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Formannskapets vurdering 
Formannskapet fremmer med dette forslag til 

budsjett for 2013/ økonomiplan for perioden 

2013 – 2016.  

Det er et stramt budsjett hvor en har valgt å 

beholde rådmannens forslag til driftsrammer 

for etatene med et unntak. Formannskapet 

har valgt å øke driften med 500.000 kr avsatt 

til formannskapets disposisjon for å kunne 

møte spesielle utfordringer som måtte 

komme gjennom året. Beløpet belastes 

disposisjonsfondet.  

Lund kommune har i forslag til statsbudsjett 

kun fått økt de frie inntektene (skattanslag og 

rammetilskudd) med 3,6 % inkludert oppgaver 

i 2013 i forhold til revidert budsjett i 2012. 

Landsgjennomsnittet for denne økningen er 

på 5,1 %. Våre nabokommuner ligger på over 

6 %. Bakgrunnen for denne beskjedne 

økningen i Lund denne gang er bl.a. 4 færre  

 

 

innbyggere over 90 år (tap 0,8mill kr), 8 færre 

barn 0 – 15 år (tap 0,7 mill kr), 12 færre 

innbyggere totalt sett (tap 0,3 mill) kr og siste 

nedskjæring pga INGAR (tap 0,55 mill kr). 

Når den nye svømme- og flerbrukshallen blir 

tatt i bruk i løpet av 2013, er det behov for 0,7 

stilling som vaktmester og 0,7 stilling som 

renholder ved anlegget, noe det er tatt høyde 

for i budsjettet. 

Kommunestyret vedtok 27.09.2012 følgende 

målformulering: Kommunestyrets netto 

driftsresultat skal være minst 1 % - dette 

tilsvarer for Lund 2,4 mill kr. KS anbefaler et 

netto driftsresultat på 3 %. Dette har ikke 

formannskapet klart å få til i foreliggende 

budsjettet – verken for i år eller de påfølgende 

år.  

Formannskapet er dog glad for at det i 

forslaget til budsjett legges opp til at økt drift 

av svømmebassenget med 1,8 mill kr tas inn i 

2013/2014 uten at etatene skal skjæres ned 

tilsvarende slik vedtatt økonomiplan la opp til. 

Videre er vedtatt reduksjon av Helse og 

omsorgsetatens budsjettramme med 0,5 mill 

kr fra og med 2013 foreslått fjernet. Noe som 

hjelper oss i 2013, er at dette året er det siste 

året med at momskompensasjon fra 

innvesteringer kan overføres til driften – nå 

med 20 %. Dette tilfører driften vel 2 mill kr 

kun i 2013 grunnet høye investeringer dette 

året. 

Formannskapet har også lagt inn for 2013 i 

investeringsbudsjettet vel 1 mill. ut over 

rådmannens forslag. Det er også lagt inn økt 

grad av investeringer i økonomiplan perioden. 

Både helse- og omsorgsetaten og oppvekst- og 

kulturetaten står overfor store utfordringer, 

sistnevnte i å ta høyde for tilskuddet til den 

private barnehagen – Hammeren barnehage. 

Likevel mener formannskapet at budsjettet gir 

innbyggerne i Lund et godt tjenestetilbud 

tross innstramninger. 

Pål Anker Ravndal/ordfører  
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Budsjett og økonomiplan 

2013 - 2016 

 

 

  

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
052/12 Formannskapet  24.10.2012 
058/12 Formannskapet 20.11.2012 
 Kommunestyret    6.12.2012 

Formannskapets forslag til vedtak: 
 
DRIFT 

1. Årsbudsjettet for Lund kommunes drift i 2013 godkjennes med en netto ramme fordelt 
på etatene slik: 
 
Sentraladministrasjonen    16.336 mill. kr 
OK-etaten                           87.193mill. kr 
HO-etaten                           75.943mill. kr 
PNM-etaten                           5.269mill. kr 
 

2. Alle kommunale gebyrer/priser som ikke er særskilt fastsatt av kommunestyret, økes 
med 3,3 prosent fra 1.1.2013. Pris for fulltidstilbud i barnehagene følger makspris 
2.330 kr. 

 
3. Avsatte midler på budne drifts- og investeringsfond (øremerkede midler) kan som 

hovedregel brukes til formålet av hovedutvalget. Prinsipielle saker behandles av 
kommunestyret. 

 
4. Det opprettes 0,7 stilling som vaktmester og 0,7 stilling som renholder ved den nye 

svømme- og flerbrukshallen. 
 

 
INVESTERING 

 
1. Årsbudsjettet for investeringer for 2013 på 49.650 mill. kr godkjennes. 

 
2. Det opptas lån på 18.100 mill. kr til dekning av investeringene i 2013 med 

nedbetalingstid som ligger innenfor vektet avdragstid. 
 

3. Det opptas et Startlån til videre formidling på 6,0 mill. kr i 2013. 
 

 
ØKONOMIPLAN 
 
Forslag til økonomiplan for 2013-2016 for drift og investeringer godkjennes i henhold til 
formannskapets forslag. 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1000 kr) Regnskap Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan

1  Skatteinntekter 56 490 62 861 62 418 63 354 64 305 65 269
2  Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning 97 782 99 777 107 803 108 117 108 370 108 377
Sum rammetilskudd og skatt 154 272 162 638 170 221  171 471   172 675   173 646   

3  Momskompensasjon fra investeringer/drift 8 204 15 825   14 094    5 263      6 429      5 400      
4  Amortiseringstilskudd fra Husbanken 1 966 2 022     1 980      1 938      1 885      1 843      
5  Integreringstilskudd for flyktninger/asyl. 6 276 6 200     6 700      7 000      7 100      7 300      
6  Premieavvik pensjon -452 5 211     5 211      5 211      5 211      5 211      
7  Konsesjonsavgift og -kraft og andre innt. 1 148 1 000     1 000      1 000      1 000      1 000      
Sum andre inntekter 17 142 30 258   28 985 20 411 21 625 20 754

Sum disponible inntekter 171 414 192 896  199 206 191 882 194 300 194 400

9  Renteinntekter 3 833 1 950     2 318      2 393      2 643      2 893      
10 Utbytte fra energiselskapene 3 152 3 600     3 600      3 600      3 600      3 600      
11 Renteutgifter -4 810 -4 920    -3 949     -4 575     -5 505     -6 563     
12 Avdrag på lån til investeringer -6 792 -6 659    -7 021     -7 250     -7 340     -7 699     
NETTO FINANSINNTEKTER/UTGIFTER -4 617 -6 029    -5 052     -5 832     -6 602     -7 769     

13 Overført til ubundne fond -4 399 -1 600     -200        -600        -800        
14  Overført til bundne fond -1 215 -
15  Bruk av tidligere års mindreforbruk 3 767 -         
16  Bruk av fri disponibel avsetning 2 155 500         
17  Bruk av bundne avsetninger 2 396 -
NETTO AVSETNINGER 2 704 -         -1 100     -200        -600        -800        

18 Overført til investeringsregnskapet -1 729     -9 600    -8 300     -1 500     -2 500     -1 400     

Til fordeling drift Utgift 167 772 177 267 184 754 184 350 184 598 184 432
Sum fordelt til drift Inntekt -164 178 -177 267 -184 741 -184 384 -184 634 -184 434
REGNSKAPMESSIG RESULTAT: 3 594      0           0 0 0 0

