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KS-049/13 Vedtak: 
 
1. Årsbudsjettet for Lund kommunes drift i 2014 godkjennes med en netto ramme fordelt på 

etatene slik: 
 
       Sentraladministrasjonen    15.738 mill. kr   
           OK-etaten                           92.392 mill. kr 
       HO-etaten                          82.692 mill. kr 
       PNM-etaten                         4.627 mill. kr 
 
 
2. Alle kommunale gebyrer/priser som ikke er særskilt fastsatt av kommunestyret, økes med 

3,0 prosent fra 1.1.2014. Pris for fulltidst ilbud i barnehagene følger maksimalpris 2.360 
kr. 

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

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

 
4. Det foretas en organisasjonsgjennomgang i 2014 med sikte på en mer rasjonell drift og 

en innsparing med minimum 1,5 mill kr i lønnsmidler på årsbasis. Eventuelle kostnader i 
forbindelse med dette dekkes av disposisjonsfondet – endelig beløp godkjennes av 
formannskapet. 

 
5. Det foretas en egen gjennomgang av skolene i Lund med sikte på innsparing av inntil 

700.000 kroner.  
 

6. Eksisterende ansettelseskontroll jfr. K-vedtak i sak 21/13 videreføres.  
 
7. Rådmannen får fullmakt t il å foreta tilpassinger i driftsbudsjettet etter de endringer som 

vedtas i endelig statsbudsjett. 
 
8. Det avsettes kr 750.000 til utbygging av nattpatruljeordningen i fra 1/7-2014. Dekkes inn 

ved å bruke disposisjonsfond. Det forutsettes at ressurser på sikt overføres fra 
sykeheimen til hjemmetjenesten. 

 
9. Formannskapet setter i gang et arbeid eventuelt nedsetter ei gruppe som skal jobbe med 

innhold, arbeidsoppgaver og instruks for en næringssjefstilling. Utredningsarbeidet 
legges fram i kommunestyret sitt møte i juni. Oppretting av stillingen vurderes ved 
budsjettbehandlingen 2014. 

 
INVESTERING 

 
1. Årsbudsjettet for investeringer for 2014 på 16,6 mill. kr godkjennes. 
 
2. Det opptas lån på 11,3 mill. kr til dekning av investeringene i 2014 med nedbetalingstid 

som ligger innenfor vektet avdragstid. 
 
3. Det opptas et Startlån til videre formidling på 3,0 mill. kr i 2014 etter behov. 
 
ØKONOMIPLAN 
 
Økonomiplan for 2014-2017 for drift og investeringer godkjennes.   
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
(1000 kr) Regnskap Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan

1  Skatteinntekter 61 274 62 418 67 000 67 670 68 347 69 030
2  Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning 102 727 107 803 109 571 109 923 109 826 109 826
Sum rammetilskudd og skatt 164 001 170 221 176 571  177 593   178 173   178 856   

3  Momskompensasjon fra investeringer/drift 8 796      14 094   5 688      7 188      4 325      6 900      
4  Amortiseringstilskudd fra Husbanken 1 569      1 980     1 728      1 760      1 717      1 683      
5  Integreringstilskudd for flyktninger/asyl. 6 513      6 700     7 200      7 100      7 400      7 500      
6  Premieavvik pensjon 1 522      5 211     6 386      6 386      6 386      6 386      
7  Konsesjonsavgift og -kraft og andre innt. 998        1 000     1 000      1 000      1 000      1 000      
Sum andre inntekter 19 398    28 985   22 002 23 434 20 828 23 469

Sum disponible driftsinntekter 183 399  199 206  198 573  201 027   199 000   202 325   

9  Renteinntekter 3 628      2 318     2 252      2 472      2 848      2 966      
10 Utbytte fra energiselskapene 3 807      3 600     4 000      4 000      4 000      4 000      
11 Renteutgifter mv. -4 989     -3 949    -4 746     -5 692     -6 252     -7 457     
12 Avdrag på lån til investeringer -7 432     -7 021    -7 180     -7 602     -7 602     -8 381     
NETTO FINANSINNTEKTER/UTGIFTER -4 986     -5 052    -5 674     -6 821     -7 006     -8 872     

13 Overført til ubundne fond -103       -1 600    
14  Overført til bundne fond -938       
15  Bruk av tidligere års mindreforbruk -         
16  Bruk av fri disponibel avsetning -         500        4 100      2 800      1 400      2 600      
17  Bruk av bundne avsetninger 977        
NETTO AVSETNINGER -64         -1 100    4 100      2 800      1 400      2 600      

18 Overført til investeringsregnskapet -2 751     -8 300    -1 900     -3 400     -300        -2 800     

Til fordeling drift Utgift 175 598 184 754 195 098 193 606 193 094 193 253
Sum fordelt til drift Inntekt -175 547 -184 741 -195 097 -193 565 -193 095 -193 230
REGNSKAPMESSIG RESULTAT: 51          -         0 0 0 0

Etatsvis fordeling:

1 Sentraladministrasjon Utgift -17 101 -16 946 -16 367 -16 467 -16 267 -16 467
Inntekt 1 325 610 628 628 628 628
Nettoutgift -15 776 -16 336 -15 738 -15 838 -15 638 -15 838

2 Oppvekst og kultur Utgift -119 541 -100 387 -105 629 -105 629 -105 629 -105 629
Inntekt 37 276 13 194 13 590 13 590 13 590 13 590
Nettoutgift -82 265 -87 193 -92 039 -92 039 -92 039 -92 039

3 Helse og omsorg Utgift -91 909 -91 403 -98 616 -97 466 -97 466 -97 466
Inntekt 19 486 15 460 15 924 15 924 15 924 15 924
Nettoutgift -72 423 -75 943 -82 692 -81 542 -81 542 -81 542

4 Plan, næring og miljø Utgift -30 435 -28 995 -29 665 -29 365 -29 365 -29 365
Inntekt 25 352 23 726 25 038 25 219 25 489 25 554
Nettoutgift -5 083 -5 269 -4 627 -4 146 -3 876 -3 811

Disposisjonsfondet 31.12. 8 900      6 100      4 700      2 100      

DRIFTSBUDSJETT
Kommunestyrets vedtak
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2014 2015 2016 2017

(1000 kr) Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Sum 

Investeringer i anleggsmidler -13 250   -14 250   -2 200     -11 900   -41 600   
Investeringer i VAR-sektoren -3 300     -4 500     -1 000     -15 000   -23 800   
Utlån av midler fra Husbanken -3 000     -3 000     -3 000     -3 000     -12 000   
Kapitalinnskudd KLP -415        -415        -415        -415        -1 660     
Avdrag på utlån fra Husbanken -1 132     -1 252     -1 372     -1 492     -5 247     

Årets finansieringsbehov -21 097   -23 417   -7 987     -31 807   -84 307   
Finansiert slik:

Bruk av nye lånemidler til investeringer 8 037      8 137      -4 513     8 387      20 048    
Bruk av lånemidler til VAR-sektoren 3 300      4 500      1 000      15 000    23 800    
Bruk av lånemidler til startlån (etableringslån) 3 000      3 000      3 000      3 000      12 000    
Kapitalinnskudd i KLP 415         415         415         415         1 660      

Avdrag fra Lyse energi ansvarlig lån 713         713         713         713         2 852      
Tippemidler for svømmeanlegget 2 000      2 000      5 700      9 700      
Ubrukte lånemidler til investeringer -         
Tilskudd Husbanken 600         600        

Bruk av ubundet investeringsfond
Mottatt avdrag på utlån av midler fra Husbanken 1 132      1 252      1 372      1 492      5 247      
Sum ekstern finansiering 19 197    20 017    7 687      29 007    75 907    -         
Overført fra driftsregnskapet (momskomp) 1 900      3 400      300         2 800      8 400      

Sum finansiering 21 097    23 417    7 987      31 807    84 307    

Udekket/udisponert -         -          -          -          -         

2014 2015 2016 2017 Sum

SENTRALADMINISTRASJONEN OG LKF
Oppgradering av Lund kirke - rentefritt lån -600        -550        -1 150     
Oppgradering av Heskestad kirke - rentefritt lån -400        -450        -850
Sum overføringer til Lund kirkelig fellesråd -1 000     -1 000     

Lesebrett til politikerne - strykes 0
                                                                                     IKT-investeringer - administrative -300        -300        -300        -200        -1 100     

Sum -300        -300        -300        -200        -1 100     

OPPVEKST OG KULTUR
Opprustning uteareal lekepl/barneh. -         -100        -100        -100        -300       
Lundbadet - fullførelse -2 000     -2 000     
Renovering av naturfagrom LU -1 500     -1 500     
Utvidelse ved Heskestad skule-flytting barnehage -200        -4 800     -5 000     
Utviklingstiltak Bringedal -200        -200       
Innløsning museumtomt -150        -150       
Rehabilitering av  LU - fasader/uteområde K.M. -1 700     -1 700     
Solavskjerming Nygård -300        -300       
Sykkelstativ med tak Nygård skole -150 -150       
Nye skolebøker -300        -300       
Ombygging gammelt svømmebasseng -1 500     -1 500     
Renovering av gymsal/garderober LU -2 000     -2 000     
Nytt dekke ballbinge Nygård -150        -150       
Data i skolen -200        -200        -200        -200        -800       
Uteområdet LU - felles elevrådssak -150        
Utbygging av Kiellands Minne skole - utsettes 2 år -6 800     -6 800     
Friluftsmidler (egenandel)/folkehelse -400        -400        -400        -400        -1 600     
Sum -5 300     -7 300     -1 000     -11 000   -24 600   

Investeringsprosjekt:

INVESTERINGSBUDSJETT
Kommunestyrets vedtak
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2014 2015 2016 2017 Sum

HELSE OG OMSORG

Utvidelse av Haukland bofellesskap - fram 1 år -4 700     -4 700     
2 rom innredes til kontorer -250        -250       
Dampkondensator 3 stk på sjukeheimen -150        -150       
Rehabilitering av gamle Kroken - sjukeheimen -1 600     -1 600     
Rehabilitering av garderober omsorgssenter -200        -200       
Sum -1 950     -4 950     -          -          -6 900     

