.391.000

2241 RUNDEVOLL SFO -550.000 -550.000 -550.000 -550.000

2242 FORSTERKET AVD. RUNDEVOLL 5.118.000 5.118.000 5.118.000 5.118.000

2244 RUNDEVOLL ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA 4.179.000 4.179.000 4.179.000 4.179.000

2250 HELLELAND SKOLE 6.469.000 6.469.000 6.469.000 6.469.000

2251 HELLELAND SFO 122.000 122.000 122.000 122.000

2254 HELLELAND ASSISTENTER SFO/SKOLE 1.543.000 1.543.000 1.543.000 1.543.000

2260 HELLVIK SKOLE 11.196.000 11.196.000 11.196.000 11.196.000

2261 HELLVIK SFO 98.000 98.000 98.000 98.000

2264 HELLVIK ASSISTENTER SFO/SKOLE 1.049.000 1.049.000 1.049.000 1.049.000

2270 HUSABØ UNGDOMSSKOLE 21.971.000 21.971.000 21.971.000 21.971.000

2272 FORSTERKET AVD. HUSABØ U 2.078.000 2.078.000 2.078.000 2.078.000

2274 HUSABØ U. ASSISTENTER SKOLE/FA 968.000 968.000 968.000 968.000

2280 LAGÅRD UNGDOMSSKOLE 20.826.000 20.826.000 20.826.000 20.826.000

2282 FORSTERKET AVD. LAGÅRD U 1.944.000 1.944.000 1.944.000 1.944.000

2284 LAGÅRD U. ASSISTENTER SKOLE/FA 963.000 963.000 963.000 963.000

2293 UTDANNINGSVALG 80.000 80.000 80.000 80.000

2310 EIGERSUND KULTURSKOLE 6.450.000 6.450.000 6.450.000 6.450.000

2311 HAPPY PLAYERS 20.000 20.000 20.000 20.000

2312 FYRFESTIVALEN 156.000 156.000 156.000 156.000

2313 LITTERATURFESTIVAL 50.000 50.000 50.000 50.000

2314 KULTURNATT 40.000 40.000 40.000 40.000

2315 KULTURFESTIVAL I DALANE 100.000 100.000 100.000 100.000

2318 SOMMERBASAR 10.000 10.000 10.000 10.000

2320 KULTURHUSET 274.000 274.000 274.000 274.000

2330 KINO 261.000 261.000 261.000 261.000

2331 KIOSK -  KINO 110.000 110.000 110.000 110.000

2340 BIBLIOTEKET I EGERSUND 2.549.000 2.549.000 2.549.000 2.549.000

2349 VERDENS BOKDAG 1.000 1.000 1.000 1.000

2350 DRIFTSTILSKUDD LAG OG FORENINGER 1.542.000 1.542.000 1.542.000 1.542.000

2351 DRIFTSTILSKUDD PRIVATE ANLEGG 1.918.000 1.918.000 1.918.000 1.918.000

2352 DRIFTSTILSKUDD KOMMUNALE AVGIFTER 1.348.000 1.348.000 1.348.000 1.348.000

2354 TILSKUDD BARN OG UNGE 35.000 35.000 35.000 35.000

2355 TILSKUDD DALANE FOLKEMUSEUM 1.461.000 1.461.000 1.461.000 1.461.000

2356 KULTURPRIS/KULTURSTIPEND 28.000 28.000 28.000 28.000

2



Kultur og oppvekst - driift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1 - 12 03.11.2017

B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021

2018/V:15 2019/V:15 2020/V:15 2021/V:15
2357 TILSKUDD IDRETTSRÅDET 50.000 50.000 50.000 50.000

2358 TILSKUDD MUSIKKRÅDET 30.000 30.000 30.000 30.000

2359 FOLKEPULSEN 100.000 100.000 100.000 100.000

2391 NYTTÅRSFEIRING PÅ TORGET 125.000 125.000 125.000 125.000

2393 TV-AKSJONEN 32.000 32.000 32.000 32.000

2395 KULTURELLE SPASERSTOKK 50.000 50.000 50.000 50.000

2410 VOKSENOPPLÆRINGEN 5.696.000 5.696.000 5.696.000 5.696.000

2500 BARNEHAGER GENERELT 10.440.000 10.440.000 10.440.000 10.440.000

2501 TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER 82.246.000 82.246.000 82.246.000 82.246.000

2502 STØTTEPEDAGOGER BARNEHAGER 5.082.000 5.082.000 5.082.000 5.082.000

2504 FLERSPRÅKLIG TILTAK I BH 25.000 25.000 25.000 25.000

2520 GRØNE BRÅDEN BARNEHAGE 6.338.000 6.338.000 6.338.000 6.338.000

2530 HUSABØ BARNEHAGE 2.393.000 2.393.000 2.393.000 2.393.000

2540 RUNDEVOLL BARNEHAGE 3.855.000 3.855.000 3.855.000 3.855.000

2550 SLETTEBØ BARNEHAGE 11.098.000 11.098.000 11.098.000 11.098.000

2560 HELLVIK BARNEHAGE 7.562.000 7.562.000 7.562.000 7.562.000

2570 TUSENBEINET ÅPEN BARNEHAGE 782.000 782.000 782.000 782.000

2720 DALANE BARNEVERN (ADMINISTRASJON) 10.830.000 10.830.000 10.830.000 10.830.000

2721 BARNEVERNET- TILTAK I EIGERSUND KOMMUNE25.051.000 25.051.000 25.051.000 25.051.000

2723  BARNEVERNET I EIG -ENSL. MINDREÅRIGE FLYKTN.1.028.000 1.028.000 1.028.000 1.028.000

2725 BARNEVERN - NYE INTERKOMMUNALE STILLINGER-3.946.000 -3.946.000 -3.946.000 -3.946.000

2726 INTERKOMMUNALE TILTAKSSTILLINGER 2.727.000 2.727.000 2.727.000 2.727.000

2727 BARNVERNSVAKT 681.000 681.000 681.000 681.000

2731 BARNEVERNET - TILTAK I LUND KOMMUNE 30.000 30.000 30.000 30.000

2741 BARNEVERNET - TILTAK I SOKNDAL KOMMUNE 20.000 20.000 20.000 20.000

2810 PINGVINEN FRITIDSKLUBB 856.000 856.000 856.000 856.000

2819 AKT. FUNKSJONSHEMMEDE 166.000 166.000 166.000 166.000

2820 UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING 36.000 36.000 36.000 36.000

2830 UNGDOMSKONTAKTEN 929.000 929.000 929.000 929.000

2911 BOKAS DAG 35.000 35.000 35.000 35.000

2913 ELEVER MED TILPASNINGSPROBLEMER 1.952.000 1.952.000 1.952.000 1.952.000

2917 KULTURELL SKOLESEKK - KOM.MIDLER 231.000 231.000 231.000 231.000

T O T A L T 384.419.000 375.579.000 373.979.000 373.979.000
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Helse og omsorg - driift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1 - 12 03.11.2017

B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021

2018/V:15 2019/V:15 2020/V:15 2021/V:15
3100 HELSE- OG OMSORG ADM. 5.259.000 5.254.000 5.249.000 5.244.000

3105 SYKKELBYEN 226.000 226.000 226.000 226.000

3106 VERTSKOMMUNE -3.600.000 -4.600.000 -5.600.000 -6.600.000

3107 OPPTR.TILTAK FLYKTNINGER 2.153.000 2.153.000 2.153.000 2.153.000

3150 BOLIGSOSIALT PROSJEKT HUSBANKEN 167.000 -208.000 -208.000 -208.000

3201 FOLKEHELSE 102.000 102.000 102.000 102.000

3210 MILJØRETTET HELSEVERN 842.000 842.000 842.000 842.000

3212 LOKALT KRISETEAM 206.000 206.000 206.000 206.000

3220 FYSIO- OG ERGOTERAPITJ. (HÅNDVERKHUSET)4.111.000 4.111.000 4.111.000 4.111.000

3221 TEKNISKE HJELPEMIDLER 850.000 850.000 850.000 850.000

3230 LEGETJENESTER 4.765.000 4.765.000 4.765.000 4.765.000

3231 LEGEVAKT 973.000 973.000 973.000 973.000

3232 LEGEVAKTSTELEFON HÅ 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000

3234 KOMMUNALT HELSESENTER 2.001.000 2.001.000 2.001.000 2.001.000

3235 LERVIKSGÅRDEN LEGESENTER 111.000 111.000 111.000 111.000

3240 DRIFTSTILSKUDD LEGER 5.650.000 5.650.000 5.650.000 5.650.000

3241 DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPAUTER 2.210.000 2.210.000 2.210.000 2.210.000

3250 HELSESTASJON 8.188.000 8.188.000 8.188.000 8.188.000

3251 JORDMØDRE 1.062.000 1.062.000 1.062.000 1.062.000

3301 SOSIALE TJENESTER GENERELT 10.161.000 10.521.000 9.821.000 9.821.000

3302 SOSIALE TJENESTER FLYKTNINGER 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000

3303 SOSIALE TJENESTER UTLENDINGER 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

3305 KVALIFISERINGPROGRAM 5.350.000 5.350.000 5.350.000 5.350.000

3307 VTA-PLASSER/KOMM.SYSSELSETTINGSTILTAK(anv.3303 før 2011)5.468.000 5.468.000 5.468.000 5.468.000

3308 FELLESUTGIFTER NAV 936.000 936.000 936.000 936.000

3310 EDRUSKAPSVERN 200.000 200.000 200.000 200.000

3311 FLYKTNINGSTJENSTEN 17.076.000 17.076.000 17.076.000 17.076.000

3312 "JA VI KAN" - PROSJEKT 787.000 787.000 787.000 787.000

3313 AKTIVITETSPLIKT-I ARBEID 168.000 168.000 168.000 168.000

3321 MATOMBRINGING ELDRE 40.000 40.000 40.000 40.000

3326 FRIVILLIGHETSSENTRALEN 700.000 700.000 700.000 700.000

3410 FELLESTJENESTER OR -916.000 -916.000 -916.000 -916.000

3411 ORG.ENDRINGER (MIDLERTIDIG) -10.800.000 -21.700.000 -25.900.000 -25.900.000

3412 OMSORGSLØNN 571.000 571.000 571.000 571.000

3414 PRIVAT AVLASTNING 721.000 721.000 721.000 721.000

3415 STØTTEKONTAKTER 1.939.000 1.939.000 1.939.000 1.939.000

3416 BPA 1.429.000 1.429.000 1.429.000 1.429.000

3501 AKTIVITETSENTERET 6.084.000 6.084.000 6.084.000 6.084.000

3506 OKKA KLUBB 22.000 22.000 22.000 22.000

3530 MILJØTJENSTEN SLETTEBØ 14.274.000 14.274.000 14.274.000 14.274.000

3531 SLETTEBØ II MIDTSTUA 4.296.000 4.296.000 4.296.000 4.296.000

3540 HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 1 20.908.000 20.908.000 20.908.000 20.908.000

3550 HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 2 22.755.000 22.755.000 22.755.000 22.755.000

3560 MILJØTJENSTEN SLETTEBØ/LAGÅRD 33.871.000 33.871.000 33.871.000 33.871.000

3570 MILJØTJENSTEN SENTRUM/BLÅSENBORG 15.748.000 15.748.000 15.748.000 15.748.000

3571 AVLASTNINGSBOLIG - ÅPEN OMSORG 14.620.000 14.620.000 14.620.000 14.620.000

3572 KOORDINATOR-BARN OG UNGE 758.000 758.000 758.000 758.000

3573 HESTNES BORETTSLAG 5.000.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000

3575 AVLASTNING UTENFOR INSTITUSJON 641.000 641.000 641.000 641.000

3580 IBO INTERKOMMUNALT BOFELLESKAP 22.962.000 22.962.000 22.962.000 22.962.000

3581 IBO EIGERSUNDS ANDEL 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

3590 PSYKISK HELSETEAM 6.863.000 6.863.000 6.863.000 6.863.000

3591 MILJØTERAPITEAM 3.681.000 3.681.000 3.681.000 3.681.000

3592 FOREBYGGING RUS - PR.STILLINGER 987.000 987.000 987.000 987.000

3593 RUSTEAM 5.074.000 5.074.000 5.074.000 5.074.000

3595 KOMM.FYRLYSSENTER 1.006.000 1.006.000 1.006.000 1.006.000

2



Helse og omsorg - driift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1 - 12 03.11.2017