Etatsvis fordeling:

1 Sentraladministrasjon Utgift -16 587 -16 572 -16 943 -16 243 -16 493 -16 293
Inntekt 1 485 588 607 607 607 607
Nettoutgift -15 102 -15 984 -16 336 -15 636 -15 886 -15 686

2 Oppvekst og kultur Utgift -117 673 -114 887 -101 923 -102 823 -102 823 -102 823
Inntekt 39 166 31 534 14 730 14 730 14 730 14 730
Nettoutgift -78 507 -83 353 -87 193 -88 093 -88 093 -88 093

3 Helse og omsorg Utgift -87 660 -86 669 -90 603 -90 603 -90 603 -90 603
Inntekt 22 162 14 191 14 659 14 659 14 659 14 659
Nettoutgift -65 498 -72 478 -75 943 -75 943 -75 943 -75 943

4 Plan, næring og miljø Utgift -28 710 -28 419 -29 360 -29 160 -29 160 -29 160
Inntekt 23 639 22 967 24 091 24 448 24 448 24 448
Nettoutgift -5 071 -5 452 -5 269 -4 712 -4 712 -4 712

Disposisjonsfondet 31.12. 15 100    15 300    15 900    16 700    

DRIFTSBUDSJETT
Formannskapets forslag
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2013 2014 2015 2016
(1000 kr) Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Sum 

Investeringer i anleggsmidler -48 450   -9 250     -11 415   -6 300     -75 415   
Investeringer i VAR-sektoren -1 200     -6 500     -3 500     -15 000   -26 200   
Utlån av midler fra Husbanken -3 000     -3 000     -3 000     -3 000     -12 000   
Kapitalinnskudd KLP -350        -350        -350        -350        -1 400     
Dekning av momskompensasjon sosialboliger mv. -1 375     
Avdrag på utlån fra Husbanken -600        -620        -650        -650        -2 520     

Årets finansieringsbehov -54 975   -19 720   -18 915   -25 300   -118 910 
Finansiert slik:

Bruk av nye lånemidler til investeringer 16 900    4 950      1 015      2 950      25 815    
Bruk av lånemidler til VAR-sektoren 1 200      6 500      3 500      15 000    26 200    
Bruk av lånemidler til startlån (etableringslån) 3 000      3 000      3 000      3 000      12 000    
Kapitalinnskudd i KLP 350         350         350         350         1 400      

Avdrag fra Lyse energi ansvarlig lån 800         800         800         800         3 200      
Tippemidler for svømmeanlegget 2 000      2 000      7 100      1 150      12 250    
Ubrukte lånemidler til investeringer 12 000    12 000    
Tilskudd fra private mv. 9 175      9 175      

Bruk av ubundet investeringsfond 650         
Mottatt avdrag på utlån av midler fra Husbanken 600         620         650         650         2 520      
Sum ekstern finansiering 46 675    18 220    16 415    23 900    105 210  -         
Overført fra driftsregnskapet (momskomp) 8 300      1 500      2 500      1 400      

Sum finansiering 54 975    19 720    18 915    25 300    118 910  

Udekket/udisponert -         -          -          -          -         

2013 2014 2015 2016 Sum

SENTRALADMINISTRASJONEN OG KFR
Ny parsell Heskestad kirkegård -1 475     -1 475     
Innføring av eFaktura -120        
Lesebrett til politikerne -350        
Oppgradering av Heskestad kirke -400        -315        
Fullføring elektronisk komm. til politikerne -200        -200       

                                                                                     IKT-investeringer - administrative -300        -300        -300        -200        -1 100     
Sum -2 095     -700        -965        -200        -3 960     

OPPVEKST OG KULTUR
Opprustning uteareal lekepl/barneh. -100        -100        -100        -100        -400       
Svømmebasseng og flerbrukshall -37 600   -2 000     -39 600   
Renovering av naturfagrom LU -1 500     -1 500     
Utvidelse ved Heskestad skule -1 700     -1 700     
Lundetun, bilettluke -100        -100       
Utviklingstiltak Bringedal -100        -100        -200       
MicroMac3 - biblioteksystem -150        
Solavskjerming Nygård -300        
Nytt dekke ballbinge Nygård -150        
Data i skolen -400        -200        -200        -200        -1 000     
Fjellhaug bedehus oppbygging i Haien -1 155     
Uteområdet LU - felles elevrådssak -150        
Utbygging av Kiellands Minne skole -6 800     -6 800     
Friluftsmidler (egenandel)/folkehelse -400        -400        -400        -400        -1 600     
Sum -40 005   -4 950     -9 150     -700        -54 805   

Investeringsprosjekt:

INVESTERINGSBUDSJETT
Formannskapets forslag
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Tilskudd fra private og fylke på 9,175 mill. kr 

inneholder følgende poster: 

8 mill. kr fra Nordan til flerbrukshall, 0,675 

mill. kr fra ulike finansieringskilder til flytting 

av Fjellhaug bedehus til Haien, samt 0,5 mill. 

kr fra ekstrapenger næringsfondet til 

oppføring av høydebasseng på Ualand. 

I rådmannens forslag er det foretatt enkelte 

endringer i prioriteringene av prosjektene og 

det er først og fremst 2013 som det er mest 

fokusert på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 Sum

HELSE OG OMSORG

Utvidelse av Haukland bofellesskap -500        -4 700     -5 200     
Ny vaskemaskin -150        -150       
IT-rom -150        
Praktisk prosedyrer KosDoc -150        

Elektronisk komm.mot Fl.fjord - SUS -300        -300       
Rehabilitering av garderober omsorgssenter -200        -200        -400       
Sum -950        -200        -          -4 700     -6 050     

PLAN-, NÆRING OG MILJØ

Andre anlegg
Asfalt kommunale veger -1 000     -300        -300        -300        -1 900     
Høydebasseng industritomt på Ualand -1 500     
Nytt forlenget fortau Heksestad skule -200        
Ny gravemaskin -600        
Innløsing av tomt til LU/fotballbane -2 500     -1 000     
Gatelys/trafikksikring - utbedring -400        -400        -400        -400        -1 600     
Kommunal veg ved fylkesveg 14 på Ualand -2 000     -2 000     
Sum -5 400     -3 400     -1 300     -700        -10 800   

Sum brutto investeringer ekskl. VAR-sektoren -48 450   -9 250     -11 415   -6 300     -75 615   

VAR-sektoren
Ualand renseanlegg - rehabilitering -500        -1 000     -1 500     
Ny gravemaskin -500        
Rehab. Avløp Haukland -4 000     
Avløp Moi - renseanlegg -1 200     -2 000     -2 000     -15 000   -20 200   

Sum investeringer VAR-sektoren -1 200     -6 500     -3 500     -15 000   -21 700   

Investeringsprosjekt:
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2012 2013 2014 2015 2016
(1000 kr) Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan

Sentraladministrasjonen -16 572    -16 572    -16 943   -16 243   -16 493   
Lønns- og prisstigning -429        

Stortingsvalg -200        200        -250       200        
Reduksjon av pensjon 26           

Til formannskapets disposisjon -500        500        
Økt ramme til Lund k irkelig fellesråd -60          