PLAN-, NÆRING OG MILJØ

Andre anlegg
Asfalt kommunale veger/idrettsanlegg - skoleomr. -1 400     -300        -300        -300        -2 300     
Forlenget fortau Heksestad skule - utsettes 2 år -200        -200       
Ny gravemaskin - strykes -         -         
Innløsing av tomt til LU/fotballbane -1 000     -1 000     
Innløsing av tomt til LU/fotballbane - merkostnad -300        -300       
Gatelys/trafikksikring - utfasing kvikksølvholdig lys 0 -400        -400        -400        -1 200     
Kommunal veg ved fylkesveg 14 på Ualand -2 000     -2 000     
Sum -4 700     -700        -900        -700        -7 000     

Sum brutto investeringer ekskl. VAR-sektoren -13 250   -14 250   -2 200     -11 900   -39 600   

VAR-sektoren
Ualand renseanlegg - rehabilitering -500        -1 000     -1 500     
Ny gravemaskin - strykes -         -         
Rehab. Avløp Haukland -2 000     -2 000     -2 000     
Avløp Moi - renseanlegg -1 300     -2 000     -15 000   -18 300   

Sum investeringer VAR-sektoren -3 300     -4 500     -1 000     -15 000   -21 800   

Investeringsprosjekt:
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2013 2014 2015 2016 2017

(1000 kr) Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan

Sentraladministrasjonen -16 946    -16 946    -16 367   -16 467   -16 267   
Lønns- og prisstigning -370        

Stortingsvalg - ikke i 2014 200         -200       200        -200       

Nedleggelse av Dalane-rådet - kont.+Rup 150         100        

Til formannskapets disp.- tilbake 2014 500         

Økt behov pensjonsutgifter -100        

Nedskjæring Sentraladministrasjonen 200         

Utgift -16 946    -16 367    -16 467   -16 267   -16 467   
610         

Prisstigning inntekter 18           

Inntekt 610         628         628        628        628        
Netto utgift -16 336    -15 738    -15 838   -15 638   -15 838   

Oppvekst- og kulturetaten -100 387  -100 387  -105 629 -105 629 -105 629 
Lønns- og prisstigning -2 545      
Økt drift av Lundbadet - sambruk NorDan-hallen -950        

Økt tilskudd til Hammeren barnehage -2 500     

Økt behov pensjonsutgifter -752        

Nedleggelse av Dalane-rådet - studiesenter 67           

Oppgaveendringer lagt inn i rammetilskuddet:
Maksimal foreldrebetaling barnehage -          

Opptrapping tilskudd private barnehager I -          

Opptrapping tilskudd private barnehager II -          

Opptak 2 ganger i barnehagene -        

Innføring valgfag i 9. og 10. trinn -112        

Kulturskoletilbud i skole/SFO helårsvirkning -          

Nedskjæring OK 1 550      

Utgift -100 387  -105 629  -105 629 -105 629 -105 629 
13 194     13 590    13 590    13 590    

Prisstigning inntekter 396         

Inntekt 13 194     13 590     13 590 13 590 13 590    
Netto utgift -87 193    -92 039    -92 039   -92 039   -92 039   

Helse- og omsorgsetaten -91 403    -91 403    -98 616 -97 466 -97 466   
Lønns- og prisstigning -2 576     

Økte utgifter til barnevernet -2 400     

Økt behov pensjonsutgifter -844        

Oppgaveendringer lagt inn i rammetilskuddet:
Økt kommunal egeandel barnevern -109        

Tilsyn med barn i fosterhjem -10          

Styrking helsestasjon/skolehelsetjenesten -124        

Styrking av ambulansen K-sak -400        400        
Opprettelse av nattpatrulje K-sak -750        750        

Utgift -91 403    -98 616    -97 466 -97 466 -97 466   
15 460     15 924    15 924    15 924    

Prisstigning inntekter 464         

Inntekt 15 460     15 924     15 924 15 924 15 924    
Netto utgift -75 943    -82 692    -81 542   -81 542   -81 542   

Nye etatsrammer 2014 - 2017
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2013 2014 2015 2016 2017

Plan, næring og miljøetaten -28 995    -28 995    -29 665   -29 365   -29 365   
Lønns- og prisstigning -638        

Reguleringsplan for nytt industriområde -200        

Reguleringsplan nytt boligfelt Lundestranda -300        300        

Reg.pl rundt svømmehall-tilbake 2014 200         

Økt behov pensjonsutgifter -173        

Oppgaveendringer lagt inn i rammetilskuddet:
Utdanning deltidspersonell brannvesenet -59          

Nedskjæring PNM 500         

Utgift -28 995    -29 665    -29 365 -29 365 -29 365   
23 726     25 038    25 219    25 489    

Prisstigning inntekter 712         

Økning avgifter etter investeringer VAR 182        270        65         

Økte selvkostgrad VAR 400         

Bruk av næringsfondet til regulering industr. 200         

Inntekt 23 726     25 038     25 219    25 489    25 554    
Netto utgift -5 269     -4 627      -4 146    -3 876    -3 811    
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Formannskapets vurdering 

Formannskapet fremmer med dette forslag til 
budsjett for 2014 og økonomiplan for 
perioden 2014-2017. 

Aldri tidligere har formannskapet blitt 
presentert et så stramt budsjett som det 
rådmannen la fram for politikerne for året 
2014 i kinosalen den 21.10.2013.  

Lund er den kommunen i regionen som nok en 
gang får lavest vekst i anslag frie inntekter, 
noe som gjør det utfordrende å imøtekomme 
stadig økende behov og forventning til 
tjenestetilbudet. 

Anslått økte utgifter til barnevernet med 2,4 
mill. kr, større tilskudd til Hammeren 
barnehage med 2,9 mill. kr og økte 
pensjonsutgifter med 1,9 mill. kr gjorde at 
rådmannen foreslo strukturelle endringer som 
å legge ned Heskestad skule, legge ned 
kinoen, innføre eiendomsskatt og redusere 
etatenes rammer med 1,3 mill. kr, deriblant å 
legge ned ambulansedriften, samt i tillegg 

bruke 2,9 mill. kr av disposisjonsfondet for å få 
budsjettet i balanse.  

Det er ikke politisk flertall nå for å 
gjennomføre de strukturelle endringer som 
rådmannen har foreslått.  
Formannskapet har valgt å dekke inn 
manglende finansiering med å øke utbytte fra 
Dalane energi med 0,7 mill. kr, øke selvkost 
for vann og avløp med 0,2 mill. kr, øke 
skatteinntektene med 0,5 mill. kr, overføre 0,4 
mill. kr mindre til Hammeren barnehage, 
inndra 0,5 stilling som barnehagekonsulent 
med 0,25 mill. kr og besparelse på drift av 
Heskestad skule med 0,7 mill. kr. 
 

Etatene må i tillegg redusere rammene med 
1,3 mill. kr, helse- og omsorgsetaten må dekke 
inn anslått merforbruk i 2013 med 1,4 mill. kr 
og det legges opp til bruk av disposisjons-
fondet med 2,8 mill. kr i 2014 og tilsvarende 
bruk av fond ut over i økonomiplanperioden. 
Vedrørende videre ambulansedrift skal 
kommunestyre ta endelig stilling til dette i 
møte den 5.12.2103 etter at rådmannen har 
lagt fram regnskapstall og kostnader for videre 
drift. 
 

Rådmannen har fått i oppdrag å foreta en 
gjennomgang av kommunens organisasjon 
med sikte på en mer rasjonell drift og en 
besparelse av lønnskostnadene med 1,5 mill. 
kr årlig. Ekstern hjelp skal benyttes. 
 

Formannskapet har økt rådmannens forslag til 
investeringsbudsjett i 2014 med ca. 2 mill. kr 
som i hovedsak skal brukes til rehabilitering av 
fasadene på Lund ungdomsskole og asfaltering 
mv. av utearealet rundt Lundbadet.  I 2015 
foreslår formannskapet at det bygges nye 
lokaler til Heskestad barnehage i 
samlokalisering med Heskestad skule med en 
bevilgning på 5 mill. kr. 
 
Formannskapet er opptatt av å videreføre et 
så godt tjenestetilbud som det er mulig 
innenfor økonomiske trygge rammer. Det tror 
vi at vi har lykkes med i dette budsjettet. 
 

Pål A. Ravndal/ordfører 
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Formannskapets forslag til vedtak: 
  
DRIFT 

1. Årsbudsjettet for Lund kommunes drift i 2014 godkjennes med en netto ramme fordelt 
på etatene slik: 
 
Sentraladministrasjonen    15.738 mill. kr 
OK-etaten                           92.392 mill. kr 
HO-etaten                           81.542 mill. kr 
PNM-etaten                           4.627 mill. kr 

 
 
2. Alle kommunale gebyrer/priser som ikke er særskilt fastsatt av kommunestyret, økes 

med 3,0 prosent fra 1.1.2014. Pris for fulltidstilbud i barnehagene følger maksimalpris 
som fastsettes av stortinget. 

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

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

4. a) Regnskapstallene for ambulansedriften for inneværende år fram til dags dato samt  
                beregnet månedlige kostnader for videre ambulansedrift framskaffes til  
                formannskapets møte 19/11-13. 
 

b) Kommunestyret tar endelig stilling til Lund kommunes ambulansedrift i møte 5/12-  
     13. 
 

5. Det foretas en organisasjonsgjennomgang i 2014 med sikte på en mer rasjonell drift. 
Eventuelle kostnader i forbindelse med dette dekkes av disposisjonsfondet – endelig 
beløp godkjennes av formannskapet. 
 

6. Det foretas en egen gjennomgang av Heskestad skule med sikte på innsparing av 
inntil 700.000 kroner. Det sees på klassedelingen pluss eventuell overføring av elever 
til Nygård skole. 

 
7. Eksisterende ansettelseskontroll jfr. K-vedtak i sak 21/13 videreføres med sikte på en 

innsparing med minimum 1,5 mill kr i lønnsmidler på årsbasis. 
 