B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021

2018/V:15 2019/V:15 2020/V:15 2021/V:15
3600 KJERJANESET - ADMINSTRASJON 1.494.000 1.494.000 1.494.000 1.494.000

3601 KJERJANESET - KAFETERIA 2.212.000 2.212.000 2.212.000 2.212.000

3602 KJERJANESET - DAGSENTER 1.907.000 1.907.000 1.907.000 1.907.000

3603 KJERJANESET - BOFELLESSAKP 15.828.000 15.828.000 15.828.000 15.828.000

3604 KJERJANESET - SERVICELEIL. 4.343.000 4.343.000 4.343.000 4.343.000

3605 TRANSPORTTJENESTEN 2.087.000 2.087.000 2.087.000 2.087.000

3610 LUNDEÅNE - ADMINSTRASJON 1.542.000 1.542.000 1.542.000 1.542.000

3611 LUNDEÅNE - PSYKRIATRI 9.833.000 9.833.000 9.833.000 9.833.000

3612 LUNDEÅNE - ENKELTBRUKERE- 1.584.000 1.584.000 1.584.000 1.584.000

3613 LUNDEÅNE - BOFELLESSKAP 1/NATT 7.243.000 7.243.000 7.243.000 7.243.000

3614 LUNDEÅNE - OMSORGSBOLIG HELDØGN 4.382.000 4.382.000 4.382.000 4.382.000

3615 NATTPATRULJE 5.081.000 5.081.000 5.081.000 5.081.000

3700 LAGÅRD-ADMINISTRASJON -1.451.000 -1.451.000 -1.451.000 -1.451.000

3710 2.ETG.LAGÅRD SJ-LINDRENDE BEH. 100.000 100.000 100.000 100.000

3711 2.ETG.LAGÅRD SJUKEHEIM 21.318.000 21.318.000 21.318.000 21.318.000

3712 3 ABC 22.094.000 22.094.000 22.094.000 22.094.000

3723 1.OG 2 ETG. LAGÅRD B/S-SENTER 23.465.000 23.465.000 23.465.000 23.465.000

3724 3.ETG. LAGÅRD B/S-SENTER 15.581.000 15.581.000 15.581.000 15.581.000

3731 LAGÅRD-VASKERITJENESTER 2.885.000 2.885.000 2.885.000 2.885.000

3733 LAGÅRD-TEKNISK 630.000 630.000 630.000 630.000

3735 LAGÅRD-KOMM.KJØKKENDRIFT 643.000 643.000 643.000 643.000

3752 SH - UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER 300.000 300.000 300.000 300.000

3753 SH - ØYEBLIKKELIG HJELP 705.000 705.000 705.000 705.000

3757 SH - HVERDAGSREHAB.TEAM 2.151.000 2.151.000 2.151.000 2.151.000

T O T A L T 413.713.000 405.293.000 399.388.000 398.383.000

3



Teknisk avd. inkl VAR - driift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1 - 12 03.11.2017

B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021

2018/V:15 2019/V:15 2020/V:15 2021/V:15
6100 ADMINISTRASJON - TEKNISK 1.868.000 1.863.000 1.858.000 1.853.000

6120 FELLES ADM PLAN/BYGGESAK/OPPM 726.000 -1.274.000 -1.274.000 -1.274.000

6310 BYGG & EIENDOM (B&E) - ADMINSTRASJON 8.735.000 8.535.000 8.535.000 8.535.000

6311 B&E - ENERGI  EIENDOMMER 8.672.000 8.672.000 8.672.000 8.672.000

6313 B&E - BARNEHAGEBYGG 2.002.000 2.002.000 2.002.000 2.002.000

6314 B&E - UNDERVISNINGSBYGG 18.698.000 18.698.000 18.698.000 18.698.000

6315 B&E - IDRETTSBYGG 5.997.000 9.497.000 9.497.000 9.497.000

6316 B&E - HO-BYGG 1.273.000 1.273.000 1.273.000 1.273.000

6317 B&E - KOMM.UTLEIEBOLIGER -2.790.000 -2.790.000 -2.790.000 -2.790.000

6318 B&E - KULTURBYGG 2.713.000 2.713.000 2.713.000 2.713.000

6319 B&E - ADM.BYGG 1.891.000 1.916.000 1.941.000 1.941.000

6320 B&E - ANDRE BYGG OG EIENDOMMER 417.000 -48.000 -48.000 -48.000

6399 B&E - BAKKEBØ BORETTSLAG 500.000 500.000 500.000 500.000

6411 EIENDOMSTAKSERING 350.000 350.000 350.000 350.000

6413 OPPMÅLING-DELINGSLOV -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

6414 OPPMÅLING-HUSSTIKKING -16.000 -16.000 -16.000 -16.000

6415 OPPMÅLING-GEODATA 1.058.000 1.058.000 1.058.000 1.058.000

6510 BRANN - BEREDSKAP 17.465.000 18.965.000 20.215.000 20.215.000

6511 BRANN - FOREBYGGENDE 1.884.000 1.884.000 1.884.000 1.884.000

6512 BJERKREIM BRANNVESEN -788.000 -788.000 -788.000 -788.000

6520 FEIERVESENET -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

6620 LANDBRUKSKONTOR 2.453.000 2.453.000 2.453.000 2.453.000

6710 NATURFORVALTNING 2.136.000 2.136.000 2.136.000 2.136.000

6711 VILTSTELL 24.000 24.000 24.000 24.000

6720 PARKER 4.628.000 4.628.000 4.628.000 4.628.000

6730 IDRETTSANLEGG 704.000 704.000 704.000 704.000

6750 GRAVLUNDER 1.497.000 1.497.000 1.497.000 1.497.000

6770 KOMMUNALE VEIER/GATER 7.896.000 7.896.000 7.896.000 7.896.000

6771 VEI- OG GATELYS 1.795.000 1.795.000 1.795.000 1.795.000

6776 MASKINPARK (SELVFINANSIERT) -327.000 -327.000 -327.000 -327.000

6777 VINTERVEDLIKEHOLD 2.165.000 2.165.000 2.165.000 2.165.000

6830 AVLØP OG RENSING 1.000 1.000 1.000 1.000

T O T A L T 93.625.000 95.980.000 97.250.000 97.245.000

2



Fellesfunksjoner - driift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1 - 12 03.11.2017

B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021

2018/V:15 2019/V:15 2020/V:15 2021/V:15
7410 PERSONALFORSIKRINGER 1.662.000 1.662.000 1.662.000 1.662.000

7430 PENSJONSORDNINGER 13.005.000 13.005.000 13.005.000 13.005.000

7431 PREMIEAVVIK PENSJON -12.200.000 -6.500.000 -1.500.000 -1.500.000

7490 LØNNSPOTT 28.534.000 28.279.000 28.279.000 28.279.000

7500 FORSIKRINGER - TIL FORDELING 45.000 0 0 0

T O T A L T 31.046.000 36.446.000 41.446.000 41.446.000

2



Inntekter og overføringer - driift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1 - 12 03.11.2017

B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021

2018/V:15 2019/V:15 2020/V:15 2021/V:15
8000 SKATT OG INNTEKT OG FORMUE -426.000.000 -427.400.000 -428.800.000 -430.300.000

8010 EIENDOMSSKATT -54.800.000 -62.300.000 -69.800.000 -69.800.000

8040 STATLIGE RAMMEOVERFØRINGER -372.649.000 -374.599.000 -375.099.000 -379.699.000

8041 MVA-REFUSJON -18.650.000 -18.650.000 -18.650.000 -18.650.000

8043 KOMPENSAJONSTILSKUDD -3.000.000 -2.800.000 -2.600.000 -2.400.000

8044 TILSKUDD RENTEFRIE SKOLELÅN -1.020.000 -925.000 -850.000 -850.000

8045 ØVRIGE STATSTILSKUDD -78.300.000 -77.000.000 -76.000.000 -75.000.000

8050 STATSTILSKUDD FLYKTNINGER -39.400.000 -39.400.000 -39.400.000 -39.400.000

8099 KALKULATORISKE UTGIFTER (INTERN REGN) -19.700.000 -21.100.000 -21.700.000 -22.500.000

T O T A L T -1013.519.000 -1024.174.000 -1032.899.000 -1038.599.000

2



Finansposter - driift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1 - 12 03.11.2017

B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021

2018/V:15 2019/V:15 2020/V:15 2021/V:15
9000 RENTER 15.950.000 19.000.000 22.750.000 23.830.000

9008 KONSESJONSKRAFT -350.000 -350.000 -350.000 -350.000

9009 AKSJEUTBYTTE -21.515.000 -23.490.000 -24.490.000 -24.490.000

9010 AVDRAG PÅ LÅN 49.500.000 56.100.000 62.700.000 66.050.000

9020 RENTER / AVDRAG PÅ UTLÅN 600.000 600.000 600.000 600.000

9040 DISPOSISJONSFOND -16.777.000 -2.242.000 -1.832.000 -1.852.000

9080 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET-2.500.000 -4.000.000 -2.500.000 -1.000.000

9099 ÅRETS TAP/OVERSKUDD 0 150.000 150.000 150.000

T O T A L T 24.908.000 45.768.000 57.028.000 62.938.000
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Driftsbudsjett pr. konto

1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1 - 12 03.11.2017

B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021

2018/V:15 2019/V:15 2020/V:15 2021/V:15
  10100 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 332.848.000 333.748.000 333.748.000 333.748.000

  10101 LØNN I FASTE STILLINGER - LÆRERE 129.831.000 129.831.000 129.831.000 129.831.000

  10102 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENTER 26.745.000 26.745.000 26.745.000 26.745.000

  10103 FAST LØNN TILLITSVALGTE 2.104.000 2.104.000 2.104.000 2.104.000

  10104 ULEMPELØNN KVELD/NATT (FASTE) 14.115.000 14.115.000 14.115.000 14.115.000

  10105 ULEMPELØNN LØR/SØNDAG (FASTE) 8.677.000 8.677.000 8.677.000 8.677.000

  10106 HELLIGDAGSTILLEGG 8.313.000 8.313.000 8.313.000 8.313.000

  10107 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 626.000 626.000 626.000 626.000

  10110 INTRODUKSJONSSTØNAD 16.501.000 16.501.000 16.501.000 16.501.000

  10200 VIKAR VED SYKEFRAVÆR (KORTTID) 6.747.000 6.747.000 6.747.000 6.747.000

  10201 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 513.000 513.000 513.000 513.000

  10202 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 3.953.000 3.953.000 3.953.000 3.953.000