Overføring av flyk tningintegrering til NAV 792         

Utgift -16 572    -16 943    -16 243   -16 493   -16 293   
588         

Prisstigning 19           

Inntekt 588         607         607        607        607        
Netto utgift -15 984    -16 336    -15 636   -15 886   -15 686   

Oppvekst- og kulturetaten -114 887  -114 887  -101 923 -102 823 -102 823 
Lønns- og prisstigning -3 019      
Lønns- og prisstigning for barnehagene -500        
Reduksjon av pensjon 209         

Økt drift av ny svømmehall -900        -900       

Bortfall av utgifter til Hammeren barnehage 17 275    

Økte utgifter til flyk tningbarn i skolen -100        

Utgift -114 887  -101 923  -102 823 -102 823 -102 823 
31 534     14 730    14 730    14 730    

Prisstigning 471         

Bortfall av inntekter fra Hammeren barnehage -17 275   

Inntekt 31 534     14 730     14 730 14 730 14 730    
Netto utgift -83 353    -87 193    -88 093   -88 093   -88 093   

Helse- og omsorgsetaten -86 669    -86 669    -90 603 -90 603 -90 603   
Lønns- og prisstigning -2 928     

Innlemming av rus -130        

Reduksjon av pensjon 217         

Økte utgifter til Nav - flyk tningintegrering -400        

Dekning utsatte barn 2012 - red.2013 200         

Overføring av flyk tningintegrering til NAV -792        

Utgifter kontorlokaler for psyk iatrien -100        

Utgift -86 669    -90 603    -90 603 -90 603 -90 603   
14 191     14 659    14 659    14 659    

Prisstigning 468         

Inntekt 14 191     14 659     14 659 14 659 14 659    
Netto utgift -72 478    -75 943    -75 943   -75 943   -75 943   

2011 2012 2013 2014 2015

Plan, næring og miljøetaten -28 419    -28 419    -29 360   -29 160   -29 160   
Lønns- og prisstigning -790        

Reduksjon av pensjon 49           

Reguleringsplan rundt svømmehall -200        200
Utgift -28 419    -29 360    -29 160 -29 160 -29 160   

22 967     24 091    24 448    24 448    
Prisstigning 758         

Inndekning av  investeringer i VA-sektoren 66           358        193        825        

Øk te salgs- og leieinntekter 300         

Inntekt 22 967     24 091     24 448    24 448    24 448    
Netto utgift -5 452     -5 269      -4 712    -4 712    -4 712    

Nye etatsrammer 2013 - 2016
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Budsjett og økonomiplan 

2013 - 2016 

 
 

 
 

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
 Formannskapet  24.10.2012 
 Kommunestyret    6.12.2012 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
DRIFT 

5. Årsbudsjettet for Lund kommunes drift i 2013 godkjennes med en netto ramme fordelt 
på etatene slik: 
 
Sentraladministrasjonen    15.836 mill. kr 
OK-etaten                           87.193mill. kr 
HO-etaten                           75.943mill. kr 
PNM-etaten                           5.269mill. kr 
 

6. Alle kommunale gebyrer/priser som ikke er særskilt fastsatt av kommunestyret, økes 
med 3,3 prosent fra 1.1.2013. Pris for fulltidstilbud i barnehagene følger makspris 
2.330 kr. 

 
7. Avsatte midler på budne drifts- og investeringsfond (øremerkede midler) kan som 

hovedregel brukes til formålet av hovedutvalget. Prinsipielle saker behandles av 
kommunestyret. 

 
8. Det opprettes 0,7 stilling som vaktmester og 0,7 stilling som renholder ved den nye 

svømme- og flerbrukshallen. 
 

 
INVESTERING 

 
4. Årsbudsjettet for investeringer for 2013 på 49.855 mill. kr godkjennes. 

 
5. Det opptas lån på 17.030 mill. kr til dekning av investeringene i 2013 med 

nedbetalingstid som ligger innenfor vektet avdragstid. 
 

6. Det opptas et Startlån til videre formidling på 3 mill. kr i 2013. 
 

 
ØKONOMIPLAN 
 
Forslag til økonomiplan for 2013-2016 for drift og investeringer godkjennes i henhold til 
rådmannens forslag. 
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Rådmannens vurderinger 

Rådmannen fremmer med dette forslag til 

budsjett for 2013/økonomiplan for perioden 

2013 – 2016. Det har vært en krevende øvelse 

all den tid Lund kommune i forslag til 

statsbudsjett kun får økt de frie inntektene 

(skattanslag og rammetilskudd) med 3,6 % inkl 

endrede oppgaver i 2013 i forhold til revidert 

budsjett i 2012. Landsgjennomsnittet for 

denne økningen er på 5,1 %. Våre 

nabokommuner ligger på over 6 %. Slik var det 

også ved forrige framleggelse av 

statsbudsjettet. Bakgrunnen for denne 

beskjedne økningen i Lund denne gang er bl.a. 

4 færre innbyggere over 90 år (tap 0,8 mill kr), 

8 færre barn 0 – 15 år (tap 0,7 mill kr), 12 

færre innbyggere totalt sett (tap 0,3 mill) kr og 

siste nedskjæring pga INGAR (tap 0,55 mill kr). 

 

Endringer i befolkningssammensetningen 

(telling pr 1.07. hvert år) slår ut økonomisk 

umiddelbart for påfølgende år, og det er 

vanskelig å få justert tjenestetilbudet 

tilsvarende, særlig ved nedgang i ramme-

overføringene – noe som i tilfelle må medføre 

reduksjon i antall stillinger i de respektive 

etatene.  

Kommunestyrett vedtok 27.09.2012 følgende 

målformulering: Kommunestyretts netto 

driftsresultat skal være minst 1 % - dette 

tilsvarer for Lund 2,4 mill kr. KS anbefaler et 

netto driftsresultat på 3 %. 

Dette har ikke rådmannen klart å få til i 

foreliggende budsjettforslag – verken for i år 

eller de påfølgende år. Rådmannen er dog 

glad for at forslaget legger opp til at økt drift 

svømmebassenget med 1,8 mill kr tas inn i 

2013/2014 uten at etatene skal skjæres ned 

tilsvarende slik vedtatt økonomiplan legger 

opp til. Videre er vedtatt reduksjon av HO-

etatens budsjettramme med 0,5 mill kr fra og 

med 2013 foreslått fjernet. 

 

Noe som hjelper oss i 2013, er at dette år er 

siste året mva-refusjon fra innvesteringer kan 

overføres til driften – nå med 20 %. Dette 

tilfører driften vel 2 mill kr kun i 2013 grunnet 

høye investeringer dette år. 

 

Budsjettforslaget forutsetter dog at HO-etaten 

samlet sett klarer å tilpasse driftsnivået til 

vedtatte budsjettramme for 2012 – noe HO-

utvalget og administrasjonen anstrenger seg 

for å oppnå. Den senere tids reduserte behov 

for sykehjemsplasser hjelper på i så måte. 

 

Også OK-etaten står overfor store utfordringer 

da de skal ta høyde for tilskuddet til den 

private barnehagen - Hammeren barnehage. 

Dette er direkte avhengig av kostnadsnivået i 

de to kommunale barnehagene. Antakelig må 

de omfordele ca 2 mill kr innenfor rammen for 

å få dette til.  