8. Rådmannen får fullmakt til å foreta tilpassinger i driftsbudsjettet etter de endringer 
som vedtas i endelig statsbudsjett. 

 
INVESTERING 

 
1. Årsbudsjettet for investeringer for 2014 på 16,4 mill. kr godkjennes. 

 
2. Det opptas lån på 11,3 mill. kr til dekning av investeringene i 2014 med 

nedbetalingstid som ligger innenfor vektet avdragstid. 
 

3. Det opptas et Startlån til videre formidling på 3,0 mill. kr i 2014 etter behov. 
 
ØKONOMIPLAN 
 
Forslag til økonomiplan for 2014-2017 for drift og investeringer godkjennes i henhold til 
formannskapets forslag. 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
(1000 kr) Regnskap Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan

1  Skatteinntekter 61 274 62 418 67 000 67 670 68 347 69 030
2  Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning 102 727 107 803 109 971 110 626 110 626 110 626
Sum rammetilskudd og skatt 164 001 170 221 176 971  178 296   178 973   179 656   

3  Momskompensasjon fra investeringer/drift 8 796      14 094   5 638      7 200      4 250      6 025      
4  Amortiseringstilskudd fra Husbanken 1 569      1 980     1 728      1 760      1 717      1 683      
5  Integreringstilskudd for flyktninger/asyl. 6 513      6 700     7 200      7 100      7 400      7 500      
6  Premieavvik pensjon 1 522      5 211     6 386      6 386      6 386      6 386      
7  Konsesjonsavgift og -kraft og andre innt. 998        1 000     1 000      1 000      1 000      1 000      
Sum andre inntekter 19 398    28 985   21 952 23 446 20 753 22 594

Sum disponible driftsinntekter 183 399  199 206  198 922  201 742   199 725   202 250   

9  Renteinntekter 3 628      2 318     2 252      2 472      2 692      2 797      
10 Utbytte fra energiselskapene 3 807      3 600     4 000      4 000      4 000      4 000      
11 Renteutgifter mv. -4 989     -3 949    -4 744     -5 690     -6 135     -7 242     
12 Avdrag på lån til investeringer -7 432     -7 021    -7 177     -7 600     -7 473     -8 166     
NETTO FINANSINNTEKTER/UTGIFTER -4 986     -5 052    -5 669     -6 818     -6 915     -8 610     

13 Overført til ubundne fond -103       -1 600    
14  Overført til bundne fond -938       
15  Bruk av tidligere års mindreforbruk -         
16  Bruk av fri disponibel avsetning -         500        2 800      2 800      1 400      2 300      
17  Bruk av bundne avsetninger 977        
NETTO AVSETNINGER -64         -1 100    2 800      2 800      1 400      2 300      

18 Overført til investeringsregnskapet -2 751     -8 300    -1 800     -3 400     -300        -1 900     

Til fordeling drift Utgift 175 598 184 754 194 253 194 324 193 910 194 040
Sum fordelt til drift Inntekt -175 547 -184 741 -194 300 -194 351 -193 881 -194 016
REGNSKAPMESSIG RESULTAT: 51          -         0 0 0 0

Etatsvis fordeling:

1 Sentraladministrasjon Utgift -17 101 -16 946 -16 367 -16 467 -16 267 -16 467
Inntekt 1 325 610 628 628 628 628
Nettoutgift -15 776 -16 336 -15 738 -15 838 -15 638 -15 838

2 Oppvekst og kultur Utgift -119 541 -100 387 -105 982 -106 415 -106 415 -106 415
Inntekt 37 276 13 194 13 590 13 590 13 590 13 590
Nettoutgift -82 265 -87 193 -92 392 -92 825 -92 825 -92 825

3 Helse og omsorg Utgift -91 909 -91 403 -97 466 -97 466 -97 466 -97 466
Inntekt 19 486 15 460 15 924 15 924 15 924 15 924
Nettoutgift -72 423 -75 943 -81 542 -81 542 -81 542 -81 542

4 Plan, næring og miljø Utgift -30 435 -28 995 -29 665 -29 365 -29 365 -29 365
Inntekt 25 352 23 726 25 038 25 219 25 489 25 554
Nettoutgift -5 083 -5 269 -4 627 -4 146 -3 876 -3 811

Disposisjonsfondet 31.12. 10 200    7 400      6 000      3 700      

DRIFTSBUDSJETT
Formannskapets forslag
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2014 2015 2016 2017
(1000 kr) Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Sum 

Investeringer i anleggsmidler -13 050   -14 300   -1 900     -8 400     -37 650   
Investeringer i VAR-sektoren -3 300     -4 500     -1 000     -15 000   -23 800   
Utlån av midler fra Husbanken -3 000     -3 000     -3 000     -3 000     -12 000   
Kapitalinnskudd KLP -415        -415        -415        -415        -1 660     
Avdrag på utlån fra Husbanken -1 132     -1 252     -1 372     -1 492     -5 247     

Årets finansieringsbehov -20 897   -23 467   -7 687     -28 307   -80 357   
Finansiert slik:

Bruk av nye lånemidler til investeringer 7 937      8 187      -4 813     5 787      17 098    
Bruk av lånemidler til VAR-sektoren 3 300      4 500      1 000      15 000    23 800    
Bruk av lånemidler til startlån (etableringslån) 3 000      3 000      3 000      3 000      12 000    
Kapitalinnskudd i KLP 415         415         415         415         1 660      

Avdrag fra Lyse energi ansvarlig lån 713         713         713         713         2 852      
Tippemidler for svømmeanlegget 2 000      2 000      5 700      9 700      
Ubrukte lånemidler til investeringer -         
Tilskudd Husbanken 600         600        

Bruk av ubundet investeringsfond
Mottatt avdrag på utlån av midler fra Husbanken 1 132      1 252      1 372      1 492      5 247      
Sum ekstern finansiering 19 097    20 067    7 387      26 407    72 957    -         
Overført fra driftsregnskapet (momskomp) 1 800      3 400      300         1 900      7 400      

Sum finansiering 20 897    23 467    7 687      28 307    80 357    

Udekket/udisponert -         -          -          -          -         

2014 2015 2016 2017 Sum
SENTRALADMINISTRASJONEN OG LKF

Oppgradering av Lund kirke - rentefritt lån -600        -550        
Oppgradering av Heskestad kirke - rentefritt lån -400        -450        
Sum overføringer til Lund kirkelig fellesråd -1 000     -1 000     

Lesebrett til politikerne - strykes 0
                                                                                     IKT-investeringer - administrative -300        -300        -300        -200        -1 100     

Sum -300        -300        -300        -200        -1 100     

OPPVEKST OG KULTUR
Opprustning uteareal lekepl/barneh. -         -100        -100        -100        -300       
Lundbadet - fullførelse -2 000     -2 000     
Renovering av naturfagrom LU -1 500     -1 500     
Utvidelse ved Heskestad skule-flytting barnehage -5 000     -5 000     
Utviklingstiltak Bringedal -200        -200       
Innløsning museumtomt -150        -150       
Rehabilitering av  LU - fasader -1 700     
Solavskjerming Nygård -300        
Nytt dekke ballbinge Nygård -150        
Data i skolen -200        -200        -200        -200        -800       
Uteområdet LU - felles elevrådssak -150        
Utbygging av Kiellands Minne skole - utsettes 2 år -6 800     -6 800     
Friluftsmidler (egenandel)/folkehelse -400        -400        -400        -400        -1 600     
Sum -5 100     -7 350     -700        -7 500     -20 650   

Investeringsprosjekt:

INVESTERINGSBUDSJETT
Formannskapets forslag
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2014 2015 2016 2017 Sum

HELSE OG OMSORG

Utvidelse av Haukland bofellesskap - fram 1 år -4 700     -4 700     
2 rom innredes til kontorer -250        
Dampkondensator 3 stk på sjukeheimen -150        
Rehabilitering av gamle Kroken - sjukeheimen -1 600     
Rehabilitering av garderober omsorgssenter -200        -200       
Sum -1 950     -4 950     -          -          -4 900     

PLAN-, NÆRING OG MILJØ

Andre anlegg
Asfalt kommunale veger/idrettsanlegg - skoleomr. -1 400     -300        -300        -300        -2 300     
Forlenget fortau Heksestad skule - utsettes 2 år -200        
Ny gravemaskin - strykes -         
Innløsing av tomt til LU/fotballbane -1 000     
Innløsing av tomt til LU/fotballbane - merkostnad -300        
Gatelys/trafikksikring - utfasing kvikksølvholdig lys 0 -400        -400        -400        -1 200     
Kommunal veg ved fylkesveg 14 på Ualand -2 000     -2 000     
Sum -4 700     -700        -900        -700        -7 000     

Sum brutto investeringer ekskl. VAR-sektoren -13 050   -14 300   -1 900     -8 400     -33 650   

VAR-sektoren
Ualand renseanlegg - rehabilitering -500        -1 000     -1 500     
Ny gravemaskin - strykes -         
Rehab. Avløp Haukland -2 000     -2 000     
Avløp Moi - renseanlegg -1 300     -2 000     -15 000   -18 300   

Sum investeringer VAR-sektoren -3 300     -4 500     -1 000     -15 000   -19 800   

Investeringsprosjekt:
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2013 2014 2015 2016 2017

(1000 kr) Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan

Sentraladministrasjonen -16 946    -16 946    -16 367   -16 467   -16 267   
Lønns- og prisstigning -370        

Stortingsvalg - ikke i 2014 200         -200       200        -200       

Nedleggelse av Dalane-rådet - kont.+Rup 150         100        

Til formannskapets disp.- tilbake 2014 500         

Økt behov pensjonsutgifter -100        

Nedskjæring Sentraladministrasjonen 200         

Utgift -16 946    -16 367    -16 467   -16 267   -16 467   
610         

Prisstigning inntekter 18           

Inntekt 610         628         628        628        628        
Netto utgift -16 336    -15 738    -15 838   -15 638   -15 838   

Oppvekst- og kulturetaten -100 387  -100 387  -105 982 -106 415 -106 415 
Lønns- og prisstigning -2 545      
Økt drift av Lundbadet - sambruk NorDan-hallen -950        