  10203 VIKAR VED FERIE 11.923.000 11.923.000 11.923.000 11.923.000

  10204 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENINGSARB.151.000 151.000 151.000 151.000

  10205 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 1.382.000 1.382.000 1.382.000 1.382.000

  10207 VIKAR M/REFUSJON 10.954.000 10.954.000 10.954.000 10.954.000

  10214 KVELDS-/NATTILLEGG (TIMEBASERT) 3.668.000 3.668.000 3.668.000 3.668.000

  10215 LØR-/SØNDAGSTILLEGG (TIMEBASERT) 2.470.000 2.470.000 2.470.000 2.470.000

  10300 TILLEGGSBEMANNING 1.308.000 1.308.000 1.308.000 1.308.000

  10301 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLINGER 8.344.000 8.344.000 8.344.000 8.344.000

  10302 SOMMERHJELP/SESONGHJELP 165.000 165.000 165.000 165.000

  10400 OVERTID 2.060.000 2.060.000 2.060.000 2.060.000

  10401 UTRYKNING 630.000 630.000 630.000 630.000

  10402 ØVELSER 200.000 200.000 200.000 200.000

  10403 ANDRE OPPDRAG 292.000 292.000 292.000 292.000

  10500 ANNEN LØNN (STØTTEKONT., LÆRLINGER M.V.)25.716.000 25.716.000 25.716.000 25.716.000

  10501 FORSKJØVET ARBEIDSTID 215.000 215.000 215.000 215.000

  10502 ANDRE TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 395.000 395.000 395.000 395.000

  10503 BEFALSVAKT 850.000 850.000 850.000 850.000

  10504 BEREDSKAPSVAKT 3.118.000 3.118.000 3.118.000 3.118.000

  10505 STIPEND AVG.FRITT 110.000 110.000 110.000 110.000

  10703 VEDLIKEHOLD GENERELT - AVTALEF. TILLEGG 140.000 140.000 140.000 140.000

  10750 LØNN EGNE RENHOLDERE 14.875.000 14.875.000 14.875.000 14.875.000

  10751 VIKARER/EKSTRAHJELP RENHOLDERE (KORTTID)725.000 725.000 725.000 725.000

  10754 VIKARER/EKSTRAHJELP RENHOLDERE (M/REFUSJON)600.000 600.000 600.000 600.000

  10800 LØNN ORDFØRER OG VARAORDFØRER 1.333.000 1.333.000 1.333.000 1.333.000

  10802 MØTEGODTGJØRELSE 2.318.000 2.318.000 2.318.000 2.318.000

  10803 TAPT ARB.FORTJENESTE - SOM UTBET.O/LØNN130.000 130.000 130.000 130.000

  10900 PENSJONSUTGIFTER 115.059.000 115.059.000 115.059.000 115.059.000

  10910 ÅRETS PREMIEAVVIK KLP -33.000.000 -33.000.000 -33.000.000 -33.000.000

  10911 ÅRETS PREMIEAVVIK SPK 2.200.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

  10950 AMO.PREMIEAVVIK KLP 14.600.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000

  10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 103.381.000 103.381.000 103.381.000 103.381.000

  11000 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.)1.195.000 1.195.000 1.195.000 1.195.000

  11001 KOPIERINGSPAPIR/BLANKETTER/SPES.FORMUL.176.000 176.000 176.000 176.000

  11002 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 267.000 267.000 267.000 267.000

  11003 ABONNEMENT 455.000 455.000 455.000 455.000

  11050 BØKER/LEKER/NOTER (KUN UNDERVISNING) 153.000 153.000 153.000 153.000

  11051 ARBEIDSMATERIELL 1.603.000 1.603.000 1.603.000 1.603.000

  11052 FRITT SKOLEMATERIELL 2.203.000 2.203.000 2.203.000 2.203.000

  11100 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 2.508.000 2.508.000 2.508.000 2.508.000

  11140 INNKJØP AV MEDISINER 1.580.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000

  11150 MATVARER/KOSTHOLD 16.990.000 16.990.000 16.990.000 16.990.000

  11151 BEVERTNING 635.000 635.000 635.000 635.000

  11152 KIOSKVARER - AVG.PLIKTIG 714.000 714.000 714.000 714.000

  11154 KJØP MELK I SKOLEN 5.000 5.000 5.000 5.000

2



Driftsbudsjett pr. konto

1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1 - 12 03.11.2017

B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021

2018/V:15 2019/V:15 2020/V:15 2021/V:15
  11200 RENGJØRINGSMIDLER/TØRKEPAPIR 1.265.000 1.265.000 1.265.000 1.265.000

  11202 LEIE AV FILM 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000

  11204 UTGIFTSDEKNING - IKKE AVG.PL. 10.082.000 10.082.000 10.082.000 10.082.000

  11205 VELFERDSTILTAK (ANSATTE OG BRUKERE) 675.000 675.000 675.000 675.000

  11206 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 2.175.000 2.975.000 2.175.000 2.975.000

  11207 TJENESTEFRIKJØP 405.000 405.000 405.000 405.000

  11208 GRUS/MASSE/KJEMIKALIER (IKKE MED.) 830.000 830.000 830.000 830.000

  11209 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 23.228.000 22.228.000 22.228.000 22.228.000

  11210 BELYSNINGSMATERIELL 172.000 172.000 172.000 172.000

  11211 EKSKURSJONER 373.000 373.000 373.000 373.000

  11212 ELEVRÅDET 25.000 25.000 25.000 25.000

  11213 BARNS- OG UNGES KOMMUNESTYRE 50.000 50.000 50.000 50.000

  11215 SELVKOST - INTERN BELASTNING 4.793.000 4.793.000 4.793.000 4.793.000

  11216 ARBEIDSTØY 1.302.000 1.302.000 1.302.000 1.302.000

  11217 FRIPLASSER MUSIKKSKOLEN 3.000 3.000 3.000 3.000

  11262 GJØDNING 20.000 20.000 20.000 20.000

  11299 FORDELTE UTGIFTER/INNTERNSALG 2.358.000 2.358.000 2.358.000 2.358.000

  11300 FAST TELEFON - TELLERSKRITT 810.000 810.000 810.000 810.000

  11301 MOBILTELEFON - TELLERSKRITT 660.000 660.000 660.000 660.000

  11302 DATAKOMMUNIKASJON/LINJE- SAMB.LEIE 2.660.000 2.660.000 2.660.000 2.660.000

  11303 PORTO/FRANKERING 515.000 515.000 515.000 515.000

  11304 BETALINGSFORMIDLING OG ANDRE TJ. 118.000 118.000 118.000 118.000

  11400 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 642.000 642.000 642.000 642.000

  11401 KOPIERING/TRYKKING 733.000 733.000 733.000 733.000

  11402 INFORMASJONSFORMIDLING/-MATERIELL 74.000 74.000 74.000 74.000

  11403 MARKEDSFØRING/REPRESENTASJON 74.000 74.000 74.000 74.000

  11500 KURS/OPPLÆRING/KONFERANSER 2.143.000 2.143.000 2.143.000 2.143.000

  11501 VIDEREUTDANNING/KOMPETANSEHEVING 488.000 488.000 488.000 488.000

  11502 FAGLIG VEILEDNING 205.000 205.000 205.000 205.000

  11600 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 1.853.000 1.853.000 1.853.000 1.853.000

  11601 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 85.000 85.000 85.000 85.000

  11650 TELEFONGODTGJØRELSE  OPPL.PLIKTIG 149.000 149.000 149.000 149.000

  11651 HONORAR OPPL.PLIKTIG 116.000 116.000 116.000 116.000

  11652 ANDRE OPPL.PLIKTIGE GODTGJØRELSER 1.058.000 1.058.000 1.058.000 1.058.000

  11653 REFUSJONSBERET.KJØREGODTGJ. 71.000 71.000 71.000 71.000

  11700 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1.896.000 1.896.000 1.896.000 1.896.000

  11701 ANNEN PERSONTRANPORT (SKOLESKYSS MM)4.640.000 4.640.000 4.640.000 4.640.000

  11702 DRIVSTOFF - BENSIN 857.000 857.000 857.000 857.000

  11703 DRIVSTOFF - DIESEL 1.201.000 1.201.000 1.201.000 1.201.000

  11704 ÅRSAVGIFTER 436.000 436.000 436.000 436.000

  11705 VEDLIKEHOLD/SERVICE 5.454.000 5.454.000 5.454.000 5.454.000

  11706 VASK OG REKVISITA 107.000 107.000 107.000 107.000

  11707 PARKERINGSGEBYR 367.000 367.000 367.000 367.000

  11800 STRØM 9.198.000 9.198.000 9.198.000 9.198.000

  11802 FYRINGSOLJE 100.000 100.000 100.000 100.000

  11803 KJØP FJERNVARME 942.000 942.000 942.000 942.000

  11850 ALARMSYSTEMER 542.000 542.000 542.000 542.000

  11851 PERSONALFORSIKRINGER (OGSÅ ELEVF.) 2.242.000 2.242.000 2.242.000 2.242.000

  11852 FORSIKRING AV ANLEGGSMIDLER 1.171.000 1.126.000 1.126.000 1.126.000

  11853 VEKTERTJENESTER 141.000 141.000 141.000 141.000

  11854 AFP-ORDNINGEN 6.040.000 6.040.000 6.040.000 6.040.000

  11855 FORSIKRING KJØRETØY 532.000 532.000 532.000 532.000

  11860 ELEV- OG BARNEHAGEFORSIKRING 10.000 10.000 10.000 10.000

  11863 FJERNVARSLINGSTJENESTE 110 1.240.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000

  11900 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. 19.251.000 23.761.000 25.036.000 25.036.000

  11901 LEIE AV GRUNN 285.000 285.000 285.000 285.000

3



Driftsbudsjett pr. konto

1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1 - 12 03.11.2017

B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021

2018/V:15 2019/V:15 2020/V:15 2021/V:15
  11902 FESTEAVGIFTER 325.000 325.000 325.000 325.000

  11950 AVGIFTER/GEBYRER 2.766.000 2.766.000 2.766.000 2.766.000

  11951 LISENSER 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000

  11952 KONTIGENTER 2.929.000 2.929.000 2.929.000 2.929.000

  12000 INVENTAR 1.574.000 1.574.000 1.574.000 1.574.000

  12001 KONTORUTSTYR 32.000 32.000 32.000 32.000

  12002 IT- UTSTYR 625.000 625.000 625.000 625.000

  12003 IT - PROGRAMMER 437.000 437.000 437.000 437.000

  12004 BØKER M.V. TIL FOLKEBIBLIOTEK 200.000 200.000 200.000 200.000

  12005 VERNEUTSTYR OG SPESIALTØY 218.000 218.000 218.000 218.000

  12006 TEKNISK/ELEKTRIST UTSTYR 348.000 348.000 348.000 348.000

  12007 DIV. INVENTAR OG UTSTYR 1.127.000 1.127.000 1.127.000 1.127.000

  12090 MEDISINSK UTSTYR/HJELPEMIDLER 115.000 115.000 115.000 115.000

  12101 LEIE AV TRANSPORTMIDLER 20.000 20.000 20.000 20.000

  12102 LEASING AV TRANSPORTMIDLER 1.616.000 1.616.000 1.616.000 1.616.000

  12104 LEASING/LEIE VELFERDSTEKNOLOGI 300.000 300.000 300.000 300.000

  12200 KJØP AV MASKINER OG UTSTYR 463.000 463.000 463.000 463.000

  12201 LEIE AV MASKINER OG UTSTYR 709.000 709.000 709.000 709.000

  12202 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 922.000 922.000 922.000 922.000