For rådmannen er det viktig at kommunens 

tjenestetilbud tilpasses de økonomiske rammer 

som er bærekraftig over tid og som 

kommunestyret til enhver tid fastsetter i det årlige 

budsjettvedtaket.  
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Målstyring  

Kommunestyret har vedtatt følgende utvalgte 

mål som skal være retningsgivende for etatens 

prioriteringer for 2013:  

SEKTOROVERGRIPENDE 

• Andel av befolkningen i alders-gruppen 

0-16 år skal være 25 %. 

• Måltall for sykefraværet fordelt på kort 

og langtidsfravær for hver 

etat/avdeling av en viss størrelse. 

• Rekruttere kvalifiserte medarbeidere i 

alle ledd. 

SENTRALADMINISTRASJONEN: 

• Netto driftsresultat for Lund 

kommunes regnskap skal være minst 1 

%. 

• Kommunen skal ha en oppdatert 

facebook side. 

• Kommunens inngående post skal være 

journalført innen 2 dager fra 

mottakelse. 

OPPVEKST OG KULTURETATEN: 

• Besøkstallet ved Lund kino skal økes 

med 5 % i 2013. Det skal vises minst 2 

nasjonale kulturarrangementer på 

lerret i 2013. Det skal settes opp minst 

3 barne- og familieforestillinger i 2013. 

Det skal arrangeres utekino i løpet av 

2013 – vinterkino og/eller sommerkino. 

• Alle skoler og barnehager skal ha fått 

på plass hjemmeside som jevnlig 

oppdateres. Skolene skal melde om 

velfungerende nettverk og tilfreds-

stillende dataverktøy innen juni 2013. 

Alle skoler skal ha SmartBoard på hvert 

trinn innen 2013. 

• Det skal gjennomføres målbar 

foreldreundersøkelse innen 2013 i alle 

barnehagene. 

• Hver enkelt elev skal ha framgang i 

løpet av skoletiden sin bl.a. målt 

gjennom nasjonale prøver på 5., 8. og 

9. trinn og avgangseksamen. 

 

PLAN, NÆRING OG MILJØETATEN: 

• Det kommunale drikkevannet skal til 

enhver tid være hygienisk betryggende. 

• Det skal til enhver tid være ledige 

byggeklare boligtomter på Moi, Eik og 

Ualand. 

• Det skal til enhver tid være ledige 

byggeklare næringstomter i 

kommunen. 

HELSE OG OMSORGSETATEN: 

Pleie og omsorg: 

• Færre langtidsplasser i sjukeheim – 

flere tjenester ytes i heimen. 

Heimetjenesten 

• Tilgjengelig og tilpassa tjeneste. 

• Gi mulighet til å bo lengst mulig i egen 

bolig. 

Sjukeheimen 

• Gi rett hjelp til rett tid.  

• Behandle pasientene med verdighet og 

respekt i alle livets situasjoner.  

Om vi når målene kartlegges hvert annet år 

Mål teknologisk utvikling 

• Kommunen skal være koplet opp i 

Helsenett innen 31.5.2013. 

• Optimal bruk av Helsenett for 

informasjonsutveksling med sjukehus 

mv skal oppnås innen 30.5.2014. 

Mål NAV sosial 

• Motivere til arbeidsrettet aktivitet, 

samt oppfølging av individuelle planer. 

Kartlegges ved sammenlikning med andre 

NAV-kontor. 
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Folketallsutvikling  
Prognoser fra SSB viser at innbyggertallet i 

Lund vil øke svakt framover de neste årene. 

Folketallsutviklingen indikerer at vi i løpet av 

2015 vil øke til over 3 200 innbyggere som vil 

frata kommunen småkommune tilskuddet (5,2 

mill. kr). Dog gir hver ny innbygger et positivt 

bidrag med ca. 30.000 kr. 

SSB sin framskriving av folketallet etter lav 

nasjonal tilvekst viser at antall skolebarn (6-15 

år) går svakt tilbake, mens antall over 67 år 

øker mest i perioden 2012 til 2025. 

Grafen under viser utviklingen av personer 

over 90 år fra 2007 til 2016. Kommunen 

mottar ca. 200.000 kr (2012 kr) for hver 90+ i 

rammetilskudd. Dette er den gruppen som 

utfordrer kommunens tjenestetilbud mest 

samtidig som det gir store utslag på 

kommunens inntekter. 

Tall hentet fra GSI viser utviklingen av antall 

skolebarne(6-15 år) fra 2007 til 2013 i de ulike 

skolene i kommunen. Kommunen mottar ca. 

50.000 kr (2012 kr) per barn i rammetilskudd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistikkene viser at vi blir flere eldre og 

færre unge. Dette gir grunn til å vurdere om  

rammene er rett fordelt.  

Av våre nabokommuner er Lund kommune 

den som har flest over 90 år i forhold til 

innbyggertallet. 

Tallene som her er valgt forklares med at det 

er disse gruppene som krever flest ressurser.  
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Kostratall 2011  

Kultursektoren
Netto driftsutgifter (for alle for å spare plass) Lund Sokndal Bjerkr. Eigers. KG01*

Prioritering
Kultursektoren i % av kommunens totale netto driftsutgifter 5,1 2,5 3,8 3,6 3,3
Kultursektoren per innbygger i kroner, konsern 2 701 1 288 1 854 1 733 1 596
Kommunale idrettsbygg/idrettsanlegg og kulturbygg
Idrettsbygg og idrettsanlegg  i forhold til de totale driftsutg. % 0,1 0 0,5 0,2 0,5
Kommunale idrettsbygg per innbygger kr 46 5 245 114 229
Folkebibliotek
Folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter % 1 0,5 0,7 0,5 0,6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger kr. 553 232 357 229 270
Kino
Kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter % 0,34 0,22 0 0,13 0,03
Kino per innbygger kr 182 113 0 65 13
Ungdomstiltak, idrett,  m.m.
Idrett per innbygger kr 126 234 55 581 169
Aktivitetstilbud barn og unge per innbygger kr 244 51 103 95 125
Driftstilskudd til frivillige organisasjoner
Driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd 36 857 24 806 7 826 24 300 17 912
Kommunale kultur- og musikkskoler
Musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter 1,3 0,5 1,5 0,7 0,6
Kultur- og musikkskoler per innbygger kr 680 242 732 364 305
Andre kulturaktiviteter
Muséer per innbygger kr 120 0 77 70 34
Kunstformidling per innbygger kr 94 128 37 -24 18
Andre kulturaktiviteter per innbygger kr 200 284 124 181 316

Pleie og omsorg
Pleie og omsorg i % av kommunens totale netto driftsutgifter 31,3 37,7 23,6 38,5 31,5
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo 60,3 56 74,9 19,8 45,7
Tjenester til hjemmeboende - andel av nto.driftsutg. til plo 30,9 42,9 23,4 75,5 49
 Aktivisering, støttetjenester - andel av nto.driftsutg. til plo 8,8 1,1 1,7 4,7 5,3
Per innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten kr 16 703 19 270 11 627 18 720 15 290
Pleie og omsorg pr. innbygger 80+ kr 345 227 293 285 256 831 456 948 292 318
Pleie og omsorg pr. innbygger 67+ kr 126 283 116 877 99 834 145 997 99 139