Økt tilskudd til Hammeren barnehage -2 500     

Økt behov pensjonsutgifter -752        

Nedleggelse av Dalane-rådet - studiesenter 67           

Oppgaveendringer lagt inn i rammetilskuddet:
Maksimal foreldrebetaling barnehage -166        

Opptrapping tilskudd private barnehager I -56          

Opptrapping tilskudd private barnehager II -59          

Opptak 2 ganger i barnehagene -433       

Innføring valgfag i 9. og 10. trinn -112        

Kulturskoletilbud i skole/SFO helårsvirkning -72          

Nedskjæring OK 1 550      

Utgift -100 387  -105 982  -106 415 -106 415 -106 415 
13 194     13 590    13 590    13 590    

Prisstigning inntekter 396         

Inntekt 13 194     13 590     13 590 13 590 13 590    
Netto utgift -87 193    -92 392    -92 825   -92 825   -92 825   

Helse- og omsorgsetaten -91 403    -91 403    -97 466 -97 466 -97 466   
Lønns- og prisstigning -2 576     

Økte utgifter til barnevernet -2 400     

Økt behov pensjonsutgifter -844        

Oppgaveendringer lagt inn i rammetilskuddet:
Økt kommunal egeandel barnevern -109        

Tilsyn med barn i fosterhjem -10          

Styrking helsestasjon/skolehelsetjenesten -124        

Nedskjæring HO 0

Utgift -91 403    -97 466    -97 466 -97 466 -97 466   
15 460     15 924    15 924    15 924    

Prisstigning inntekter 464         

Inntekt 15 460     15 924     15 924 15 924 15 924    
Netto utgift -75 943    -81 542    -81 542   -81 542   -81 542   

Nye etatsrammer 2014 - 2017
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2013 2014 2015 2016 2017

Plan, næring og miljøetaten -28 995    -28 995    -29 665   -29 365   -29 365   
Lønns- og prisstigning -638        

Reguleringsplan for nytt industriområde -200        

Reguleringsplan nytt boligfelt Lundestranda -300        300        

Reg.pl rundt svømmehall-tilbake 2014 200         

Økt behov pensjonsutgifter -173        

Oppgaveendringer lagt inn i rammetilskuddet:
Utdanning deltidspersonell brannvesenet -59          

Nedskjæring PNM 500         

Utgift -28 995    -29 665    -29 365 -29 365 -29 365   
23 726     25 038    25 258    25 528    

Prisstigning inntekter 712         

Økning avgifter etter investeringer VAR 220        270        65         

Økte selvkostgrad VAR 400         

Bruk  av næringsfondet til regulering industr. 200         

Inntekt 23 726     25 038     25 258    25 528    25 593    
Netto utgift -5 269     -4 627      -4 107    -3 837    -3 772    
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Rådmannens vurderinger 

Rådmannens budsjettforslag er utarbeidet på 

bakgrunn av forslag til statsbudsjett den nå 

avgåtte Stoltenberg -regjeringen fremmet 

14.10.2013. Det tas forbehold om at Erna 

Solbergs regjering fremmer endringer som 

påvirker kommunesektoren og stortingets 

endelige budsjettvedtak. 

Framlagt budsjettforslag er det mest krevende 

for Lund kommune i de 33 år rådmannen har 

vært ansatt i Lund kommune sett på bakgrunn 

av de utfordringene kommunen nå står 

overfor.  

Lund er den kommunen i regionen som nok en 

gang får lavest vekst i anslag frie inntekter 

(skatt og rammetilskudd). Veksten for Lund 

kommune i forhold til revidert statsbudsjett 

for 2013 er på 3,4 %. Deflatoren er satt til 3,0 

% hvorav lønnsøkningen er satt til 3,5 % og 

den utgjør ca 2/3 av kommunens kostnader.  

Av dette framgår det at dette stort sett er et 

”o” – spill og det hadde vært tilfredsstillende 

dersom dagens vedtatt rammer kunne ha vært 

videreført.  

Etter rådmannens vurdering står kommunen 

nå overfor følgende 4 større utfordringer 

knyttet til kommunens driftsbudsjett: 

1. Pensjonskostnadene øker reelt med 1,9 

mill kr. Regjeringen skriver at vekst i 

pensjonskostnadene må dekkes av de frie 

inntektene. 

2. Kostnader barnevernet øker med 2,4 mill 

kr i 2014 i forhold til vedtatt budsjett for 

2013. 

3. HO har i dag et merforbruk på ca 1,4 mill 

kr utover barnevernet. 

4. Økte overføringer Hammeren barnehage 

bl.a. grunnet inntak av flere barn i 

småbarnavdelingen: 2,9 mill kr utover 

oppgaveendringer som kompenseres 

særskilt. 

Totalt medfører dette at vi må kutte i 

rammene med 7,3 mill kr etter at etatene har 

fått tilført lønns- og prisstigningen. Dette 

foreslår rådmannen inndekket på følgende 

smertelige måte: 

1. Nedlegging av Heskestad skule – 

besparelse 2,0 mill kr i 2014 og 2,8 mill kr i 

2015, til sammen 4,8 mill. Skolen har de 

siste år nesten halvert elevtallet som nå er 

på ca 30 elever. Elevene foreslås overført 

til Nygård skole. Heskestad barnehage på 

Eide sliter med dårlige lokaler, og denne 

barnehagen foreslås flyttet inn i lokalene 

til Heskestad skule. Kommunen er i 

forhandlinger med Hammeren barnehage 

om overtakelse av Heskestad barnehage. 

2. Nedlegging av kinoen – besparelse 

400.000 kr i 2014 og 190.000 kr i 2015, til 

sammen 590.000 kr. 
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3. Innføring av eiendomsskatt med 2 

promille som gir inntekter på 300.000 i 

2014 og 1 800 000 kr i 2015, til sammen 

2,1 mill. kr. 

4. Tapping av kommunens driftsfond i 2014 

på 2,9 mill kr for å dekke opp i manglende 

helårsvirkning av nedlegging Heskestad 

skule, kinoen og inndekning av 

takseringsutgifter eiendomsskatt i 2014. 

5. I tillegg foreslås nedskjæring av 

etatsrammene slik: 

Sentraladministrasjonen:  200.000 kr                   

Oppvekst og kulturetaten:  600.000 kr 

Helse- og omsorgsetaten: 0 kr, men det 

forutsettes at denne etat dekker inn 

dagens merforbruk utover barnevernet 

anslått til 1,4 mill kr ved nedskjæringer, 

bl.a. nedlegging av ambulansen.                                       

Plan, næring om miljøetaten: 500.000 kr + 

200.000 kr i reelt økte avgifter. 

Etatenes nedskjæringsforslag framgår av 

oppsettet på side 10. 

 

I tillegg må kommunen også dekke større 

deler av finansieringen av utgifter til 

ressurskrevende tjenester der staten har økt 

innslagspunktet og redusert dekningsgrader 

fra 80 % til 77,5 %. Staten forutsetter at 

kommunen selv må finne dekning for denne 

økningen innenfor de frie midlene. Det er 

foreløpig ikke gjort beregninger på dette 

beløpet. 

 

Etatene har en rekke ønsker om økte 

driftsbehov jfr. vedlagte liste på sidene 21 og 

22, som det ikke er funnet plass til. 

 

Kommunestyret vedtok 27.09.2012 følgende 

målformulering:  

Kommunens netto driftsresultat skal være 

minst 1 % - dette tilsvarer for Lund ca 2.4 mill 

kr. KS anbefaler 3 %,  

Framlagt budsjettforslag viser netto avsetning 

på 0 i 2014 og 2,0 mill kr i 2015. 

INVESTERINGER: 

Det er foreslått investering på til sammen 14,5 

mill. kr i 2014 hvorav ca. 10 mill. kr 

lånefinansieres. Ut over i perioden er det 

foreslått moderate investeringer. 

Det er lagt inn renovering av Lund kirke og 

økning av renovering av Heskestad kirke i 

2014 og 2015 ettersom kommunen har 

mottatt tilsagn om rentefritt lån av staten til 

disse to tiltakene gjeldende ut 2015. 

Utvidelse av Heskestad skule er strøket som 

en konsekvens av rådmannens forslag å legge 

skolen ned. Samtidig er utvidelse av Kiellands 

Minne skole skjøvet ut 2 år. 

"Gamle Kroken" er nedslitt og står i dag 

ubrukt. Rådmannen har valgt å føre opp 

investeringmidler i 2014 til dette tiltaket. I 

tillegg er investering tilknyttet Haukland 

bofellesskap flyttet fram 1 år i tid til 2015. 

Forslåtte endringer i etatenes drifsrammer 

framgår av oppsettet på side 8-9 og endringer 

i investeringsbudsjettet på side 6-7.  

 

Rolv Lende 

rådmann 

 

 

Den korteste vegen mellom to punkt er som 

oftast lang og krunglete. Det er berre i 

matematikken, forvaltinga og nekrologen at 

lina er rett.  

Gjennom tvil og nøling bestemmer vi oss. 

Jørgen Norheim 
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Budsjett og økonomiplan 

2014 - 2017 

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
 Formannskapet  23.10.2013 
 Formannskapet  
 Kommunestyret     

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
DRIFT 

1. Årsbudsjettet for Lund kommunes drift i 2014 godkjennes med en netto ramme fordelt på 
etatene slik: 
 
Sentraladministrasjonen    15.738 mill. kr 
OK-etaten                           91.342 mill. kr 
HO-etaten                           81.542 mill. kr 
PNM-etaten                           4.827 mill. kr 
 

2. I medhold av § 3 a i lov om eiendomsskatt til kommunene skriver kommunestyret ut 
eiendomsskatt med 2 promille for faste eiendommer i hele kommunen med virkning fra 
1.1.2014..1.2014. Rådmannen bes sette i gang nødvendig takseringarbeider.   

 
3. Alle kommunale gebyrer/priser som ikke er særskilt fastsatt av kommunestyret, økes med 

3,0 prosent fra 1.1.2014. Pris for fulltidstilbud i barnehagene følger maksimalpris 2.330 kr. 
 