  12300 VEDLIKEHOLD GENERELT 9.073.000 9.073.000 9.073.000 9.073.000

  12301 VEDLIKEHOLD MASKINER/UTSTYR 1.093.000 1.093.000 1.093.000 1.093.000

  12302 VEIVEDLIKEHOLD  SOMMER (TJENESTER) 295.000 295.000 295.000 295.000

  12303 VVEIEDLIKEHOLD  VINTER (TJENESTER) 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000

  12310 VEDLIKEHOLD BYGNINGER (BYGNTEKN.) 2.437.000 2.437.000 2.437.000 2.437.000

  12315 VEDLIKEHOLD BYGNINGER (UTENDØRS) 30.000 30.000 30.000 30.000

  12318 KJØP FRA ANDRE-RENOVASJONSTJ. (VEI) 580.000 580.000 580.000 580.000

  12400 KONTORMASKINER 12.000 12.000 12.000 12.000

  12401 TEKNISK INFRASTRUKTUR, IT 13.000 13.000 13.000 13.000

  12410 BYGG OG ANLEGG - BRANNVARSLING 1.160.000 1.160.000 1.160.000 1.160.000

  12413 BYGG OG ANLEGG - HEISANLEGG 6.000 6.000 6.000 6.000

  12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENERELLT 1.143.000 1.143.000 1.143.000 1.143.000

  12501 VEDLIKEHOLD AV MASKINER OG UTSTYR 18.000 18.000 18.000 18.000

  12502 VEIVEDLIKEHOLD  SOMMER (MATERIELL) 200.000 200.000 200.000 200.000

  12503 VEIVEDLIKEHOLD  VINTER (MATERIELL) 130.000 130.000 130.000 130.000

  12518 INTERNKJØP DVPRO (TEKNISK) 270.000 270.000 270.000 270.000

  12602 LEIEVASK V/VASKERI 41.000 41.000 41.000 41.000

  12700 JURIDISK BISTAND 668.000 668.000 668.000 668.000

  12702 GENERELLE RÅDGIVINGSTJENESTER FORV., DRIFT OG VEDLIKEHOLD250.000 250.000 250.000 250.000

  12703 ANDRE KONSULENTTJENESTER 2.424.000 2.224.000 1.724.000 1.724.000

  12704 KONTROLLUTVALG - REVISJON 45.000 45.000 45.000 45.000

  12705 BEKREFTELSE - REVISJON 55.000 55.000 55.000 55.000

  12706 FORVALTNINGSREVISJON 301.000 301.000 301.000 301.000

  12707 REGNSKAPSREVISJON 305.000 305.000 305.000 305.000

  12710 KJØP AV TOLKETJENESTER 150.000 150.000 150.000 150.000

  12900 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) 9.000 9.000 9.000 9.000

  12911 INTERNKJØP KJØKKEN LAGÅRD-MØTEMAT 5.000 5.000 5.000 5.000

  13000 KJØP AV TJENESTER FRA STAT/STATL.FORETAK1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000

  13300 KJØP AV TJENESTER FRA FYLKESKOMMUNEN 50.000 50.000 50.000 50.000

  13301 OPPHOLD I INSTITUSJON (BARNE-, RUSVERN)6.124.000 6.124.000 6.124.000 6.124.000

  13500 RENOVASJONSTJENESTER 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000

  13502 GJESTEELEVER I ANDRE KOMMUNER 6.080.000 6.080.000 6.080.000 6.080.000

  13503 NÆRINGSMIDDELKONTROLL/MILJØHYGIENE 180.000 180.000 180.000 180.000

  13507 EIGERSUND KOMMUNE 80.000 80.000 80.000 80.000

  13508 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/INTERKOM.TI 1.025.000 1.025.000 1.025.000 1.025.000

  13700 DRIFTSAVTALER 3.320.000 3.320.000 3.320.000 3.320.000

  13701 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 11.449.000 11.449.000 11.449.000 11.449.000
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Driftsbudsjett pr. konto

1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1 - 12 03.11.2017

B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021

2018/V:15 2019/V:15 2020/V:15 2021/V:15
  13702 TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER 82.246.000 82.246.000 82.246.000 82.246.000

  13800 KJØP AV TJENESTER FRA EGNE SÆRBEDRIFTER100.000 100.000 100.000 100.000

  14000 OVERFØRINGER TIL STATEN/STATL. FORETAK 300.000 300.000 300.000 300.000

  14290 BETALT MOMS DRIFT 17.770.000 17.770.000 17.770.000 17.770.000

  14500 OVERFØRINGER TIL ANDRE KOMMUNER 885.000 885.000 885.000 885.000

  14700 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE 18.495.000 18.495.000 18.495.000 18.495.000

  14701 SOSIALHJELP 17.610.000 18.110.000 18.110.000 18.110.000

  14702 BOLIGTILSKUDD 700.000 700.000 700.000 700.000

  14703 TILSKUDD TIL INTERKOMM.ARKIV (IKA) 380.000 380.000 380.000 380.000

  14704 TILSKUDD TIL KIRKELIG FELLESRÅD 5.242.000 5.342.000 5.342.000 5.342.000

  14706 KOMM.TILSKUDD POLITISKE PARTI 240.000 240.000 240.000 240.000

  14707 TILSKUDD TIL 17. MAI M.V. 142.000 142.000 142.000 142.000

  14708 TAP PÅ KRAV 140.000 140.000 140.000 140.000

  14709 ERSTATNINGER 506.000 506.000 506.000 506.000

  14712 REF.EGENANDELER LEGEVAKT 840.000 840.000 840.000 840.000

  14713 REFUSJON ASS.PRIVATE BARNEHAGER 200.000 200.000 200.000 200.000

  14800 OVERFØRINGER TIL EGNE KOMMUNALE FORETAK2.231.000 1.431.000 1.431.000 1.431.000

  14901 ENDRING TIL RAMMENIVÅ -14.762.000 -36.977.000 -44.487.000 -45.497.000

  14902 LØNNSPOTT TIL FORDELING 28.534.000 28.279.000 28.279.000 28.279.000

  15000 RENTEUTGIFTER M.V. 23.200.000 25.550.000 29.200.000 30.200.000

  15005 KALKULATORISKE UTGIFTER 19.777.000 19.777.000 19.777.000 19.777.000

  15100 AVDRAG PÅ LÅN 49.500.000 56.100.000 62.700.000 66.050.000

  15200 SOSIALE UTLÅN 50.000 50.000 50.000 50.000

  15401 AVSETNING TIL DRIFTSFOND 0 623.000 150.000 150.000

  15500 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND 455.000 255.000 255.000 255.000

Sum utgifter 1317.479.000 1314.847.000 1322.089.000 1326.229.000

  16000 BRUKERBETALINGER -29.252.000 -29.252.000 -29.252.000 -29.252.000

  16001 BRUKERBETALINGER - TRANSPORT -147.000 -147.000 -147.000 -147.000

  16200 MATPENGER/MIDDAGSOMBRINGING -6.918.000 -6.918.000 -6.918.000 -6.918.000

  16201 KANTINEDRIFT/MATSERVERING AVG.FRITT -138.000 -138.000 -138.000 -138.000

  16202 DELTAKERAVGIFT -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

  16203 PURREGEBYR -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

  16204 DIV.AVGIFTER/GEBYRER AVG.FRITT -9.386.000 -9.386.000 -9.386.000 -9.386.000

  16205 LEIEINNTEKTER GRUNN AVG.FRITT -80.000 -80.000 -80.000 -80.000

  16206 DIV. LEIEINNTEKTER AVG.FRITT -863.000 -863.000 -863.000 -863.000

  16207 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FRITT -4.147.000 -4.147.000 -4.147.000 -4.147.000

  16290 BILLETTINNTEKTER -985.000 -985.000 -985.000 -985.000

  16300 HUSLEIE -19.331.000 -19.331.000 -19.331.000 -19.331.000

  16302 UTLEIE SKOLER/HALLER/ANLEGG -300.000 -300.000 -300.000 -300.000

  16400 ÅRSGEBYR EIENDOMMER AVG.PL. -22.824.000 -22.824.000 -22.824.000 -22.824.000

  16401 ÅRSAVGIFT ETTER MÅLT FORBRUK AVG.PL -3.800.000 -3.800.000 -3.800.000 -3.800.000

  16402 TILKNYTNINGSAVGIFT AVG.PL -3.200.000 -3.200.000 -3.200.000 -3.200.000

  16501 KIOSKSALG AVG.PL -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000

  16502 REKLAMEINNTEKTER AVG.PL. -140.000 -140.000 -140.000 -140.000

  16504 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.PL -390.000 -390.000 -390.000 -390.000

  16506 BILLETTINNT. (KINO) AVG.PL -3.140.000 -3.140.000 -3.140.000 -3.140.000

  16507 SALG AV MAT KJØKKENET AVG.PL -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000

  16508 SALG AV MAT KANTINEN KJØKKENET AVG.PL -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

  16560 JORDBRUK AVG.PL -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

  16561 SKOGBRUK/SAGBRUK AVG.PL -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

  16900 FORDELTE UTGIFTER -4.294.000 -4.294.000 -4.294.000 -4.294.000

  16901 INTERNSALG DVPRO (TEKNISK) -10.393.000 -10.393.000 -10.393.000 -10.393.000

  16905 KJØKKEN LAGÅRD-INTERNSALG EGNE BRUKERE-10.210.000 -10.210.000 -10.210.000 -10.210.000

  16910 SELVKOST VANN -1.789.000 -1.789.000 -1.789.000 -1.789.000

  16911 SELVKOST AVLØP -1.789.000 -1.789.000 -1.789.000 -1.789.000
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Driftsbudsjett pr. konto

1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1 - 12 03.11.2017

B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021

2018/V:15 2019/V:15 2020/V:15 2021/V:15
  16912 SELVKOST BYGGESAK -916.000 -916.000 -916.000 -916.000

  16913 ANNEN SELVKOSTFORDELING -299.000 -299.000 -299.000 -299.000

  17003 NORSKUNDERVISNING UTLENDINGER -6.100.000 -6.100.000 -6.100.000 -6.100.000

  17004 ANDRE REF.FRA STATEN -7.029.000 -7.029.000 -7.029.000 -7.029.000

  17005 TILSK.RESS.KR.BRUKERE -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000

  17100 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER -19.907.000 -19.907.000 -19.907.000 -19.907.000

  17290 REF.MOMS DRIFT -18.650.000 -18.650.000 -18.650.000 -18.650.000

  17300 REF. FRA FYLKESKOMMUNEN -4.702.000 -4.702.000 -4.702.000 -4.702.000

  17500 REF. FRA ANDRE KOMMUNER -37.861.000 -37.861.000 -37.861.000 -37.861.000

  17702 ANDRE REFUSJONER PRIVATE -2.802.000 -2.802.000 -2.802.000 -2.802.000

  17710 ANSATTES TREKK -935.000 -935.000 -935.000 -935.000

  17900 INTERNSALG -9.000 -9.000 -9.000 -9.000

  18000 RAMMETILSKUDD -2.249.000 -2.249.000 -2.249.000 -2.249.000

  18001 NETTO INNTEKSTUTJEVNING -7.550.000 -7.600.000 -7.600.000 -7.700.000

  18002 SKJØNNSMIDLER -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000

  18004 INNBYGGERTILSKUDD -361.100.000 -363.000.000 -363.500.000 -368.000.000

  18100 VERTSKOMMUNETILSKUDD -53.300.000 -52.000.000 -51.000.000 -50.000.000

  18102 BOSTØTTE -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

  18103 BOTILSKUDD FRA HUSBANKEN -700.000 -700.000 -700.000 -700.000

  18104 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER -15.080.000 -14.785.000 -14.510.000 -14.330.000