Kommunehelse 
Per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 2 423 2 112 1 630 1 646 2 194
Prosent av samlede netto driftsutgifter 4,5 4,1 3,3 3,4 4,5
Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år kr. 5 762 5 684 4 878 4 914 6 575
Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år kr 1 598 1 703 1 395 1 338 1 700
Forebyggende arbeid, helse pr. innbygger kr 69 153 0 79 162
Diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger kr 1 868 1 484 1 191 1 181 1 586

Grunnskoleopplæring 
Grunnskolesektor i % av samlede netto driftsutgifter 27,1 25,1 32 26,1 26,3
Korrigerte** brutto driftsutgifter til grunnskolesektor, per elev kr 106 207 110 035 112 753 107 389 107 386
Elever per kommunal skole 114 198 206 224 143
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn 12,1 11,5 11,6 12,7 12,2
Skolefritidstilbud
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO 38,9 27,5 42,9 45,3 50
Brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), kroner 25 687 27 701 22 960 29 863 25 264

*KG1 = Gjennomsnitt av landets kommuner som kan sammenlignes med Lund

**Korrigerte betyr at avskrivninger av bygninger er medtatt
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Administrasjon og politisk styring
(Kroner per innbygger) Lund Sokndal Bjerkr. Eigers. KG01*

Brutto driftsutgifter 5 453 5 954 6 777 2 197 5 483
Lønnsutgifter 3 598 4 162 4 518 1 718 3 587

Brutto driftsutgifter - politikere (100) 897 855 852 423 631
Brutto driftsutgifter - kontroll og revisjon (110) 140 142 174 56 147
Brutto driftsutgifter - administrasjon (120) 4 166 4 383 5 329 1 312 4 196

KoStRa (Kommune-Stat-Rapportering) består 

av lang over 1000 indikatorer som tallgir 

kommunens ulike tjenesteområder og det ville 

vært helt uleselig å presentere alle. 

Rådmannen har derfor valgt ut noen av de 

som ansees som viktigst for å vurdere 

kommunens tjenesteområder og de to store 

etatene. For mer informasjon om Kostratall gå 

inn på http://www.ssb.no/kostra/, velg så Til 

tallene (nede til høyre når du kommer inn på 

siden). 

Selvkostberegninger for vann og avløp som 

sorterer under PNM-etaten, er vurdert i neste 

avsnitt og er derfor ikke medtatt i tabellen. 

Kostra-tallene viser at Lund kommune bruker 

betydelig mer midler på kultursektoren enn 

sammenlignet med andre kommuner i landet 

og våre nabokommuner (2 701 kroner per 

innbygger mot 1 596 for eksempel 

kommunegruppen). Dette utgjør ca. 3 mill. 

kroner mer per år selv hensyntatt bruk av 

NorDan kulturfond enn for snittkommunen. 

Kommunens totale netto driftsutgifter til 

pleie- og omsorg ligger på gjennomsnittet. 

Dog brukes det mer på institusjonsplasser og 

mindre til hjemmeboende. 

Innen kommunehelsetjenesten ligger også 

Lund på landsgjennomsnittet, men vi bruker 

mer enn våre nabokommuner. 

Grunnskolesektoren i Lund bruker noenlunde 

like mye av kommunens samlede netto 

driftsutgifter som landsgjennomsnittet. Vi har 

færre elever per skole noe som antakelig kan 

forklares med skolestrukturen. Utgifter per 

elev er ikke høyere i Lund enn våre 

nabokommuner og landsgjennomsnittet.   

Utgiftene til administrasjon og politisk styring 

i Lund ligger stort sett lavere enn våre 

nabokommuner, men noenlunde likt 

kommunegruppen. Forklaringen på at 

Eigersund har lave kostnader er at disse blir 

fordelt på tjenesteområdene og dermed 

inngår som utgifter i for eksempel grunnskole, 

pleie-og omsorg osv.  

Kostra er ingen eksakt vitenskap, men den gir 

en oversikt hvordan kommunen bruker sine 

midler og hvordan kommunen priorierer sine 

tjenesteområder. I knapphet på ressurser er 

det kanskje på sin plass å ta en diskusjon om 

fordelingen av rammene som vi nå fordeler, er 

hensiktsmessige. 

Det er opp til kommunestyret å prioritere bruk 

av kommunens midler. 

 

 

 

Det er opp til kommunestyret å 

prioritere bruk av kommunens 

midler. 
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Selvkostberegning 

Definisjon på selvkost er den merkostnad 

kommunen påføres ved å produsere en 

bestemt vare eller tjeneste. 

 
Kommunen kan kreve å få dekket sine utgifter 

med å levere viktige tjenester der selvkost 

setter den øvre ramme for brukerbetalingen. 

Dette er hjemlet i forskrift og det er gitt 

retningslinjer for beregning av selvkost for 

kommunale tjenester. 

 
Selvkost kan/skal beregnes av: 

Renovasjon der selvkost skal danne grunnlag 

for innbyggernes brukerbetaling. 

Interkommunalt Renovasjonsselskap IKS 

utfører i dag denne tjenesten for Lund 

kommune og krever inn avgift etter 

selvkostprinsippet. 

Vann og avløp. Utgangspunktet for loven og 

forskriften er at brukerne av tjenesten i 

kommunen bør bære kostnadene forbundet 

med tjenestene. Kommunen er imidlertid ikke 

pålagt full kostnadsdekning. 

Plan- og byggesaksbehandling, Kart- og 

delingsforretning, Feietjeneste. Brukerbetaling 

kan maksimalt dekke selvkost. 

Øvrige tjenester der selvkostberegninger kan 

være aktuelt: 

• kommunale boliger 

• pleie- og omsorgstjenester 

• skolefritidsordningen  

Selvkostberegningen splittes i tre 

delkomponenter - 

kjerneprodukt, tilleggsytelser og 

støttefunksjoner. 

Kostnadene ved bruk av kjerneprodukt er 

innsatsfaktorene av lønnskostnader, øvrige 

driftskostnader, inkl. betaling tilprivate for 

utførte tjenester, og kapitalkostnader 

(avskrivninger og finanskostnader) for bruk av 

egne anleggsmidler. 

Konkrete eksempler på tilleggsytelser er 

ledelse og organisering av enkelttjenester, 

saksbehandling og kundekontakt, fakturering 

og regnskap for tjenesteenheten samt øvrig 

kontorstøtte. 

 

Støttefunksjoner angir aktiviteter som er 

pålagt eller på annen måte vil være nødvendig 

for kommunen som helhet slik som 

personalkontor, bedriftshelsetjeneste, den 

øverste politiske og administrative ledelse mv. 

 

Tabellen under viser selvkostberegning som er 

gjort i forbindelse med regnskapet 2011.  

(1000 kr) Inntekt Kostnad
Oversk.+
undersk.-

Vann 2 788 -2 606 182

Avløp 3 537 -3 609 -72

Feiing 329 -330 -1

Byggesak 177 -746 -569

Plansaker 44 -286 -243

Oppmåling 255 -650 -395

SFO 1 467 -1 880 -413

Sum 8 597 -10 107 -1 510

I overskudd/underskudd er det bare beregnet 

årets kostnader og ikke tatt med tidligere 

underskudd som kan dekkes inn. For avløp 

utgjør dette ca. 1,7 mill. kr.  Etter rådmannens 

vurdering kan den årlige kloakkavgiften økes 

med 500.000 kr, som utgjør ca. 630 kr per 

abonnement.  