4. Avsatte midler på budne drifts- og investeringsfond (øremerkede midler) kan som 
hovedregel brukes til formålet av hovedutvalget. Prinsipielle saker behandles av 
kommunestyret. 

 
 

 
INVESTERING 

 
1. Årsbudsjettet for investeringer for 2014 på 14,5 mill. kr godkjennes. 

 
2. Det opptas lån på 9,8 mill. kr til dekning av investeringene i 2014 med nedbetalingstid 

som ligger innenfor vektet avdragstid. 
 

3. Det opptas et Startlån til videre formidling på 3,0 mill. kr i 2014 etter behov. 
 

 
ØKONOMIPLAN 
 
Forslag til økonomiplan for 2014-2017 for drift og investeringer godkjennes i henhold til 
formannskapets forslag. 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
(1000 kr) Regnskap Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan

1  Skatteinntekter 61 274 62 418 66 501 67 499 68 511 69 539
    Eiendomsskatt 300 1 800
2  Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning 102 727 107 803 109 971 110 626 110 626 110 626
Sum rammetilskudd og skatt 164 001 170 221 176 772  179 925   179 137   180 165   

3  Momskompensasjon fra investeringer/drift 8 796      14 094   5 175      5 888      4 250      6 025      
4  Amortiseringstilskudd fra Husbanken 1 569      1 980     1 728      1 760      1 717      1 683      
5  Integreringstilskudd for flyktninger/asyl. 6 513      6 700     7 200      7 100      7 400      7 500      
6  Premieavvik pensjon 1 522      5 211     6 386      6 386      6 386      6 386      
7  Konsesjonsavgift og -kraft og andre innt. 998        1 000     1 000      1 000      1 000      1 000      
Sum andre inntekter 19 398    28 985   21 489 22 134 20 753 22 594

Sum disponible driftsinntekter 183 399  199 206  198 261  202 059   199 890   202 759   

9  Renteinntekter 3 628      2 318     2 252      2 472      2 692      2 797      
10 Utbytte fra energiselskapene 3 807      3 600     3 300      3 300      3 300      3 300      
11 Renteutgifter mv. -4 989     -3 949    -4 711     -5 549     -5 977     -7 072     
12 Avdrag på lån til investeringer -7 432     -7 021    -7 129     -7 420     -7 293     -7 986     
NETTO FINANSINNTEKTER/UTGIFTER -4 986     -5 052    -6 288     -7 197     -7 278     -8 961     

13 Overført til ubundne fond -103       -1 600    -2 300     -2 300     -1 800     
14  Overført til bundne fond -938       
15  Bruk av tidligere års mindreforbruk -         
16  Bruk av fri disponibel avsetning -         500        2 900      
17  Bruk av bundne avsetninger 977        
NETTO AVSETNINGER -64         -1 100    2 900      -2 300     -2 300     -1 800     

18 Overført til investeringsregnskapet -2 751     -8 300    -1 400     -2 100     -300        -1 900     

Til fordeling drift Utgift 175 598 184 754 193 473 190 462 190 012 190 098
Sum fordelt til drift Inntekt -175 547 -184 741 -193 450 -190 473 -190 003 -190 138
REGNSKAPMESSIG RESULTAT: 51          -         0 0 0 0

Etatsvis fordeling:

1 Sentraladministrasjon Utgift -17 101 -16 946 -16 367 -16 467 -16 267 -16 467
Inntekt 1 325 610 628 628 628 628
Nettoutgift -15 776 -16 336 -15 738 -15 838 -15 638 -15 838

2 Oppvekst og kultur Utgift -119 541 -100 387 -104 932 -102 375 -102 375 -102 375
Inntekt 37 276 13 194 13 590 13 590 13 590 13 590
Nettoutgift -82 265 -87 193 -91 342 -88 785 -88 785 -88 785

3 Helse og omsorg Utgift -91 909 -91 403 -97 466 -97 466 -97 466 -97 466
Inntekt 19 486 15 460 15 924 15 924 15 924 15 924
Nettoutgift -72 423 -75 943 -81 542 -81 542 -81 542 -81 542

4 Plan, næring og miljø Utgift -30 435 -28 995 -29 665 -29 365 -29 365 -29 365
Inntekt 25 352 23 726 24 838 25 058 25 328 25 393
Nettoutgift -5 083 -5 269 -4 827 -4 307 -4 037 -3 972

Disposisjonsfondet 31.12. 10 100    12 400    14 700    16 500    

DRIFTSBUDSJETT
Rådmannens forslag
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2014 2015 2016 2017
(1000 kr) Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Sum 

Investeringer i anleggsmidler -10 500   -9 050     -1 900     -8 400     -29 850   
Investeringer i VAR-sektoren -4 000     -4 500     -1 000     -15 000   -24 500   
Utlån av midler fra Husbanken -3 000     -3 000     -3 000     -3 000     -12 000   
Kapitalinnskudd KLP -415        -415        -415        -415        -1 660     
Avdrag på utlån fra Husbanken -1 132     -1 252     -1 372     -1 492     -5 247     

Årets finansieringsbehov -19 047   -18 217   -7 687     -28 307   -73 257   
Finansiert slik:

Bruk av nye lånemidler til investeringer 5 787      4 237      -4 813     5 787      10 998    
Bruk av lånemidler til VAR-sektoren 4 000      4 500      1 000      15 000    24 500    
Bruk av lånemidler til startlån (etableringslån) 3 000      3 000      3 000      3 000      12 000    
Kapitalinnskudd i KLP 415         415         415         415         1 660      

Avdrag fra Lyse energi ansvarlig lån 713         713         713         713         2 852      
Tippemidler for svømmeanlegget 2 000      2 000      5 700      9 700      
Ubrukte lånemidler til investeringer -         
Tilskudd Husbanken 600         600        

Bruk av ubundet investeringsfond
Mottatt avdrag på utlån av midler fra Husbanken 1 132      1 252      1 372      1 492      5 247      
Sum ekstern finansiering 17 647    16 117    7 387      26 407    67 557    -         
Overført fra driftsregnskapet (momskomp) 1 400      2 100      300         1 900      5 700      

Sum finansiering 19 047    18 217    7 687      28 307    73 257    

Udekket/udisponert -         -          -          -          -         

2014 2015 2016 2017 Sum
SENTRALADMINISTRASJONEN OG LKF

Oppgradering av Lund kirke - rentefritt lån -600        -550        
Oppgradering av Heskestad kirke - rentefritt lån -400        -450        
Sum overføringer til Lund kirkelig fellesråd -1 000     -1 000     

Lesebrett til politikerne - strykes 0
                                                                                     IKT-investeringer - administrative -300        -300        -300        -200        -1 100     

Sum -300        -300        -300        -200        -1 100     

OPPVEKST OG KULTUR
Opprustning uteareal lekepl/barneh. -         -100        -100        -100        -300       
Lundbadet - fullførelse -2 000     -2 000     
Renovering av naturfagrom LU -1 500     -1 500     
Utvidelse ved Heskestad skule - strykes 0 -         
Utviklingstiltak Bringedal -200        -200       
Innløsning museumtomt -150        -150       
Solavskjerming Nygård -300        
Nytt dekke ballbinge Nygård -150        
Data i skolen -200        -200        -200        -200        -800       
Uteområdet LU - felles elevrådssak -150        
Utbygging av Kiellands Minne skole - utsettes 2 år -6 800     -6 800     
Friluftsmidler (egenandel)/folkehelse -400        -400        -400        -400        -1 600     
Sum -3 400     -2 350     -700        -7 500     -13 950   

Investeringsprosjekt:

INVESTERINGSBUDSJETT
Rådmannens forslag
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Tall med rød skrift betyr at rådmannen har 

gjort endringer i forhold til gjeldende 

økonomiplan. 

Tall med blå skrift betyr at det er plusset eller 

redusert på beløpet i forhold til gjeldende 

økonomiplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 Sum

HELSE OG OMSORG

Utvidelse av Haukland bofellesskap - fram 1 år -4 700     -4 700     
Rehabilitering av gamle Kroken - sjukeheimen -1 600     
Rehabilitering av garderober omsorgssenter -200        -200       
Sum -1 800     -4 700     -          -          -4 900     

PLAN-, NÆRING OG MILJØ

Andre anlegg
Asfalt kommunale veger -300        -300        -300        -300        -1 200     
Forlenget fortau Heksestad skule - utsettes 2 år -200        
Ny gravemaskin - flyttes fram 1 år -400        
Innløsing av tomt til LU/fotballbane -1 000     
Innløsing av tomt til LU/fotballbane - merkostnad -300        
Gatelys/trafikksikring - utfasing kvikksølvholdig lys 0 -400        -400        -400        -1 200     
Kommunal veg ved fylkesveg 14 på Ualand -2 000     -2 000     
Sum -4 000     -700        -900        -700        -6 300     

Sum brutto investeringer ekskl. VAR-sektoren -10 500   -9 050     -1 900     -8 400     -26 250   

VAR-sektoren
Ualand renseanlegg - rehabilitering -500        -1 000     -1 500     
Ny gravemaskin - flyttes fram 1 år -700        
Rehab. Avløp Haukland -2 000     -2 000     
Avløp Moi - renseanlegg -1 300     -2 000     -15 000   -18 300   

Sum investeringer VAR-sektoren -4 000     -4 500     -1 000     -15 000   -19 800   

Investeringsprosjekt:
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2013 2014 2015 2016 2017

(1000 kr) Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan

Sentraladministrasjonen -16 946    -16 946    -16 367   -16 467   -16 267   
Lønns- og prisstigning -370        

Stortingsvalg - ikke i 2014 200         -200       200        -200       
Nedleggelse av Dalane-rådet - kont.+Rup 150         100        
Til formannskapets disp.- tilbake 2014 500         

Økt behov pensjonsutgifter -100        

Nedskjæring Sentraladministrasjonen 200         

Utgift -16 946    -16 367    -16 467   -16 267   -16 467   
610         

Prisstigning inntekter 18           

Inntekt 610         628         628        628        628        
Netto utgift -16 336    -15 738    -15 838   -15 638   -15 838   