  18300 OVERFØRT FRA FYLKESKOMMUNEN -270.000 -270.000 -270.000 -270.000

  18500 INTEGRERINGSTILSKUDD FLYKTNINGER -41.200.000 -41.200.000 -41.200.000 -41.200.000

  18700 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE -426.000.000 -427.400.000 -428.800.000 -430.300.000

  18750 EIENDOMSSKATT - ANNEN FAST EIENDOM -46.800.000 -54.300.000 -61.800.000 -61.800.000

  18751 EIENDOMSSKATT NÆRING -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000

  18770 KONSESJONSAVGIFT -480.000 -480.000 -480.000 -480.000

  18900 BEVILLINGSAVGIFT -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

  18903 ANDRE OVERFØRINGER FRA PRIVATE -75.000 -75.000 -75.000 -75.000

  19000 RENTER AV BANKINNSKUDD -3.600.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000

  19001 RENTER AV INNSKUDD FOND -400.000 -200.000 -200.000 -200.000

  19002 RENTER FRA ELVERK -1.900.000 -1.800.000 -1.700.000 -1.600.000

  19003 RENTER STARTLÅN -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000

  19004 RENTER VED FOR SEN BETALING MV. -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

  19005 KALKULATORISKE INNTEKTER -19.700.000 -21.100.000 -21.700.000 -22.500.000

  19009 FINANSBELASTET INV.PROSJEKT -2.500.000 -4.000.000 -2.500.000 -1.000.000

  19050 AKSJEUTBYTTE -21.515.000 -23.490.000 -24.490.000 -24.490.000

  19201 AVDRAG PÅ UTLÅN(SOS.LOVGIV ) -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

  19400 BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND -17.044.000 -2.982.000 -2.099.000 -2.119.000

  19401 BRUK AV DRIFTSFONDET -1.800.000 0 0 0

  19500 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -21.560.000 -21.560.000 -21.560.000 -21.560.000

Sum inntekter -1317.479.000 -1314.847.000 -1322.089.000 -1326.229.000

T O T A L T 0 0 0 0
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O
vers.invest 

Budsjett og økonomiplan 
2018 (2018-2021) 
 
Økonomiske oversikter investeringer 

Forklaring: 
Denne oversikten viser obligatoriske 
oversikter i hht. forskriftene.  
Viser sum inntekter, utgifter og 
finansieringsbehov i investering. 
 



Økonomisk oversikt - investering

1 EIGERSUND KOMMUNE - 2018 03,11,2017

Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 6.426.309,67 12.757.000,00 21.000.000,00 31.000.000,00 29.000.000,00 4.000.000,00
Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overføringer med krav til motytelse 25.906.757,33 3.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kompensasjon for merverdiavgift 15.901.677,68 37.160.000,00 13.000.000,00 29.000.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00
Statlige overføringer 5.733.016,00 23.327.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Andre overføringer 31.869.360,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum inntekter 85.837.121,18 76.424.000,00 34.000.000,00 60.000.000,00 41.000.000,00 9.000.000,00

Utgifter
Lønnsutgifter 699.394,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sosiale utgifter 223.543,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 112.795.189,61 137.254.000,00 133.900.000,00 297.000.000,00 144.700.000,00 68.550.000,00
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overføringer 30.440.949,68 180.261.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Renteutgifter og omkostninger 707.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fordelte utgifter -227.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum utgifter 144.638.564,43 317.515.000,00 133.900.000,00 297.000.000,00 144.700.000,00 68.550.000,00

Finanstransaksjoner
Avdrag på lån 5.720.021,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utlån 10.171.500,00 21.500.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Kjøp av aksjer og andeler 37.412.669,00 6.565.000,00 6.565.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avsatt til ubundne investeringsfond 23.877.244,38 8.300.000,00 8.950.000,00 8.950.000,00 7.000.000,00 6.950.000,00
Avsatt til bundne investeringsfond 12.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum finansieringstransaksjoner 77.194.067,08 36.365.000,00 35.515.000,00 31.950.000,00 30.000.000,00 29.950.000,00

Finansieringsbehov 135.995.510,33 277.456.000,00 135.415.000,00 268.950.000,00 133.700.000,00 89.500.000,00

Dekket slik:
Bruk av lån 103.896.799,84 258.215.000,00 131.400.000,00 265.000.000,00 130.000.000,00 86.500.000,00
Salg av aksjer og andeler 5.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mottatte avdrag på utlån 8.069.844,15 2.950.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00
Overført fra driftsregnskapet 1.843.309,55 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Økonomisk oversikt - investering

1 EIGERSUND KOMMUNE - 2018 03,11,2017

Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruk av disposisjonsfond 5.652.782,70 1.596.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruk av ubundne investeringsfond 13.553.200,00 14.195.000,00 1.065.000,00 1.000.000,00 750.000,00 50.000,00
Bruk av bundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum finansiering 138.405.936,24 277.456.000,00 135.415.000,00 268.950.000,00 133.700.000,00 89.500.000,00

Udekket/udisponert 2.410.425,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Inv.pr.prosj. 

Budsjett og økonomiplan 
2018 (2018-2021) 
 
Investeringer pr. prosjekt 
 
 

Forklaring: 
Denne oversikten viser det enkelte 
investeringsprosjekt, budsjetterte utgifter og 
finansiering. 
 
 



Investeringer pr.prosjekt

1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1 - 12 03.11.2017

B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021
2018/V:15 2019/V:15 2020/V:15 2021/V:15

Prosjekt: 111002 ELEKTRONISKE SKJEMA (INFO)
  32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVER 100000)100.000 100.000 100.000 100.000

Sum prosjekt: 111002 ELEKTRONISKE SKJEMA (INFO) 100.000 100.000 100.000 100.000

Prosjekt: 111005 NYE PC'ER /SERVERE
  32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVER 100000)400.000 400.000 400.000 400.000

Sum prosjekt: 111005 NYE PC'ER /SERVERE 400.000 400.000 400.000 400.000

Prosjekt: 111008 FELLES TRÅDLØS NETTVERKSLØSNING
  32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVER 100000)250.000 250.000 250.000 250.000

Sum prosjekt: 111008 FELLES TRÅDLØS NETTVERKSLØSNING250.000 250.000 250.000 250.000

Prosjekt: 111009 FELLES NETT
  32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVER 100000)750.000 250.000 1.000.000 250.000

Sum prosjekt: 111009 FELLES NETT 750.000 250.000 1.000.000 250.000

Prosjekt: 111012 VELFERDSTEKNOLOGI
  32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVER 100000)500.000 250.000 250.000 250.000

Sum prosjekt: 111012 VELFERDSTEKNOLOGI 500.000 250.000 250.000 250.000

Prosjekt: 111018 OPPGRADERING SOFTWARE
  32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVER 100000)200.000 700.000 200.000 200.000

Sum prosjekt: 111018 OPPGRADERING SOFTWARE 200.000 700.000 200.000 200.000

Prosjekt: 111020 IKT SKOLENE
  32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVER 100000)1.550.000 1.550.000 950.000 950.000

Sum prosjekt: 111020 IKT SKOLENE 1.550.000 1.550.000 950.000 950.000

Prosjekt: 111021 INTEGRASJON MELLOM ULIKE SYSTEM
  32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVER 100000)200.000 200.000 200.000 200.000

Sum prosjekt: 111021 INTEGRASJON MELLOM ULIKE SYSTEM200.000 200.000 200.000 200.000

Prosjekt: 111022 IKT UTSTYR BARNEHAGENE
  32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVER 100000)200.000 200.000 200.000 200.000

Sum prosjekt: 111022 IKT UTSTYR BARNEHAGENE 200.000 200.000 200.000 200.000

Prosjekt: 111027 OPPGRADERING SAK-/ARKIVLØSNING
  32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVER 100000)150.000 150.000 0 0

Sum prosjekt: 111027 OPPGRADERING SAK-/ARKIVLØSNING150.000 150.000 0 0

Prosjekt: 111030 OPPGRAD. IT-UTSTYR-HO
  32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVER 100000)250.000 250.000 250.000 250.000

Sum prosjekt: 111030 OPPGRAD. IT-UTSTYR-HO 250.000 250.000 250.000 250.000

Prosjekt: 111034 OPPGRADERING VALGLOKALENE
  32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVER 100000) 0 150.000 0 0

Sum prosjekt: 111034 OPPGRADERING VALGLOKALENE 0 150.000 0 0

Prosjekt: 111035 DIGITALISERING
  32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVER 100000)2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Sum prosjekt: 111035 DIGITALISERING 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Prosjekt: 111038 IKT-SIKKERHET
  32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVER 100000)100.000 100.000 100.000 100.000

Sum prosjekt: 111038 IKT-SIKKERHET 100.000 100.000 100.000 100.000
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Investeringer pr.prosjekt

1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1 - 12 03.11.2017

B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021
2018/V:15 2019/V:15 2020/V:15 2021/V:15

Prosjekt: 111040 ELEV PC'ER - SPESIELLE BEHOV
  32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVER 100000)150.000 150.000 150.000 150.000

Sum prosjekt: 111040 ELEV PC'ER - SPESIELLE BEHOV150.000 150.000 150.000 150.000

Prosjekt: 111041 OPPGR. FELLES UTSTYR/SERVERE
  32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVER 100000)300.000 300.000 900.000 900.000

Sum prosjekt: 111041 OPPGR. FELLES UTSTYR/SERVERE300.000 300.000 900.000 900.000

Prosjekt: 1117 IP-TELEFONI
  32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVER 100000)150.000 150.000 150.000 150.000

Sum prosjekt: 1117 IP-TELEFONI 150.000 150.000 150.000 150.000

Prosjekt: 1120 EGENKAP. INNSKUDD KLP
  35290 KJØP AV AKSJER OG ANDELER 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Sum prosjekt: 1120 EGENKAP. INNSKUDD KLP 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Prosjekt: 1122 EGENKAPITALINNSKUDD KLP ( FLYTTING)
  35290 KJØP AV AKSJER OG ANDELER 3.565.000 0 0 0

Sum prosjekt: 1122 EGENKAPITALINNSKUDD KLP ( FLYTTING)3.565.000 0 0 0

Prosjekt: 1140 HESTNES BOLIGFELT BYGGETRINN I
  32319 KJØP AV TJ.- DIVERSE 15.000.000 25.000.000 25.000.000 0

  36700 SALG AV FAST EIENDOM -19.000.000 -29.000.000 -29.000.000 -4.000.000

Sum prosjekt: 1140 HESTNES BOLIGFELT BYGGETRINN I-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000

Prosjekt: 1196 LÅN TIL VIDERE UTLÅN
  35200 UTLÅN HUSBANKMIDLER 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

  39100 BRUK AV LÅN -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000

Sum prosjekt: 1196 LÅN TIL VIDERE UTLÅN 0 0 0 0

Prosjekt: 1199 UBRUKTE MIDLER
  35480 AVSETNING TIL INVESTERINGFONDET 8.950.000 8.950.000 7.000.000 6.950.000

  39100 BRUK AV LÅN -111.400.000 -245.000.000 -110.000.000 -66.500.000

Sum prosjekt: 1199 UBRUKTE MIDLER -102.450.000 -236.050.000 -103.000.000 -59.550.000