For byggesak, plansaker og oppmåling er det 

unøyaktig føring i regnskapet da 

lønningsutgiftene (en person arbeider med 

flere oppgaver) burde vært bedre fordelt. 

Dette vil bli rettet opp i 2012. Også innenfor 

SFO er det mulig å øke prisen for å oppnå 

selvkost.  

Økning i de kommunale avgiftene og gebyrene 

må etter rådmannens vurdering ansees som 

”frie midler” og prioriteres av politikerne når 

rammene for etatene skal vedtas. 

Rådmannen foreslår at investeringer i VA-

sektoren finansieres etter selvkostprinsippet 

som innebærer at avskrivning og kalkulatorisk 

renter av investeringskostnadene dekkes ved 

tilsvarende økning av avgiftene. 
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Frie inntekter 

Skatt og rammetilskudd blir beskrevet som 

kommunens frie inntekter. I tillegg kan 

inntekter som for eksempel 

momskompensasjon fra drift og andre ikke 

øremerkede statlige tilskudd brukes fritt i 

driftsrammene. 

 

Lund kommune brukte i 2011 over 78.000 

kroner per innbygger (249 mill. kr). Det ligger 

godt over våre nabokommuner og 

kommunegruppen. Også når inntektene er 

tatt med, ligger netto driftsutgifter over dem 

vi sammenligner oss med.  

Mens skatteinntektene er langt den viktigste 

inntektskilden for de fleste Rogalands-

kommunene, er rammetilskudd og statlige 

overføringer den viktigste for Lund kommune. 

 

I benevnelsen ”de frie inntektene” inngår også 

eiendomsskatt. Statistisk så utgjør denne for 

Rogalands-kommunene 2,7 prosent av de 

totale inntektene. Lund 

kommune sine inntekter kunne 

vært et sted mellom 4 – 6 mill. kr 

høyere dersom eiendomsskatt 

hadde blitt innført. I 2011 hadde 

Sokndal kommune 7,0 mill. kr 

(kun verker og bruk) i 

eiendomsskatt, mens Bjerkreim 

hadde 4,7 mill. kr. (både verker 

og bruk og boligeiendommer).  

 

Skatt og rammetilskudd 

Inntekter fra skatt og rammetilskudd må sees 

under ett da skatteinntektene påvirker 

rammetilskuddet ved at det som kalles 

inntektsutjevning inngår som en del av 

tilskuddet. 

Tabellen viser de ulike elementene 

som inngår i rammetilskuddet. 

 

SKATT 

Mens rammetilskuddet er et 

fastsatt beløp, er skatteinntektene et anslag. 

Det er tradisjon i Lund kommune å 

budsjettere skatteinntektene i henhold til de 

beregninger som departementet anslår i 

statsbudsjettet. 

Skatteanslaget er reelt økt med 1,5 prosent i 

utover i økonomiplanperioden, noe har vært 

praksis de senere år. Lund kommunes 

skatteinntekter ligger på ca. 82 prosent av 

landsgjennomsnittet og vi mottar i overkant 

av 12,9 mill. kr i inntektsutjevning.  

 

RAMMETILSKUDD 

Innbyggertallet for Lund kommune er 3 183 

per 1.7. 2012 mot 3 195 året før, en nedgang 

på 12 personer. 

Rammetilskuddet består av et 

innbyggertilskudd som er likt for hele landet 

(21 786 kr per innbygger) og utgjør 69.3 mill. 

kr i 2013 for Lund kommune. 

Innbyggerne i landets kommuner etterspør 

kommunale tjenester i ulik grad. I tillegg er det 

relativt store forskjeller mellom kommunene i 

hvor mye det koster å produsere og tilby de 

samme kommunale tjenestene. Målet med 

utgiftsutjevningen er å fange opp og korrigere 

for slike variasjoner. Det foretas en 

Bruk av kommunens midler - kr per innbygger
(2011) Lund Sokndal Bjerkr. Eigers. KG01*

Brutto driftsutgifter 78 273 73 903 66 944 65 768 67 874
Netto driftsutgifter 53 351 51 058 49 355 48 679 48 515
Frie inntekter 48 467 46 912 47 055 40 636 45 433

1000 kr 2011 2012 2013

Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 60 380    66 732    69 346    

Utgiftsutjevning 12 158    16 972    18 144    

Overgangsordninger (INGAR fra 2009) 5 672      348         -196        

Saker særskilt fordeling 663         611         -          

Småkommunetilskudd 4 839      4 996      5 161      

Skjønn - tap endringer av inntektssytemet 2 400      2 400      2 400      

Sum rammetilsk uten inntektsutj 86 112    92 059    94 855    

Netto inntektsutjevning 11 602    12 254    12 948    

Skatt på formue og inntekt 56 490 59 227 62 418

Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 154 204  163 540  170 221  
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omfordeling i innbyggertilskuddet fra de 

kommunene som er billigere å drive enn 

landsgjennomsnittet, til de kommunene som 

er tyngre å drive enn landsgjennomsnittet.  

Indeksen for beregning av utgiftsbehov for 

Lund er 1,1196 mot 1,1174i 2012. Det vil si at 

Lund kommune er over 11 prosent tyngre å 

drive en gjennomsnittskommune. 

Beløpsmessig utgjør dette en økning på 1,17 

mill. kr fra 2012 til 2013 i utgiftsutjevningen. 

 

INGAR (Inntektsgarantiordningen) viser en 

reduksjon fra 5,7 mill. kr i 2011 til -0,2 mill. kr i 

2013. Dette er en av årsakene til at Lund ikke 

får del i veksten i overføringene til 

kommunene. 

 

Lund kommunes vekst i rammetilskuddet fra 

2012 til 2013 er 461 kroner per innbygger, og 

kommunen får derfor 0 kroner per innbygger 

gjennom inntektsgarantiordningen. Alle 

kommuner er med på å finansiere 

inntektsgarantiordningen og blir trukket med 

et likt beløp per innbygger i innbygger-

tilskuddet. For 2013 er trekket på -62 kroner 

per innbygger.  

Økningen i skatt og rammetilskudd fra 2012 til 

2013 er på 4,7 %, fra budsjettert 162,6 mill. kr 

til 170,2 mill. kr. 

Momskompensasjon 

Momskompensasjonsordningen ble innført for 

å nøytralisere de konkurransevridninger som 

kan oppstå som følge av merverdiavgifts 

system, ved at kommunenes kjøp av varer og 

tjenester fra private gjennom ordningen blir 

likestilt med kommunal egenproduksjon. 

 

All momskompensasjon blir inntektsført i 

driftsregnskapet. Denne ordningen er uheldig 

da driftsregnskapet blir gunstig høy ved store 

investeringer og en får dermed en høy 

momskompensasjon. Motsatt ved lavere 

investeringer. For å unngå denne uheldige 

praksisen innførte staten en ordning med en 

gradvis overføring av momskompensasjonen 

som oppstår fra investeringer fra 

driftsregnskapet til investeringsregnskapet.  

 

For regnskapsåret 2013 skal minimum 80 

prosent av momskompensasjonen fra 

investeringer overføres fra drift- til 

investeringsregnskapet. Slik trappes denne 

ned med 20 prosent hvert år fram mot 2014 

da all momskompensasjon fra investeringer 

blir overført til investeringsregnskapet. 