Oppvekst- og kulturetaten -100 387  -100 387  -104 932 -102 375 -102 375 
Lønns- og prisstigning -2 545      
Økt drift av Lundbadet - sambruk NorDan-hallen -950        

Økt tilskudd til Hammeren barnehage -2 900     

Økt behov pensjonsutgifter -752        

Nedleggelse av Dalane-rådet - studiesenter 67           

Oppgaveendringer lagt inn i rammetilskuddet:
Maksimal foreldrebetaling barnehage -166        

Opptrapping tilskudd private barnehager I -56          

Opptrapping tilskudd private barnehager II -59          

Opptak 2 ganger i barnehagene -433       

Innføring valgfag i 9. og 10. trinn -112        

Kulturskoletilbud i skole/SFO helårsvirkning -72          

Nedskjæring OK 3 000      2 990     

Utgift -100 387  -104 932  -102 375 -102 375 -102 375 
13 194     13 590    13 590    13 590    

Prisstigning inntekter 396         

Inntekt 13 194     13 590     13 590 13 590 13 590    
Netto utgift -87 193    -91 342    -88 785   -88 785   -88 785   

Helse- og omsorgsetaten -91 403    -91 403    -97 466 -97 466 -97 466   
Lønns- og prisstigning -2 576     

Økte utgifter til barnevernet -2 400     

Økt behov pensjonsutgifter -844        

Oppgaveendringer lagt inn i rammetilskuddet:
Økt kommunal egeandel barnevern -109        

Tilsyn med barn i fosterhjem -10          

Styrking helsestasjon/skolehelsetjenesten -124        

Nedskjæring HO 0

Utgift -91 403    -97 466    -97 466 -97 466 -97 466   
15 460     15 924    15 924    15 924    

Prisstigning inntekter 464         

Inntekt 15 460     15 924     15 924 15 924 15 924    
Netto utgift -75 943    -81 542    -81 542   -81 542   -81 542   

Nye etatsrammer 2014 - 2017
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2013 2014 2015 2016 2017

Plan, næring og miljøetaten -28 995    -28 995    -29 665   -29 365   -29 365   
Lønns- og prisstigning -638        

Reguleringsplan for nytt industriområde -200        

Reguleringsplan nytt boligfelt Lundestranda -300        300        

Reg.pl rundt svømmehall-tilbake 2014 200         

Økt behov pensjonsutgifter -173        

Oppgaveendringer lagt inn i rammetilskuddet:
Utdanning deltidspersonell brannvesenet -59          

Nedskjæring PNM 500         

Utgift -28 995    -29 665    -29 365 -29 365 -29 365   
23 726     24 838    25 058    25 328    

Prisstigning inntekter 712         

Økning avgifter etter investeringer VAR 220        270        65         

Økte selvkostgrad VAR 200         

Bruk  av næringsfondet til regulering industr. 200         

Inntekt 23 726     24 838     25 058    25 328    25 393    
Netto utgift -5 269     -4 827      -4 307    -4 037    -3 972    
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2014 2015

Sentraladministrasjonen Beløp Beløp
Reduksjon av utgifter til datakommunikasjon mv. -50 000       
Reduksjon av utgifter i rådmannens stab -30 000       
Vennskapskommune-midler bortfaller -30 000       
Reduksjon av næringsstøtte -50 000       
Overføringer til Menighetsrådet -10 000       
Reduksjon av tilskudd til Lund kirkelig fellesråd -30 000       

Sum -200 000       

Oppvekst og kulturetaten
Besparelse av 50 % barnehagekonsulent      -250 000 
Skyss SANA-barn      -120 000 
Felles OK/HO – p.t. SLT      -100 000 
Kompetansemidler barnehage        -20 000 
Kompetansemidler grunnskole        -20 000 
Grunntilskudd Norskopplæring      -200 000 
Kutte ut leirskolen      -140 000 
Besparelse av organisering på Heskestad skule      -700 000 

Sum -1 550 000    -                 

Plan-, næring og miljøetaten
Administrasjon        -20 000 
Kart- og oppmåling        -10 000 
Tilskudd til Vinterlandbruksskulen        -30 000 
Bygdeutvikler/Forsøksring        -60 000 
Kjøp av melkekvoter        -60 000 
Vedlikehold av kommunale veger      -150 000 
Brøyting av veier        -50 000 
Malånå diverse        -50 000 
Bygningsvedlikehold        -70 000 

Sum -500 000       

HO- etaten - forslag til innsparing for å dekke merforbruk på sjukeheimen 
Ulike sparetiltak  for å dekke antatt merforbruk i 2013   -1 400 000 

Sum -1 400 000    

Nedskjæringer 2014 - 2015
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Etatenes målstyring 

Kommunestyret har vedtatt følgende utvalgte 

mål som skal være retningsgivende for etatens 

prioriteringer for 2013: 

 

 

 

 

 

 

SSB folketallsstatistikk viser at Lund kommune 

sin andel av befolkning i aldersgruppen 0-16 år 

ligger per 1.7.2013 på 23 % som er 2 % under 

målet. Det er særlig aldersgruppen 0-1 år som 

går tilbake (16 personer).  

Sykefraværet har gått betydelig ned i 2012 og 

2013 og alle etater har lavere fravær enn sine 

måltall som for hele kommunen er på 6 %. 

Å rekruttere kvalifiserte medarbeidere i alle 

ledd er en utfordring, men Lund kommune har 

klart å tilsette medarbeidere med den 

nødvendige kompetanse i de fleste stillingene 

de senere år. 

 

 

 

 

 

 

Netto driftsresultat i 2012 ble på 1,17 %, mens 

det for 2013 er budsjettert med et resultat på 

4 %, noe som først og fremst skyldes høy 

momskompensasjon fra byggingen av 

Lundbadet. Om netto driftsresultat i 2013 blir 

høyere enn måltallet, er vanskelig å si på 

nåværende tidspunkt. 

Lund kommune har egen facebookside og 

kommunens inngående post blir skannet inn i 

det elektroniske systemet innen 2 dager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besøkstallet for Lund kommune vil ikke øke så 

mye som måltallet for 2013, noe som først og 

fremst skyldes færre gode filmer. De øvrige 

måltallene her kan av økonomiske grunner 

ikke gjennomføres og det er gjort endringer i 

målene for 2014. 

Alle skoler og barnehager har hjemmesider 

som jevnlig oppdateres, alle har 

tilfredsstillende dataverktøy og alle skolene 

har SmartBoard på hvert trinn. 

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. 
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Det er gjennomført foreldreundersøkelser i 

begge kommunale barnehagene og foreldrene 

gir positive tilbakemeldinger, unntatt for 

lokalene i Heskestad barnehage. 

Resultatene for skolene kommer fram i 

”Tilstandsrapport for skolene” der det er 

klasser som klart har framgang, mens det er 

andre som står på stedet hvil eller har 

tilbakegang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er færre langtidsplasser på sjukeheimen, 

men kapasiteten er sprengt. Heimetjenesten 

har økt antall oppdrag med mellom 20 – 30 % i 

løpet av 2013 pga. tidligere utskrivning fra 

sykehusene.  

Tilgjengelig og tilpassa tjeneste i heime-

tjenesten er delvis oppfylt. Nattpatruljen er 

ikke opprettet på grunn av manglende 

lønnsmidler, men nattjenesten dekkes ved 

delvis ekstravakter og overtid. Heimeboende 

gis mulighet til å bo lengst mulig i egen bolig. 

Sjukeheimen gir rett hjelp til rett tid. Vi klarer 

å behandle pasientene på en verdig og 

respektfull måte selv om det til tider er behov 

for å leie inn ekstrahjelp. Brukerkartlegging vil 

bli gjennomført i løpet av 2013. 

Kommunen vil være oppkoblet mot Helsenett 

rundt okt/nov 2013 og det arbeides med 

informasjonsutveksling med sjukehuset skal 

være på plass innen 31.5.2014. 

NAV sosial motiverer sine klienter til 

arbeidsrettet tiltak og ha oppfølging av 

individuelle planer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har ikke vært avvik i vannprøvene i 

drikkevannet i kommunale anlegg. 

Det er ledige byggeklare boligtomter i alle 3 

sentrene i kommunen og det er ledige 

byggeklare næringstomter i Lund. 

 

 

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 (5,3 

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 barn i 

barnehage og skolealder (0-15 år) har lavere 

vekst enn personer over 67 år de neste 10 år.  

Lund kommune hadde per 1.7.2013 49 

personer over 90 år. Dette er det største 

antallet som er registrert.   

Kommunen mottar ca. 200.000 kr (2013 kr) for 

hver 90+ i rammetilskudd. Dette er den 

gruppen som utfordrer kommunens 

tjenestetilbud mest samtidig som det gir store 

utslag på kommunens inntekter.  

Etter SSB sine framskrivninger, vil denne 

aldersgruppen gå tilbake de neste årene i 

Lund.  

Lund kommune har også 2 nye personer 

med psykiske lidelser over 16 år i 2014. 

Dette er også en gruppe som både 

utfordrer kommunens tjenestetilbud, 

men som gir stort rammetilskudd. 

 

Tall hentet fra GSI viser utviklingen av antall 

barn i alderen 6 -15 år (skolebarn)
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Kostratall 2012 

Lund kommunes netto driftsresultat ligger litt under gjennomsnittet for kommune-Norge. Den 

langsiktige gjelden som også innbefatter pensjonsforpliktelsene, er lavere er våre nabokommuner. 

Lund kommune har god likviditet (arbeidskapital). Når Sokndal ligger såpass høyt her, skyldes dette 

at de har solgt sine aksjer i Lyse energi og har pengene i fondsmidler. Videre har Lund kommune mer 

å bruke på innbyggerne enn våre nabokommuner i form av frie inntekter som er inntekter 

kommunen kan bruke fritt uten andre bindinger enn lover og forskrifter. Også netto lånegjeld per 

innbygger er lavere i de fleste som vi sammenligner oss med, men denne vil øke når vi tar i bruk 

resten av lånemidlene til svømme– og flerbrukshallen i 2013. 