Prosjekt: 1203 EIGERØY SKOLE-NYBYGG OG OPPGRADERING
  32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT 28.000.000 114.000.000 59.000.000 0

Sum prosjekt: 1203 EIGERØY SKOLE-NYBYGG OG OPPGRADERING28.000.000 114.000.000 59.000.000 0

Prosjekt: 1207 RENOVERING/INVENTAR TIL SKOLER/BARNEHAGER
  32000 INVENTAR (VERDI OVER 100000) 2.500.000 1.500.000 0 0

Sum prosjekt: 1207 RENOVERING/INVENTAR TIL SKOLER/BARNEHAGER2.500.000 1.500.000 0 0

Prosjekt: 1221 HUSABØ U.SKOLE - TILSYNSKRAV BRANNTEKNISK
  32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT 5.500.000 0 0 0

Sum prosjekt: 1221 HUSABØ U.SKOLE - TILSYNSKRAV BRANNTEKNISK5.500.000 0 0 0

Prosjekt: 1227 HUSABØ U.SKOLE - NYTT TAK/ELEKTROTAVLE
  32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT 0 1.500.000 0 0

Sum prosjekt: 1227 HUSABØ U.SKOLE - NYTT TAK/ELEKTROTAVLE0 1.500.000 0 0

Prosjekt: 1229 RUNDEVOLL BARNEHAGE -NYBYGG
  32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT 0 45.000.000 0 0

Sum prosjekt: 1229 RUNDEVOLL BARNEHAGE -NYBYGG 0 45.000.000 0 0

Prosjekt: 1231 HELLVIK SKOLE - SKOLEKJØKKEN
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1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1 - 12 03.11.2017

B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021
2018/V:15 2019/V:15 2020/V:15 2021/V:15

  32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT 0 1.000.000 0 0

Sum prosjekt: 1231 HELLVIK SKOLE - SKOLEKJØKKEN 0 1.000.000 0 0

Prosjekt: 1311 KJØPE UT ANDRE KOMMUNER I IBO
  32850 KJØP AV EKSISTERENDE BYGG/ANLEGG 2.400.000 0 0 0

Sum prosjekt: 1311 KJØPE UT ANDRE KOMMUNER I IBO2.400.000 0 0 0

Prosjekt: 1315 NYTT SENTER LAGÅRD - PROSJEKTERINGSMIDLER
  32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT 0 0 0 10.000.000

Sum prosjekt: 1315 NYTT SENTER LAGÅRD - PROSJEKTERINGSMIDLER0 0 0 10.000.000

Prosjekt: 1333 INVENTAR H&S
  32000 INVENTAR (VERDI OVER 100000) 500.000 500.000 0 0

Sum prosjekt: 1333 INVENTAR H&S 500.000 500.000 0 0

Prosjekt: 1335 FLYKTNINGETJENESTEN - BIL
  32100 KJØP AV TRANSPORTMIDLER 500.000 0 0 0

Sum prosjekt: 1335 FLYKTNINGETJENESTEN - BIL 500.000 0 0 0

Prosjekt: 1338 NØKKELBOKSER HJEMMESYKEPLEIE
  32006 TEKNISK/ELEKTRISK UTSTYR 0 500.000 0 0

Sum prosjekt: 1338 NØKKELBOKSER HJEMMESYKEPLEIE 0 500.000 0 0

Prosjekt: 1342 AVLASTNINGSBOLIG BLÅSENBORG - BRANNTEKN.
  32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT 0 1.500.000 0 0

Sum prosjekt: 1342 AVLASTNINGSBOLIG BLÅSENBORG - BRANNTEKN.0 1.500.000 0 0

Prosjekt: 1372 SYKKELPARKERING SKOLENE
  32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT 400.000 400.000 400.000 400.000

Sum prosjekt: 1372 SYKKELPARKERING SKOLENE 400.000 400.000 400.000 400.000

Prosjekt: 1401 NYANLEGG LEKEPLASSER
  32508 KJØP MATR.- UTVENDIGE ANLEGG 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Sum prosjekt: 1401 NYANLEGG LEKEPLASSER 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Prosjekt: 1414 NÆRMILJØANLEGG
  32508 KJØP MATR.- UTVENDIGE ANLEGG 300.000 300.000 250.000 250.000

Sum prosjekt: 1414 NÆRMILJØANLEGG 300.000 300.000 250.000 250.000

Prosjekt: 1425 NYANLEGG OMBYGGING FRILUFTSFORMÅL
  32508 KJØP MATR.- UTVENDIGE ANLEGG 250.000 250.000 250.000 250.000

Sum prosjekt: 1425 NYANLEGG OMBYGGING FRILUFTSFORMÅL250.000 250.000 250.000 250.000

Prosjekt: 1577 KIRKESTUE VED HELLELAND KIRKE
  32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT 1.000.000 0 0 0

Sum prosjekt: 1577 KIRKESTUE VED HELLELAND KIRKE1.000.000 0 0 0

Prosjekt: 1585 PLANLEGGING NY GRAVLUND
  32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT 0 27.500.000 0 0

Sum prosjekt: 1585 PLANLEGGING NY GRAVLUND 0 27.500.000 0 0

Prosjekt: 1604 UTBYGGING NY VANNKILDE
  32319 KJØP AV TJ.- DIVERSE 20.000.000 30.000.000 17.000.000 25.000.000

Sum prosjekt: 1604 UTBYGGING NY VANNKILDE 20.000.000 30.000.000 17.000.000 25.000.000

Prosjekt: 1605 SANERING VANNLEDN.SENTRUM
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1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1 - 12 03.11.2017

B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021
2018/V:15 2019/V:15 2020/V:15 2021/V:15

  32319 KJØP AV TJ.- DIVERSE 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Sum prosjekt: 1605 SANERING VANNLEDN.SENTRUM2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Prosjekt: 1647 TILTAK PÅ VANNL.NETTET
  32500 KJØP MATR.- GRØFTEARBEID 500.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000

Sum prosjekt: 1647 TILTAK PÅ VANNL.NETTET 500.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000

Prosjekt: 1650 KLOAKKPUMPESTASJON
  32319 KJØP AV TJ.- DIVERSE 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Sum prosjekt: 1650 KLOAKKPUMPESTASJON 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Prosjekt: 1653 AASE OFFENTIL VA
  32319 KJØP AV TJ.- DIVERSE 0 0 0 1.000.000

Sum prosjekt: 1653 AASE OFFENTIL VA 0 0 0 1.000.000

Prosjekt: 1657 SANERING AVLØPSLEDN.SENTRUM
  32319 KJØP AV TJ.- DIVERSE 2.000.000 2.000.000 0 0

Sum prosjekt: 1657 SANERING AVLØPSLEDN.SENTRUM2.000.000 2.000.000 0 0

Prosjekt: 1667 VA -LEIDLAND-KROSSVIKVEIEN
  32319 KJØP AV TJ.- DIVERSE 0 0 5.600.000 0

  32500 KJØP MATR.- GRØFTEARBEID 0 0 4.000.000 0

Sum prosjekt: 1667 VA -LEIDLAND-KROSSVIKVEIEN 0 0 9.600.000 0

Prosjekt: 1697 TILTAK PÅ AVLØPSNETTET
  32319 KJØP AV TJ.- DIVERSE 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000

Sum prosjekt: 1697 TILTAK PÅ AVLØPSNETTET 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000

Prosjekt: 1707 GEOVEKST-PROSJEKT FKB
  32006 TEKNISK/ELEKTRISK UTSTYR 700.000 0 0 0

Sum prosjekt: 1707 GEOVEKST-PROSJEKT FKB 700.000 0 0 0

Prosjekt: 1709 PÅKOSTNING BRO-LOVPÅLAGT KONTROLL
  32006 TEKNISK/ELEKTRISK UTSTYR 500.000 500.000 800.000 800.000

Sum prosjekt: 1709 PÅKOSTNING BRO-LOVPÅLAGT KONTROLL500.000 500.000 800.000 800.000

Prosjekt: 1710 GATEBELYSNING - UTFASING HQL LYSKILDER
  32319 KJØP AV TJ.- DIVERSE 800.000 800.000 200.000 200.000

Sum prosjekt: 1710 GATEBELYSNING - UTFASING HQL LYSKILDER800.000 800.000 200.000 200.000

Prosjekt: 1711 TILTAK VEGANLEGG
  32319 KJØP AV TJ.- DIVERSE 800.000 800.000 500.000 500.000

Sum prosjekt: 1711 TILTAK VEGANLEGG 800.000 800.000 500.000 500.000

Prosjekt: 1714 STØRRE RENOVERINGSPROSJEKT VEISEKTOR
  32319 KJØP AV TJ.- DIVERSE 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Sum prosjekt: 1714 STØRRE RENOVERINGSPROSJEKT VEISEKTOR3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Prosjekt: 1719 KRYSSUTBEDRING SVANAVÅG
  32100 KJØP AV TRANSPORTMIDLER 1.800.000 0 0 0

Sum prosjekt: 1719 KRYSSUTBEDRING SVANAVÅG 1.800.000 0 0 0

Prosjekt: 1774 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK
  32319 KJØP AV TJ.- DIVERSE 500.000 500.000 300.000 300.000

Sum prosjekt: 1774 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK 500.000 500.000 300.000 300.000
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1 EIGERSUND KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1 - 12 03.11.2017

B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021 B2018-2021
2018/V:15 2019/V:15 2020/V:15 2021/V:15

Prosjekt: 1813 EGERSUNDHALLEN - SKIFTE VINDU/SOLAVSKJ.
  32319 KJØP AV TJ.- DIVERSE 0 1.000.000 0 0

Sum prosjekt: 1813 EGERSUNDHALLEN - SKIFTE VINDU/SOLAVSKJ.0 1.000.000 0 0

Prosjekt: 1830 RENOVERING
  32319 KJØP AV TJ.- DIVERSE 17.000.000 17.000.000 8.000.000 8.000.000

Sum prosjekt: 1830 RENOVERING 17.000.000 17.000.000 8.000.000 8.000.000

Prosjekt: 1905 SANERINGSANLEGG MOTALTAVN.
  32319 KJØP AV TJ.- DIVERSE 2.500.000 0 0 0

Sum prosjekt: 1905 SANERINGSANLEGG MOTALTAVN.2.500.000 0 0 0

Prosjekt: 1906 SANERINGANLEGG NONSFJELLVN.
  32319 KJØP AV TJ.- DIVERSE 900.000 0 0 0

Sum prosjekt: 1906 SANERINGANLEGG NONSFJELLVN.900.000 0 0 0

Prosjekt: 1907 SANERINGSANLEGG ØV. PRESTEGÅRDSVEI
  32319 KJØP AV TJ.- DIVERSE 1.500.000 0 0 0

Sum prosjekt: 1907 SANERINGSANLEGG ØV. PRESTEGÅRDSVEI1.500.000 0 0 0

Prosjekt: 1981 FORNYELSE MASKINPARK
  32006 TEKNISK/ELEKTRISK UTSTYR 1.500.000 1.500.000 1.500.000 700.000

  32200 KJØP AV MASKINER OG UTSTYR(OVER 100000)200.000 200.000 800.000 800.000

Sum prosjekt: 1981 FORNYELSE MASKINPARK 1.700.000 1.700.000 2.300.000 1.500.000

Prosjekt: 1983 NY SOPEBIL(2018)
  32100 KJØP AV TRANSPORTMIDLER 1.900.000 0 0 0

Sum prosjekt: 1983 NY SOPEBIL(2018) 1.900.000 0 0 0

Prosjekt: 1984 NY GRAVEMASKIN(HJULGRAVER-2019)
  32100 KJØP AV TRANSPORTMIDLER 0 2.100.000 0 0

Sum prosjekt: 1984 NY GRAVEMASKIN(HJULGRAVER-2019) 0 2.100.000 0 0

Prosjekt: 1985 NY GRAVEMASKIN (BELTER-2018)
  32100 KJØP AV TRANSPORTMIDLER 1.700.000 0 0 0

Sum prosjekt: 1985 NY GRAVEMASKIN (BELTER-2018)1.700.000 0 0 0

Prosjekt: 1987 BRANNBIL
  32100 KJØP AV TRANSPORTMIDLER 5.000.000 3.000.000 0 0

Sum prosjekt: 1987 BRANNBIL 5.000.000 3.000.000 0 0

Prosjekt: 1999 FINANSIERING INVESTERINGER
  36700 SALG AV FAST EIENDOM -2.000.000 -2.000.000 0 0

  37290 REF. MOMS INVESTERINGER -13.000.000 -29.000.000 -12.000.000 -5.000.000

  39202 AVDRAG FRA ELVERK -2.950.000 -2.950.000 -2.950.000 -2.950.000

  39480 BRUK AV INVESTERINGSFONDET -1.065.000 -1.000.000 -750.000 -50.000

Sum prosjekt: 1999 FINANSIERING INVESTERINGER-19.015.000 -34.950.000 -15.700.000 -8.000.000