 

Momskompensasjon 

2013 2014 2015 2016
Drift 3 700 3 800 3 900 4 000
Investering 10 233 1 625 1 425 1 800
Sum 13 933 5 425 5 325 5 800  

Det nye svømmeanlegget vil gi en høy 

momskompensasjon i 2013.  

Rentekompensasjon for 

investeringer 
Rentekompensasjon (såkalt 

amortiseringstilskudd) for investeringer ble 

innført av staten for å stimulere kommunene 

til bygging av nye sykehjemsplasser, 

omsorgsboliger, kirker og skolebygg. 

Kompensasjonen dekker renter og avdrag for 

bygg i omsorgssektoren, mens den bare 

dekker renter for skoler og kirkebygg. 

 

Skole Kompensasjonsgrunnlaget for skolebygg 

er på til sammen 14 mill. kr (9.5 mill. kr 

Nygård barneskole og 2.6 mill. kr til nybygg for 

6-åringer). Eldreomsorg: 

Kompensasjonsgrunnlaget for sykehjemsrom 

og omsorgsboliger er 19,5 mill. kr.  

Kirker Grunnlaget for kirkebygg er inntil videre 

0,75 mill. kr.  

For 2013 er det totale amortiseringstilskuddet 

budsjettert med 1,98 mill. kr. Det er 

Husbankens rentenivå som legges til grunn. 
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Konsesjonskraft og -avgifter 

Konsesjonskraft er en belønning som 

kommuner med utbygd vassdrag mottar som 

en kompensasjon for ulemper det medfører. 

Denne kraften som beregnes til selvkost, er 

det kommunen selv som disponerer. Den kan 

enten selges eller benyttes til eget bruk. Lund 

kommune har 4,1 mill. kwt fra Sira-Kvina som 

kommunen selv bruker til egne bygg, mens 1,0 

mill. kwt fra Haukland kraftstasjon selges til 

spotpris. Dette er lite i forhold til våre naboer 

for eksempel Sirdal og Kvinesdal. Dalane 

energi administrerer salget. Det er lagt inn 

150.000 kr i budsjettet i inntekter fra 

Haukland kraftstasjon. 

 

Konsesjonsavgift er også en kompensasjon og 

skal primært benyttes til utvikling av 

næringslivet i kommunen. Hvert år mottar 

Lund kommune ca. 850.000 kr i 

konsesjonsavgift. Det pågår for tiden en 

omfattende omlegging av 

beregningsgrunnlaget for avgiften. Dersom 

det blir vedtatt som foreslått, vil Lund 

kommunes inntekter bli redusert med ca. 

600.000 kr årlig. I tillegg vil vi måtte kunne bli 

tvunget til å tilbakebetale det beløpet fra år 

2000 (ca. 6,6 mill. kr). Det foreligger ennå ikke 

opplysninger fra NVE når denne saken blir 

avgjort. 

Det er budsjettert med 1,0 mill. kr i 

konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft. 

Integreringstilskudd 

flyktninger/asylanter 

Kommunestyret vedtok i forbindelse med 

budsjettbehandlingen i 2012 å ta imot 10 

nye flyktninger de 3 neste årene. I denne 

forbindelse ble det opprettet en 0,5 

midlertidig stilling som flyktningkonsulent for 

å styrke integreringsarbeidet. Lund kommune 

har i dag ca 32 personer som det mottas 

integreringstilskudd for.   

 

Renteinntekter 

Bank: I henhold til finansreglementet skal 

kommunens likviditetsoverskudd plasseres i 

bank. Gjennomsnittlig årlig bankinnskudd 

anslås til 30 mill. kr. Kommunen har hatt en 

større likviditetsbeholdning enn normalt 

grunnet låneopptak til svømmehallen. Når 

denne blir sluttført i 2013 vil beholdningen 

reduseres til det normale. Ny bankavtale gjør 

at avkastning på kommunens likvider i bank er 

bra og rådmannen har budsjettert med en 

renteavkastning som ligger på 3,3 % stigende 

til 4,55 % i økonomiplanperioden i takt med 

NIBOR-renten. Renteinntektene fra bank og 

utlån stipuleres til 1,380 mill. kroner 

 

Nedskriving av egenkapital: Lyse energi 

tilbakebetaler renter og avdrag på et lån på 3 

mrd. kroner til sine eiere som en del av 

nedskriving av egenkapitalen. Lånet har en 

rente på 3 mnd. NIBOR +2 prosent som anslås 

å gi 0,99 mill. kr i renteinntekter og som i 

dagens marked er en god avkastning. 

 

Utbytte 

Utbyttefordelingen mellom selskap og eier i 

Dalane energi er 50-50 prosent av 

overskuddet, mens den for Lyse energi er 60 

prosent til eier og 40 prosent til selskapet. I 

2013 2014 2015 2016
År 5. 4. 3. 2.

År Antall/Beløp 80kr    90kr    150kr  160kr  
2009 9 720     
2010 11 990     880     
2011 6 900     540     480     
2012 9 1 440  1 350  810     720     
2013 10 1 740  1 600  1 500  900     
2014 10 1 740  1 600  1 500  
2015 10 1 740  1 600  
2016 10 1 620  
Flyktninger 5 790  6 110  6 130  6 340  
Asylmottak 935     935     935     935     

Sum 6 700  7 000  7 100  7 300  
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Statskraft hvor staten er eiere, tas ut 90 

prosent av overskuddet.  

 

Utbytte fra Dalane energi har variert fra år til 

år. I 2012 ble utbytte slik som budsjettert. Det 

er resultatet fra inneværende år som blir 

utdelt i 2013 og Dalane energi har signalisert 

at resultatet anslås til samme størrelse som 

fjoråret. Det samme gjelder for Lyse. 

Rådmannen har derfor budsjettert med 

samme beløp i 2013 som i 2012 – 3,6 mill. kr.  

Lønns- og prisvekst, 

endringer i 

pensjonskostnadene. 

Lønns- og prisvekst 

I statsbudsjettet anslås prisveksten for 

kommunale varer og tjenester (kommunal 

deflator) fra 2012 – 2013 til 3,3 prosent som 

er lagt til de frie inntektene. Kommunal 

deflator er sammensatt av lønnsveksten og 

prisveksten på varer og tjenester: 

Lønnsvekst (vekt 0,63) 4,0 prosent 

Prisvekst (vekt 0,36) 2,1 prosent 

 

Rådmannen har denne gangen ikke brukt 

deflatoren uendret som lønns- og prisvekst for 

etatens drift. Dette har sammenheng 

med at etatene ikke har lik fordeling 

av lønnsutgifter som har en høyere 

prosent. Dette er det blitt tatt hensyn 

til ved fordelingen av lønns- og 

prisveksten for etaten. 

 

Rådmannen har som en konsekvens av 

kommunens utfordrende økonomi ikke gitt 

full kompensasjon for prisveksten for varer og 

tjenester. Mens denne er beregnet til 2,1 % på 

landsbasis, vil rådmannen foreslå at etatene 

får 1,5 %. Dette gir en besparelse i budsjettet 

på ca. 0,5 mill. kroner. 

 

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene 

Prognoser fra KLP og Statens Pensjonskasse 

indikerer at pensjonskostnadene for Lund 

kommune vil bli lavere i 2013 enn det som er 

budsjettert i 2012. Dette skyldes i hovedsak at 

premien som ble varslet i 2012 ikke ble så høy 

som de tall som ble lagt inn i budsjettet. 