 Utgiftene til barnehagene i Lund ligger over gjennomsnittet. Alle barnehagene i Sokndal er til 

sammenligning private. Grunnskolene ligger også over gjennomsnittet. Mens Sokndal kommune har 

en skole for hele kommunen, har de de samme utgiftene per innbygger som Lund som har tre.  

Det brukes litt over gjennomsnittet på kommunehelsetjenester, mens utgiftene til per innbygger til 

pleie– og omsorgstjenester er under våre nabokommuner, dog litt over kommunegruppen. Selv om 

utgiftene til barnevernet har økt de siste årene og det er økende behov innenfor denne tjenesten, er 

driftsutgiftene lavere enn sammenlignede kommuner i Norge. 

 Korrigerte brutto driftsutgifter betyr at avskrivninger av bygninger er tatt med i beregningen. 

Når Sokndal kommune ikke har beløp i driftsutgifter per barn i kommunal barnehage, betyr dette at 

de kun har private barnehager. Ellers så er Lund sine utgifter til denne tjenesten over gjennomsnittet, 

men ikke så mye høyere enn våre øvrige nabokommuner. Grunnskoleutgiftene per elev ligger 

noenlunde likt med våre nabokommuner og kommunegruppen med et elevtall som er over snittet. 

Det koster i overkant av 1 mill. kr per institusjonsplass i Lund per år som er nokså likt 

kommunegruppen. I våre nabokommuner som har bystatus, er utgiftene lavere, men det brukes 

betydelig mer per mottaker av hjemmetjenester enn oss. Å kunne dreie innsatsen i omsorgssektoren 

mer mot hjemmebasert omsorg må være et mål for å redusere utgiftene. 
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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 2012.  

Underskudd

 Va nn        -312 135 

 Avl øp     -1 955 488 

 Fei i ng           -25 442 

Selvkost

 

Dette viser at Lund kommune  har et 

inntektspotensial på ca. 2 mill. kr som kan 

hentes inn via kommunale avgifter.  Etter 

rådmannens vurdering kan den årlige 

kloakkavgiften økes med 500.000 kr, som 

utgjør ca. 630 kr per abonnement.  

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. 

Frie inntekter 

Skatt og rammetilskudd blir beskrevet som 

kommunens frie inntekter. I tillegg kan andre 

ikke øremerkede statlige tilskudd brukes fritt i 

driftsrammene. 

Lund kommune brukte i 2012 nesten 80.000 

kroner per innbygger (254 mill. kr). Det ligger 

godt over våre nabokommuner og 

(2012) Lund Sokndal Fl.fjord Eigers. KG01

Brutto driftsutgifter  79 909  71 522  73 844  66 776  70 759 

Netto driftsutgifter  56 450  54 121  53 170  51 935  51 028 

Frie inntekter  51 686  49 551  47 843  42 964  48 516 

Bruk av kommunens midler - kr per innbygger
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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 2012 

hadde Sokndal kommune 7,3 

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 

Rammetilskuddet Innbyggertallet for Lund 

kommune er 3 192 per 1.7. 2013 mot 3 183 

året før, en økning på 9 personer. 

Rammetilskuddet består av et 

innbyggertilskudd som er likt for hele landet 

(22 816 kr per innbygger) og utgjør 72.8 mill. 

kr i 2014 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 

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 1,1163 mot 1,1196 i 2012. Det vil si at 

Lund kommune er over 11 prosent tyngre å 

drive en gjennomsnittskommune. 

Beløpsmessig øker utgiftsutjevningen lite fra 

2013 til 2014. 

 

Lund kommune har fått en økning på over 835 

kr per innbygger som er grensen for å få 

LUND 1112
(år 2014-prisnivå i perioden 2014-2017)

1000 kr 2012 2013 2014

Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 66 732        69 346        72 829        

Utgiftsutjevning 16 972        18 144        18 216        

Overgangsordninger (INGAR fra 2009) 348             -196            -196            

Saker særskilt fordeling 611             -              183             

Småkommunetilskudd 4 996          5 161          5 316          

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

Revidert statsbudsjett 78               40               

Sum rammetilsk uten inntektsutj 92 137       94 895       98 748       

Netto inntektsutjevning 10 590        10 812        11 223        

Sum rammetilskudd 102 726    105 708    109 971    

Skatt på formue og inntekt 61 274 64 339 66 501

Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 164 000    170 046    176 472    

PROGNOSE
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Ingard. Lund kommune bidrar med 196.000 kr 

i denne ordningen. (61 kr per innbygger) 

 

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 2014 skal minimum 100 

prosent av momskompensasjonen fra 

investeringer overføres fra drift- til 

investeringsregnskapet. Momskomp.reglene 

er kompliserte og det er viktig at det er 

kommunen selv som står som eier og drifter 

de aktiviteter som skal foregå i bygningene. 

 

 

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.  

Kirker Grunnlaget for kirkebygg er inntil videre 

0,75 mill. kr.  

For 2014 er det totale amortiseringstilskuddet 

budsjettert med 1,73 mill. kr. Det er 

Husbankens rentenivå som legges til grunn. 

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. 



31 

 

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 Lundbadet. 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 anslås 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 

Statskraft hvor staten er eiere, tas ut 90 

prosent av overskuddet.  

 

Dalane energi har langt fra gitt eierne det 

utbytte som var forventet i 2013. Rådmannen 

har i forbindelse med behandlingen av 

Eierskapsmeldingen foreslått å selge dette 

selskapet til Lyse energi som har en bedre 

utbyttepolitikk en Dalane energi. Selv om 

Dalane energi har signalisert et bedre resultat 

i 2013, har rådmannen foreslått å redusere 

utbytte fra Dalane med 0,5 mill. kr.  

 

Utbytte fra Lyse energi forelås økt med 0,2 

mill. kr slik at samlet utbytte fra energiverkene 

settes til 3,3 mill. kr som er en reduksjon på til 

sammen 3,3 mill. kr som er 0,3 mill. kr lavere 

enn i 2013. 

Lønns- og prisvekst, 

endringer i 

pensjonskostnadene. 

Lønns- og prisvekst 

I statsbudsjettet anslås prisveksten for 

kommunale varer og tjenester (kommunal 

deflator) fra 2013 – 2014 til 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) 3,5 prosent 

Prisvekst (vekt 0,36) 1,0 prosent 

 

Etatene har fått økt sine rammer etter 

fordelingen av lønn (3,5 %) og varer/tjenester 

(1 %).  Totalt utgjør lønns- og prisveksten for 

etatene 6,1 mill kr som er det beløpet de frie 

inntektene til Lund kommune øker i 2014.  

 

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene 
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Budsjett utarbeidet av KLP og Statens 

pensjonskasse (SPK) for 2014, viser manglende 

dekning i eksisterende budsjett på ca. 1,87 

mill. kr. 

 

2014 er et lønnshovedoppgjør og kommunen 

må for eksempel betale over 6,1 mill. kr mer i 

premie enn i 2013. Et positivt premieavvik vil 

imidlertid regnskapmessig oppveie en del av 

denne forskjellen.   

 

Imidlertid er det et økt behov for 1,9 mill. kr i 

forhold til det som er budsjettert i 

pensjonskostnader i 2014. Dette beløpet er 

lagt inn i budsjettet for 2014.  

Tabellen viser de ulike elementene som inngår 

i pensjonskostnadene.  

 

Renteutgifter og låneavdrag 

Kostra-tallene for 2012 viser at Lund 

kommune har lav netto lånegjeld i forhold til 

de kommunene vi sammenligner oss med.  

Lund Sokndal Fl.fjord Eigers. KG01

 38 373  71 058  50 216  36 296  47 460 

Lånegjeld i kr per innbygger (2012)

 
Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld 

(eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket 

totale utlån (startlån) og ubrukte lånemidler.  

For Lund kommune vil denne vil i 2013 

når større deler Lundbadet 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 2014 med en stigning 

til 3,4 prosent i 2017. Dersom renten øker 

med 1 prosent vil dette redusere kommunens 

driftsresultat med i overkant av 1 mill. kr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lånenr.

Lån Avdrag Lån Avdrag Lån Avdrag Lån Avdrag

20110541 36 336   1 855  34 481   1 855  32 626   1 855  30 770   1 855  

20130157 17 651   598     17 053   598     16 454   598     15 856   598     

20130379 119 597 4 349  115 248 4 349  110 899 4 349  106 550 4 349  

2014 9 787     326     9 461     326     9 135     326     8 808     326     

2015 8 737     291     8 446     291     8 155     291     

2016 -3 813    -127    -3 686    -127    

2017 20 787   693     

Sum lån 183 371 184 979 173 746 187 240 

Renter/avdr. 4 126     7 129  4 902     7 420  5 299     7 293  6 366     7 986  

Sum låneutg 11 255   12 322   12 592   14 352   

Rentespådom 2,25 % 2,65 % 3,05 % 3,40 %

2014 2015 2016 2017

INVESTERINGSLÅN

KLP SPK

Premieprognose 2014 17 031 560  4 258 000  
Arbeidstakers andel (2 %) -1 513 868   -560 000    
Premieavvikprognose 2014 -5 597 412   209 329     
Arb.g.avg. premieavvik -789 235      29 515       
Amortisert premieavvik 478 098       -82 911      
Arb.g.avg. amort. premeavvik 67 412        -11 690      
Sum pensjonskostnad 2014 9 676 555    3 842 243  
Budsjettert premieav. 2013 5 000 000    211 000     
Pensjonskostnader 2014 14 676 555  4 053 243  
Pensjonsutgifter i budsjett -12 806 055 -4 037 535 
Økt behov 2014 1 870 000    16 000       
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Nye behov 

Nye behov -5 855     -145    -405    150     

DRIFTSTILTAK 2014 2015 2016 2017

Premiering av ansatte som går i svømmehallen -50          
Opprettelse av stilling som NÆRINGSSJEF -850        
Sum Sentraladministrasjonen -900        -      -      -      

30 % økt stl. ved Lund Bygdemuseum -200        
Kompetansemidler grunnskolen -200        
Økt tilskudd til Heskestad samfunnshus -50          
Barn plassert i beredskapshjem i annen kommune -340        
Økt tilskudd Moi Idrettslag - Sætraområdet -50          
Økt tilskudd 17.mai arrangement. -40          
Økte ressurser til grunnskolen -200        
Kulturkveld for frivillige organisasjoner -40          
Sum OK-etaten -720        -      -      -      