T O T A L T 0 0 0 0
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KONTOPLANENS OPPBYGGING 2018 

03.11.17  Side 1 

   
 
 
  1 SENTRALADMINISTRASJON 
    
    10 POLITISKE STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 
 1000 ORDFØRER 
 1010 KOMMUNESTYRET 
 1011 FORMANNSKAPET 

1014 PLANTEKNISK UTVALG 
 1015 LEVEKÅRSUTVALG 
 1023 FELLES BRUKERUTVALG 

1025 ADMINISTRASJONSUTVALGET 
 1030 POLITISKE PARTI 
 1031 VALG 
 1041 KONTROLLUTVALG/REVISJONEN 
 1076 ”JULEBYEN” 
 1080 NÆRINGSFONDET 
 1081 ØVRIGE RÅD OG UTVALG 
 1082 TILSKUDD NÆRING OG HAVN KF 
 1085 KONTINGENT KOMM.SENTRALFORBUND 
 1087 OMSTILLINGSKOMMUNE 
 1090 DIVERSE BEVILGNINGER 
 1097 TILSKUDD STAVANGER NÆRINGSFORR. 
 1099 TILLEGGSBEVILGNINGER 
    11 RÅDMANNSKONTORET 
 1100 RÅDMANNSKONTORET 
 1101 INFORMASJON – WEB 
 1104 OMSTILLING(LEAN) 
 1111 PLANKONTORET 
 1112 REV.KOMMUNEPLAN 
 1113 OMRÅDEREGULERING KAUPANES 
 1114 OMRÅDEREGULERING EIE 
 1120 EIENDOMSFORVALTNING 
 1130 SIVILFORSVARET 
 1132 OLJEVERN 
 1133 BEREDSKAP 
 1134 22.JULI 
 1140 POSTOMBRINGING 

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

19 FELLESKOSTNADER  
1900 FELLESKOSTNADER SENTRALADMINISTRASJONEN 
 
 
 

    2 KULTUR- OG OPPVEKSTAVDELING 
    
    21 ADMINSTRASJON 
 2100 SKOLE- OG OPPVEKSTADM. 
 2101 PP-TJENESTEN 
 2103 OMSTILLING(MIDLERTIDIG) 
 2104 KURS/OPPLÆRING KO 
 2105 KULTURADMINISTRASJON 



 

03.11.17  Side 2 

 2106 DESENTRALISERT KOMP.UTVIKLING(PR) 
 2110 UTLEIE BYTELTET 
    22 SKOLER 
 2200 UNDERVISNING GENERELT 
 2201 SFO FELLES 
 2203 KULTURSKOLETILBUD FUNK.HEMMEDE 
 2210 EIGERØY SKOLE 
 2211 EIGERØY SFO 
 2214 EIGERØY ASSISTENTER SFO/SKOLE 
 2220 GRØNE BRÅDEN SKOLE 
 2221 GRØNE BRÅDEN SFO 
 2222 FORSTERKET AVD.GRØNE BRÅDEN SKOLE 
 2224 GRØNE BRÅDEN ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA 
 2230 HUSABØ SKOLE 
 2231 HUSABØ SFO 
 2233 SKOLEBIBLIOTEKUTVIKLING 
 2234 HUSABØ ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA 
 2235 MORSMÅLSLÆRERE 
 2240 RUNDEVOLL SKOLE 
 2241 RUNDEVOLL SFO 
 2242  FORSTERKET AVD. RUNDEVOLL SKOLE 
 2244 RUNDEVOLL ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA 
 2250 HELLELAND SKOLE 
 2251 HELLELAND SFO 
 2254 HELLELAND ASSISTENTER SFO/SKOLE 
 2260 HELLVIK SKOLE 
 2261 HELLVIK SFO 
 2264 HELLVIK ASSISTENTER SFO/SKOLE 
 2270 HUSABØ UNGDOMSSKOLE 
 2272 FORSTERKET AVD. HUSABØ U. 
 2280 LAGÅRD UNGDOMSSKOLE 
 2281 FORSTERKET AVD. LAGÅRD U. 
 2284 LAGÅRD U. ASSISTENTER SFO/SKOLE 
 2292 KUNNSKAPSLØFTE  
 2293 UTDANNINGSVALG 
 2295 ARBEIDSLIVSFAG    
 23 KULTUR 

2310 EIGERSUND KULTURSKOLE 
2311 HAPPY PLAYERS 
2312 FYRFESTIVALEN 
2313 LITTERATURFESTIVAL 
2314 KULTURNATT 
2315 KULTURFESTIVAL I DALANE 
2320 KULTURHUSET 
2330 KINO 
2331 KIOSK - KINO 
2340 BIBLIOTEKET I EGERSUND 
2349 VERDENS BOKDAG 

   2350 DRIFTSTILSKUDD LAG OG FORENINGER 
 2351 DRIFTSTILSKUDD PRIVATE ANLEGG  
 2352 DRIFTSTILSKUDD KOMMUNALE AVGIFTER  
 2353 TILSKUDD REHABILITERING/NYBYGG  
 2354 TILSKUDD BARN OG UNGE 
 2355 TILSKUDD DALANE FOLKEMUSEUM 
 2356 KULTURPRIS/KULTURSTIPEND 
 2357 TILSKUDD IDRETTSRÅDET 
 2358 TILSKUDD MUSIKKRÅDET 
 2359 FOLKEPULSEN 
 2391 NYTTÅRSFEIRING PÅ TORGET 
 2393 TV-AKSJONEN 
 2394 FISKERIETS DAG 
 2395 KULTURELLE SPASERSTOKK  
 24 VOKSENOPPLÆRING 

2410 VOKSENOPPLÆRINGEN 
    25 BARNEHAGER 
 2500 BARNEHAGER GENERELT 
 2501 TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER 
 2502 STØTTEPEDAGOGER BARNEHAGER 
 2503 KOMPETANSEMIDLER BARNEHAGER 
 2504 FLERSPRÅKLIG TILTAK I BH 
 2520 GRØNE BRÅDEN BARNEHAGE 
 2530 HUSABØ BARNEHAGE 
 2540 RUNDEVOLL BARNEHAGE 
 2550 SLETTEBØ BARNEHAGE 
 2560 HELLVIK BARNEHAGE 
 2570 TUSENBEINET ÅPEN BARNEHAGE 
 27 BARNEVERN 
 2720 DALANE BARNEVERN (ADMINISTRASJON) 
 2721 BARNEVERNET – TILTAK I  EIGERSUND KOMMUNE  

2723                 BARNEVERNET I EIGERSUND KOMMUNE  – ENSLIGE MINDREÅRIGE 
2725 BARNEVERN – NYE INTERKOMMUNALE STILLINGER 
2727                 BARNEVERNSVAKT 



 

03.11.17  Side 3 

2731 BARNEVERNET – TILTAK I LUND KOMMUNE 
2741 BARNEVERNET – TILTAK I SOKNDAL KOMMUNE 
28 UNGDOMSARBEID 

 2810 PINGVINEN FRITIDSKLUBB 
 2819 AKT. FUNKSJONSHEMMEDE 
 2820 UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING 
 2821 OKKA FESTIVAL 
 2830 UNGDOMSKONTAKTEN 
 2831 SLT 
 2832 BARNEFATTIGDOM 
 2833 FORELDRESTØTTENDE TILTAK INTR.PRG. 
 2834 ÅNNFLIIK 
    29 KORTVARIGE PROSJEKT 
 2911 BOKAS DAG 
 2913 ELEVER MED TILPASNINGSPROBLEMER 
 2917     KULTURELL SKOLESEKK 
 2918  RAMMEPLAN BARNEHAGER 
 2920  INKL.BARNEHAGE- OG SKOLEMILJØ 
 2921  OPPFØLGINGS- OG LOSFUNKSJON (2017-19) 
  
  
 