Rådmannen foreslår å redusere 

pensjonskostnadene med 0,5 mill. kr som 

fordeles etter lønnsandel i etatens budsjetter 

for 2013. 

Renteutgifter og låneavdrag 

Kostra-tallene for 2011 viser at Lund 

kommune har lav netto lånegjeld i forhold til 

de kommunene vi sammenligner oss med.  

Netto lånegjeld

Lund Sokndal Bjerkr. Eigers. KG01*

Kroner per innbygger 33 643 74 224 32 550 36 857 47 516

Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld 

(eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket 

totale utlån (startlån) og ubrukte lånemidler. 

Denne vil øke i 2012 når større deler av 

svømmehallen skal finansieres. 

Det er evnen til å betale rente og avdrag som 

er avgjørende for hvor stor gjeld kommunen 

kan tåle. Disponeres kommunens midler er 

det ikke rom for å øke låneopptakene uansett 

hvor lav netto lånegjeld vi har. 

 

Lånerenten er for tiden svært lav og 

Kommunalbanken anslår at renten vil holde 

lav seg på 2,25 prosent i 2013 med en stigning 

til 3,5 prosent i 2016.  

Dersom renten øker med 1 prosent vil dette 

redusere kommunens driftsresultat med i 

overkant av 1 mill. kr.  

INVESTERINGSLÅN 2012 2013 2014 2015 2016

Opptak av nye lån 17 030     6 300     -         21 950   

Lån 170 000 180 000   179 000 172 000 187 000 

Renter NIBOR 3 938       4 488     5 265     6 283     

Avdrag 6 659      7 000       7 126     7 126     7 565     

Sum rente/avdrag 10 937     11 613   12 391   13 847   

Avdragstid 25 år

Rentespådom NIBOR 2,25 % 2,50 % 3,00 % 3,50 %



19 

 

Etter kommunelovens bestemmelser skal 

kommunens avdra den samlede lånegjelden 

med like årlige avdrag og den skal ikke være 

lavere enn den gjennomsnittlig veide 

levetiden av kommunens anleggsmidler ved 

siste årsskifte. Lund kommune avdrar sine lån 

bedre enn minstekravet. 

Nye behov 

Tabellene under viser de drifts- og 

investeringstiltak som det ikke er funnet plass 

til i rådmannens forslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye behov -3 180     50       -      -      

DRIFTSTILTAK 2013 2014 2015 2016

Sum Sentraladministrasjonen -          -      -      -      

Barn med spesielle behov SFO -400        
Økte kommunale utgifter -120        
Barn i barnehager i annen kommune -360        
Barn med spesielle behov i barnehagen -400        
30 % museumsped. -180        
Påskjønnelse til idrettsutøvere -40          
Sum OK-etaten -1 100     -      -      -      

Barnevernstiltak utenfor familien -500        
Nødnett -80          
Underdekning lønn sjukeheimen -500        
Sum HO-etaten -1 080     -      -      -      

Konsulenthjelp utarbeidelse av reguleringsplaner/arealdel -200        
Økte utgifter til vedlikehold av kommunale bygg -300        
Økte utgifter til vedlikehold av kommunale veger -300        
Ansette lærling -50          -100
Radonmåling i kommunale bygg -150        150
Sum PNM-etaten -1 000     50       -      -      

Sum Lund kirkelig fellesråd -          -      -      -      
Sum økning fra DRIFTSTILTAK -3 180     50       -      -      
Sum økning fra INVESTERINGER -593        -1 203 -1 617 -1 993 
Sum økning NYE BEHOV -3 773     -1 153 -1 617 -1 993 

Lund kirkelig fellesråd

Sentraladministrasjonen

OK-etaten

HO-etaten

PNM-etaten
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Nye behov -5 070        -6 650        -4 445        -2 700        

INVESTERINGER 2013 2014 2015 2016

Innføring av eFaktura -120           

Sum Sentraladministrasjonen -120           -             -             -             

Oppfrisking av skolegården LU m/parktiltak -150           
Kunstgrass på balløkke Nygård -350           
Fornying biblioteksystem MicroMac3 -150           
Egenandelmidler friluft/kultur -400           -400           -400           
Sum OK-etaten -650           -400           -400           -400           

Tilpassing Solvang oms.boliger -150           
Låssystemer - omsorgssenter -600           
IT-rom -100           
Sum HO-etaten -700           -150           -             -             

Asfalt kommunale veger -800           -1 500 -1 500 -1 500
Rehabeliteringsoppgaver -200           
Gatelys/trafikksikkerhetsmidler - egenandeler -200           -200           -400 -400
Ny gravemaskin -1 100        
Gatenavnskilt -200           
Vaktbil for brannvesenet -500           
Nytt forlenget fortau v/Heskestad skule -200           
Utfasing av kvikksølvholdige gatelys -400           -400 -400 -400
Rehabilitere avløp Haukland -4 000

-3 600        -6 100        -2 300        -2 300        

Oppgradering av Heskestad kirke -715
Snøfangere på tak kirkebygg -220           
Vedlikehold -395           
Lynvernanlegg -900           
Forlengelse av kirkegårdsmur Lund kirke -230           
Sum Lund kirkelig fellesråd -715           -             -1 745        -             

Økning driftsutgifter - rente og avdrag -364 -627 -901 -1 120 
FDV-kostnader -218 -333 -135 -135 
Sum økning driftsutgifter -582 -960 -1 036 -1 255 

Sentraladministrasjonen

Lund kirkelig fellesråd

OK-etaten

HO-etaten

PNM-etaten
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Etatenes behandling av budsjettrammen 2012 – 2016. 

 

Oppvekst- og kulturutvalget – vedtak i sak 51/12 

Drift: 
Formannskapets forslag til netto driftsramme på 87.402 mill. kr. i budsjett 2013 og 
økonomiplan for 2013 til 2016 godkjennes. 
 
Investering: 
Følgende nye tiltak foreslås tatt inn i økonomiplanen: 

1.  Micromac3 – biblioteksystem kr. 150.000  - 2013 
2. Solavskjerming Nygård kr. 300.000 - 2014 
3. Nytt dekke Ballbinge Nygård kr. 350.000 - 2014 

 (Sak fra Lund Felles Elevråd) 
 
Med henvisning til forskrift om miljørettet helsevern prioriteres utbedring av trappeoppgang i 
LuMoKs lokaler med sklisikkert belegg og gelender innenfor etatens vedlikeholdsmidler. 
 

 

Helse- og omsorgsutvalget – vedtak i sak 59/12 

1. Helse- og omsorgsutvalget tar formannskapets forslag til budsjett for 2013 til 
etterretning. 

2. Til behandling av detaljbudsjettet i neste møte ønsker utvalget en kolonne med 
ajourførte driftsutgifter pr 31.10 eller 30.11.12 i tillegg til de tre vanlige kolonnene. 

 

 

Plan-, næring- og miljøutvalget - vedtak i sak 68/12 

Plan, næring og miljøutvalget gir sin tilslutning til tildelt driftsramme for plan, næring og 
miljøetaten i 2013. Endelig fordeling avklares ved behandling av detaljbudsjettet. 
 
Plan, næring og miljøutvalget gir også sin tilslutning til formannskapets forslag til 
investeringer i 2013. 
 

 

 

 

 