Styrking heimetjenesten -900        -400    
Tilpassing av sjukeheimens driftsbehov -1 200     -      
Nattpatrulje -1 450     -      
Bo og avlastning - økt behov -300        
Psykisk helsetjeneste -kostnad ?
Renhold omsorgssenteret - økt behov -100        -      
Flere leasingbiler -60          -      
Nødsamband -80          
Variabel lønn sjukeheimen - økt behov -400        -      
Lisenser mv - økt behov -115        -      
Sum HO-etaten -3 705     -      -      -      

Utarbeidelse av reguleringsplan for Moi sentrum -          -      -400    
Økning av årlige avgifter nytt NØDSAMBAND -80          
Sum PNM-etaten -80          -      -400    -      

Konfirmantarbeid, kirkemusikk og undervisning -35          -      
Sekretærstilling 15 % for givertjenesten -69          -      
Omgjøring av timebaserte stillinger til faste stillingsprosent -48          -      
Generell økning av rammetilskuddet for LKF -98          -      
Kommunens andel for opprettelse av diakonstilling i Lund -200        
Konsulentbistand for tilstandsrapport av kirkeorgel Lund kirke -          -50      50       
Vedlikehold av kirkeklokkene -          -95      95       
Plan for utvidelse av Lund kirkegård -          -      -150    150     
Sum Lund kirkelig fellesråd -450        -145    -5       150     

Lund kirkelig fellesråd

Sentraladministrasjonen

OK-etaten

HO-etaten

PNM-etaten

 

 

 

 



34 

 

Nye behov -6 100       -2 750       -2 400       -            

INVESTERINGER 2014 2015 2016 2017

Sum Sentraladministrasjonen -            -            -            -            

Lund felles elevråd v/Nygård skole - sykkelstativ m/tak -150          
Økt bevilgning for lekeplasser/barnehager -100          -            -            -            
Renovering av gymsal/garderober LU -            -            -2 000       -            
Ombygging av gammel svømmebasseng -            -1 500       -            -            
Utbedring av skuleområde Kiellands Minne -            -400          -            -            
Økt bevilgning for data i skolen -200          -            -            -            
Større innkjøp av reviderte skolebøker -            -300          -            -            
Sum OK-etaten -300          -2 200       -2 000       -            

2 rom innredes til kontorer -250          -            -            -            
Tilpasninger for demente, tilgang til sansehagen Pavil. -            -150          -            -            
Sum HO-etaten -250          -150          -            -            

Lys strekningen Kirken - Nygård bru -600          -            -            -            
Asfalt kommunale veger -1 200       -            -            -            
Fylkesveg 14 - Ualand -500          -            -            -            
TETRA NØDSAMBAND Blir innført i 2014 -250          -            -            -            
Brekkevegen - utbedring autovern/utvidelse traff.s. barn) -200          -            -            -            
Utfasing av kvikksølvholdige gatelys (Lovpålagt) 1,6 mill -400          -400          -400          -            
Realisering av ny reguleringsplan Nygård/svømmehallen -1 600       -            -            -            
Innkjøp av gatenavnskilt til hele kommunen -300          -            -            -            
Avløp Moi (Haukland) + vannl. (Etappe 1 i forprosjekt) -500          -            -            -            

-5 550       -400          -400          -            

Sum Lund kirkelig fellesråd -            -            -            -            

Sentraladministrasjonen

Lund kirkelig fellesråd

OK-etaten

HO-etaten

PNM-etaten
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Budsjettvedtak fra etatene: 

 
07.11.2013 Oppvekst- og kulturutvalget 
1. Formannskapets forslag til netto driftsramme for o/k-etaten for 2014 på 92.392 mill. kr. 
 godkjennes. 
2. Detaljbudsjettet utsettes til desember møtet. 
3. Investeringsbudsjettet for 2014 godkjennes med følgende tillegg/endringer: 
 2014  
 Prioritet nr. 1: Uteområdet ved Kiellands Minde skole kr. 400.000.  
 Prioritet nr. 2: LFE.  Sykkelstativ med tak ved Nygård barneskole kr. 150.000.  
 Prioritet nr. 3: Heskestad skule, utvidelse/flytting av barnehage, kr. 1.000.000 i 2014  
    og 4.000.000 kr i 2015. 
 2015: 
 Prioritet nr. 1: Lekeplasser/barnehager kr. 100.000. 
 Prioritet nr. 2: Reviderte skolebøker kr. 300.0000. 
 Prioritet nr. 3: Utbygging Kiellands Minde skole, kr. 6.800.000. 
 2016: 
 Ombygging gammelt svømmebasseng kr. 1.500.000. 
 2017: 
 Renovering gymsal/garderober Lu kr. 2.000.000. 
 
 Oppvekst- og kulturutvalget ber i tillegg formannskapet sikre realisering av 
 reguleringsplanen Nygård/svømmehallen m.m. 
 
 
Helse- og omsorgsutvalget 
Helse- og omsorgsutvalget tar formannskapets forslag til budsjettramme for 2014 til 
etterretning. 
 
Helse- og omsorgsutvalget pålegger finansutvalget sammen med administrasjonen til neste 
møte å legge fram forslag til detaljbudsjett, herunder finne løsninger som best mulig 
synliggjør de muligheter og begrensninger budsjettet gir for driften i 2014. Samtidig 
utarbeides retningslinjer for hvordan budsjettrammen skal holdes, med vekt på sjukeheimen, 
heimetjenesten og Bo og avlasting. 
 
I den grad økte klientrelaterte kostnader ikke kan dekkes innen rammen, skal det tidligst 
mulig fremmes sak for helse- og omsorgsutvalget, eventuelt etterfulgt av søknad til 
kommunestyret om tilleggsbevilgning. Initiativ for framlegging av denne type saker ligger i 
administrasjonen. 
 
Plan-, nærings- og miljøutvalget 
PNM-utvalget gir sin tilslutning til tildelt driftsramme for PNM-etaten i 2014. Endelig fordeling 
avklares ved behandling av detaljbudsjettet. 
 
PNM-utvalget gir også sin tilslutning til formannskapets forslag til investeringer i 2014 slik: 
1. Asfalt kommunale veger/idretts- og skoleområde     1,4 mill 
2.Innløsning av tomt ved LU/fotballbanen                    1,0 mill 
3. Innløsning av tomt ved LU/fotballbanen   merkost.   0,3 mill 
4. Kommunal veg ved FV 14                                         2,0 mill 
5. Renseanlegg Moi /Avløp                                           1,3 mill 
6. Rehab. VA Haukland                                                 2,0 mill 
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2014 2015 2016 2017
(1000 kr) Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Sum 

Investeringer i anleggsmidler -13 250   -14 650   -2 300     -11 900   -42 100   
Investeringer i VAR-sektoren -3 300     -4 500     -1 000     -15 000   -23 800   
Utlån av midler fra Husbanken -3 000     -3 000     -3 000     -3 000     -12 000   
Kapitalinnskudd KLP -415        -415        -415        -415        -1 660     
Avdrag på utlån fra Husbanken -1 132     -1 252     -1 372     -1 492     -5 247     

Årets finansieringsbehov -21 097   -23 817   -8 087     -31 807   -84 807   
Finansiert slik:

Bruk av nye lånemidler til investeringer 8 050      8 450      -4 463     8 387      20 423    
Bruk av lånemidler til VAR-sektoren 3 300      4 500      1 000      15 000    23 800    
Bruk av lånemidler til startlån (etableringslån) 3 000      3 000      3 000      3 000      12 000    
Kapitalinnskudd i KLP 415         415         415         415         1 660      

Avdrag fra Lyse energi ansvarlig lån 713         713         713         713         2 852      
Tippemidler for svømmeanlegget 2 000      2 000      5 700      9 700      
Ubrukte lånemidler til investeringer -         
Tilskudd Husbanken 600         600        

Bruk av ubundet investeringsfond
Mottatt avdrag på utlån av midler fra Husbanken 1 132      1 252      1 372      1 492      5 247      
Sum ekstern finansiering 19 209    20 329    7 737      29 007    76 282    -         
Overført fra driftsregnskapet (momskomp) 1 888      3 488      350         2 800      8 525      

Sum finansiering 21 097    23 817    8 087      31 807    84 807    

Udekket/udisponert -         -          -          -          -         

2014 2015 2016 2017 Sum
SENTRALADMINISTRASJONEN OG LKF

Oppgradering av Lund kirke - rentefritt lån -600        -550        
Oppgradering av Heskestad kirke - rentefritt lån -400        -450        
Sum overføringer til Lund kirkelig fellesråd -1 000     -1 000     

Lesebrett til politikerne - strykes 0
                                                                                     IKT-investeringer - administrative -300        -300        -300        -200        -1 100     

Sum -300        -300        -300        -200        -1 100     

OPPVEKST OG KULTUR
Forslag fra Magnhild Eia (SP):
Uteområdet Kiellands Minne skole -400 -400       
Lund felles elevråd - sykkelstativ -150 -150       
Oppstart planarbeid Heskestad skule/barnehage -200 200 -         

Lekerplasser -100 -100       
Nye skolebøker -300 -300       
Ombygging gammel svømmebasseng -1 500 -1 500     
Renovering gymsal - LU -2 000 -2 000     

Endring av driftsresultatet -10 -27 -51 -214 -302 

Opprustning uteareal lekepl/barneh. -         -100        -100        -100        -300       
Lundbadet - fullførelse -2 000     -300       
Renovering av naturfagrom LU -1 500     -2 000     
Utvidelse ved Heskestad skule-flytting barnehage -5 000     -1 500     
Utviklingstiltak Bringedal -200        -5 000     
Innløsning museumtomt -150        -200       
Rehabilitering av  LU - fasader -1 700     -150       
Solavskjerming Nygård -300        
Nytt dekke ballbinge Nygård -150        

Investeringsprosjekt:

INVESTERINGSBUDSJETT
Forslag fra Magnhild Eia (SP)