   3 HELSE & OMSORG 
 31 ADMINSTRASJON 
 3100 H. & OMSORG ADM. 
 3105 SYKKELBYEN 
 3106 VERTSKOMMUNE 
 3107 OPPTR.TILTAK FLYKTNINGER 
 3149 MILJØVAKTMESTER 
 3150 BOLIGSOSIALT PROSJEKT HUSBANKEN 
 3151 AKTIV HVERDAG (FORSKNINGSPORSJEKT) 
 3152 VELFERDSTEKNOLOGI (PROSJEKTMIDLER) 
 3153 BARNEFATTIGDOM SOMMERAKT. 
 3154 BPA OPPLÆRINGSMIDLER 
 3155 ABS OPPLÆRING 
 3156 RECOVERY MESTRINGSENHETEN (PROSJEKT) 
 3157 VELFERDSTEKNOLOGI MILJØTJENESTEN (PROSJEKT) 
 3158 DIGITAL AKTIVITESMEDISIN (PROSKJEKT) 
 3159 LOKALE DEMENS AKTIVITETER 
 3160 AKUTTMED.FORSK.-KOMPETANSEMIDLER 
 3161 SAMSPILL PÅRØRENDE OG FRIVILLIGE (PR) 
 3162 GODE PASIENTFORLØP (PR)  
 32 HELSETJENESTER 
 3201 FOLKEHELSE 
 3210 MILJØRETTET HELSEVERN 
 3212 LOKALT KRISETEAM 
 3220 FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTE(HÅNDVERKHUSET) 
 3221 TEKNISKE HJELPEMIDLER 
 3230 LEGETJENESTER 
 3231 LEGEVAKT 
 3232 LEGEVAKTSTELEFON HÅ 
 3234 KOMMUNALT HELSESENTER 
 3235 LERVIKSGÅRDEN LEGESENTER 
 3240 DRIFTSTILSKUDD LEGER 
 3241 DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPAUTER 
 3250 HELSESTASJON 
 3251 JORDMØDRE    
    33 SOSIALE TJENESTER 
 3301 SOSIALE TJENESTER GENERELT 
 3302 SOSIALE TJENESTER FLYKTNINGER 
 3303 SOSIALE TJENESTER UTLENDINGER 
 3305 KVALIFISERINGSPROGRAM 
 3307 VTA-PLASSER/KOMM.SYSSELSETTINGSTILTAK  
 3308 FELLESUTGIFTER NAV 
 3309 KAFETERIA LUNDEÅNE (KVAL.PROGR) 
 3310 EDRUSKAPSVERN 
 3311 FLYKTNINGETJENESTEN 
 3312 «JA VI KAN» - PROSJEKT 
 3321 MATOMBRINGING ELDRE 
 3322 TILSKUDD ETABLERING 
 3323 BOTILSKUDD 
 3326 FRIVILLIGHETSSENTRALEN 
 3327 FRIVILLIGHETSSENTRALEN - SYDENREISE 
    34 FELLES 
 3410 FELLESTJENESTER OR 
 3412 OMSORGSLØNN 
 3414 PRIVAT AVLASTNING 
 3415 STØTTEKONTAKTER 
 3416 BPA 
    35 SONER 
    3501 AKTIVITESENTERET 
    3506                OKKA KLUBB 
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 3530 MILJØTJENESTEN  SLETTEBØ 
 3531 SLETTEBØ II/MIDTSTUA 
 3540 HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 1 
 3550 HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 2 
 3560 MILJØTJENESTEN SLETTEBØ/LAGÅRD 
 3570 MILJØTJENESTEN SENTRUM/BLÅSENBORG 
 3571 AVLASTNINGSBOLIG - ÅPEN OMSORG 
 3572 KOORDINATOR-BARN OG UNGE 
 3580 IBO INTERKOMMUNALT BOFELLESSKAP  
 3581 IBO EIGERSUNDS ANDEL     
 3590 PSYKISK HELSETEAM 
 3591 MILJØTERAPITEAM 
 3593 RUSTEAM 
 3594 MILJØTERAPI I BOLIG 
 3595 KOMM.FYRLYSSENTER 
 36 BO- OG SERVICESENTRE 
 3600 ADM. - KJERJANESET B/S-SENTER 
 3601 KAFETERIA - KJERJANESET B/S-SENTER 
 3603 BOFELLESSKAP - KJERJANESET B/S-SENTER 
 3604 SERVICELEIL. - KJERJANESET B/S-SENTER 
 3605 TRANSPORTTJENESTEN 
 3610 ADM. - LUNDEÅNE B/S-SENTER 
 3611 PROSJEKT-LUNDEÅNE B/S-SENTER 
 3612 ENKELTBRUKERE – LUNDEÅNE B/S-SENTER 
 3613 BOFELLESSKAP- LUNDEÅNE B/S-SENTER 
 3615 NATTPATRULJE 
 37 SJUKEHEIMER 
 3700 LAGÅRD-ADMINISTRASJON 
 3710 2.ETG.LAGÅRD SJ.-LINDRENDE BEH. 
 3711 2.ETG.LAGÅRD SJUKEHEIM 
 3712 3.ABC 
 3723 1. OG 2.ETG. LAGÅRD B/S-SENTER 
 3724 3.ETG. LAGÅRD B/S-SENTER 
 3725 3.ETG. SYKEHJEM LAGÅRD B/S-SENTER 
 3731 LAGÅRD-VASKERITJENESTER 
 3732 LAGÅRD-ADM.SIR 
 3733 LAGÅRD-TEKNISK 
 3735 LAGÅRD-KOMM.KJØKKENDRIFT 

3752 SH – UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER 
 3853                SH – ØYEBLIKKELIG HJELP 

3757                SH – HVERDAGSREHAB.TEAM 
 
 

    6 TEKNISK AVDELING  
 61 ADMINISTRASJON 
 6100 ADMINISTRASJON – TEKNISK 
 6103 TILTAKSMIDLER 2017 – SYSSELSETTING 
 6104 TILTAKSMIDLER 2016 – SYSSELSETTING 

6110 DRIFT AV BASER/BILER 
6120 FELLES ADM PLAN/BYGGESAK/OPPMÅLING 
62                    BYGGESAKER 
6210 BYGGESAKER 
6211 REGIONANTIKVAR 

 63 BYGNINGER 
 6310 BYGG & EIENDOM(B&E) - ADMINISTRASJON 
 6311 B&E –ENERGI  EIENDOMMER 
 6313 B&E –ENERGI  BARNEHAGEBYGG 
 6314 B&E –ENERGI  UNDERVISNINGSBYGG 
 6315 B&E –ENERGI  IDRETTSBYGG 
 6316 B&E –ENERGI  HO-BYGG 
 6317 B&E –ENERGI  KOMM.UTLEIEBOLIGER 
 6318 B&E –ENERGI  KULTURBYGG 
 6319 B&E –ENERGI  ADM.BYGG 
 6320 B&E –ENERGI  ANDRE BYGG OG EIENDOMMER 
 6399 B&E - BAKKEBØ BORETTSLAG 
 64 OPPMÅLING        
    6110 OPPMÅLING 
    6411 EIENDOMSTAKSERING 
 6413 OPPMÅLING-DELINGSLOV 
 6414 OPPMÅLING-HUSSTIKKING 
 6415 OPPMÅLING-GEODATA  

  65 BRANNVERN 
 6510 BRANN - BEREDSKAP 
 6511 BRANN – FOREBYGGENDE 
 6512 BJERKREIM BRANNVESEN 

6520 FEIERVESENET 
    67 UTEMILJØ 
 6710 NATURFORVALTNING 
 6711 VILTSTELL 
 6712 FISKESTELL 
 6715 EIGERØY FYRSTASJON 
 6716 MAURHOLEN STASJON 
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 6720 PARKER 
 6730 IDRETTSANLEGG 
 6740 SMÅBÅTHAVNER 
 6750 GRAVLUNDER 
 6770 KOMMUNALE VEIER/GATER 
 6771 VEI- OG GATELYS 
 6772 MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 
 6776 MASKINPARK (SELVFINANISIERT) 
 6777 VINTERVEDLIKEHOLD 
 6790 FLOMTILTAK-EGENAKTIVITET 
 68 VANN, AVLØP OG RENOVASJON 
 6820 VANNFORSYNING 
 6830 AVLØP OG RENSING 
 6840 RENOVASJON 
  

 
7 FELLESUTGIFTER  
7410 PERSONALFORSIKRINGER 
7420 SKADEFORSIKRINGER 
7430 PENSJONSORDNINGER 
7431 PREMIEAVVIK PENSJON   
7490 LØNNSPOTT 

 
 
  8 SKATTER, RAMMETILSKUDD M.V. 

   80 INNTEKTER 
 8000 SKATT OG INNTEKT OG FORMUE 
 8010 EIENDOMSSKATT 

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

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

 
 
  9 RENTER, AVDRAG, FINANSKOSTNADER M.V. 

   90 FINANSPOSTER 
9000 RENTER 
9005                 AMORTISERINGSTILSKUDD 
9008       KONSESJONSKAFT  

 9009 AKSJEUTBYTTE 
 9010 AVDRAG PÅ LÅN 
 9011 FIN.DEKNING MASKINPARK 
 9020 MOTTATT AVDRAG PÅ UTLÅN 
 9030 DEKN./DISPONERING TIDLIG. TAP/OVERSKUDD 
 9040 DISPOSISJONSFOND 
 9050 BUNDNE DRIFTSFOND 
 9080 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET 
  



Kontaktinformasjon - Eigersund kommune
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. 
Besøksadresse: Rådhuset, Bøckmanns gate 2, 4370 Egersund. 
Telefon: 51 46 80 00
Internett: post@eigersund.kommune.no / www.eigersund.no

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

Sentrale politikere

Formannskapet Odd Stangeland Løvenborgveien 22 4371 Egersund 488 91 802 odd.stangeland@eigersund.kommune.no
Planteknisk utvalg Kjell Vidar Nygård Trosavigveien 218 4375 Hellvik 932 36 261 kjell.vidar.nygaard@eigersund.kommune.no
Levekårsutvalget Bente Gravdal Hjorteveien 46 A 4373 Egersund 902 31 716 bentegravdal@hotmail.com
Kontrollutvalget Hans Petter Helland Nedre Hellandsvei 45 4375 Hellvik 975 56 534 xhelleland@hotmail.com
Felles brukerutvalg Åshild Bakken Berggaten 1 4370 Egersund 976 94 114 aashild.bakken@eigersund.kommune.no
Gruppeleder AP Frank Emil Moen Vadlåsveien 23 4374 Egersund 915 91 714 frank.emil.moen@gmail.com
Gruppeleder FrP May Helen H. Ervik Korvettveien 19 4374 Egersund 993 38 850 may.ervik@egersund.frp.no
Gruppeleder H Bjørn Carlsen Trosavikveien 37 4375 Hellvik 924 31 719 bjorn.carlsen@gmail.com
Gruppeleder KrF John Mong Mongveien 201 4372 Egersund 400 21 891 johnmong58@gmail.com
Gruppeleder SP May Sissel Nodland Nodlandsveien 645 4372 Egersund 936 65 221 maysisselnodland@gmail.com
Gruppeleder SV Halvor Ø. Thengs Tengsveien 11 4373 Egersund 476 36 856 hthengs@gmail.com
Gruppeleder V Anette Hoås Kalhammerveien 13 4370 Egersund 926 59 238 anette.hoaas@eigersund.kommune.no

Administrasjon
Rådmann Gro Anita Trøan 51 46 80 13 452 15 006 gro.anita.troan@eigersund.kommune.no

Kommunalsjef helse og omsorg Ingeborg Havsø 51 46 80 79 991 68 405 ingeborg.havso@eigersund.kommune.no
Kommunalsjef tekniske tjenester Anne-Grethe Woie 51 46 83 01 932 53 264 anne.grethe.woie@eigersund.kommune.no 
Kommunalsjef personal Arild Sandstøl 51 46 80 15 976 92 405 arild.sandstol@eigersund.kommune.no
Kommunalsjef  økonomi Tore L. Oliversen 51 46 80 41 900 67 425 tore.oliversen@eigersund.kommune.no
Kommunalsjef kultur og oppvekst Eivind Galtvik 51 46 80 14 990 88 757 eivind.galtvik@eigersund.kommune.no
Regnskapsleder Bente Bø Torvaldsen 51 46 80 53 994 41 546 bente.boe.torvaldsen@eigersund.kommune.no
Økonomirådgiver Jorunn Stapnes 51 46 80 49 481 43 864 jorunn.stapnes@eigersund.kommune.no
Økonomirådgiver Jan Henning Kristensen 51 46 80 59 986 65 232 jan.henning.kristensen@eigersund.kommune.no
Økonomirådgiver Tove Sofie Asbjørnsen 51 46 80 44 990 20 930 tove.sofie.asbjornsen@eigersund.kommune.no
Økonomirådgiver Ellen Nilsen Skogen 51 46 80 46 480 79 872 ellen.nilsen.skogen@eigersund.kommune.no
Plansjef Dag Kjetil Tonheim 51 46 83 21 958 84 976 dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no
Kommunalsjef informasjon Leif E. Broch 51 46 80 23 908 81 568 leif.broch@eigersund.kommune.no
Politisk sekretær Irene Randen 51 46 80 45 489 98 285 irene.randen@eigersund.kommune.no
Politisk sekretær Randi Haugstad 51 46 80 24 489 98 284 randi.haugstad@eigersund.kommune.no
Politisk sekretær Målfrid Espeland 51 46 80 25 489 98 717 maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

 Odd Stangeland (Ap)
 Ordfører

 488 91 802

 odd.stangeland@eigersund.kommune.no

 Leif Erik Egaas (H)
 varaordfører

 901 25 117

 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no
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