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Rådmannens vurderinger 
Rådmannens budsjettforslag (alternativ 1) er 

utarbeidet på bakgrunn av 

mindretallsregjeringens forslag til 

statsbudsjett offentliggjort 07.10.15. Det tas 

forbehold om evt. endringer i stortingets 

endelige budsjettvedtak, som påvirker 

kommunesektoren. I statsbudsjettet 

forutsettes deflatoren å bli 2,7 %, som 

fordeles likt på lønns - og prisvekst. Etatenes 

budsjettrammer er tilpasset dette. 

Kommunen har f.o.m 2015 innført 

eiendomskatt med 2 promille. Det anslås at 

dette gir en brutto inntekt på 5,5 mill. Utover 

dette, og i tråd med vedtatt økonomiplan, 

finner rådmannen det nødvendig å foreslå en 

økning av eiendomsskatteøret til 2,8 promille, 

noe som gir en merinntekt på 2,1 mill. Videre 

foreslås en ytterligere økning til 3 promille i 

2017. Rådmannen legger også frem et 

alternativt budsjett (alternativ 2), med 

videreføring av dagens sats på 2 promille.  

Dersom alternativ 2 blir vedtatt, vil dette 

medføre reduksjoner i tjenestetilbudet.  

Slik rådmannen ser det har innføring av 

eiendomsskatt og andre nødvendige 

innsparingstiltak gjort at kommunen har 

kommet delvis ut av den krevende 

økonomiske situasjonen.  Men utfordringen 

med å utarbeide et realistisk budsjett med et 

positivt netto driftsresultat er fortsatt 

betydelig. På utgiftssiden må det da tas 

hensyn til vedtak og føringer fra sentrale og 

lokale myndigheter, lovmessige forpliktelser 

(som kan være noe omtrentlige), 

forventninger fra brukerne og befolkningen og 

tjenestetilbud/kommunale oppgaver som har 

vært forsømt de senere år p.g.a kommunens 

økonomiske situasjon. 

Inntektssiden og finanskapitlet er budsjettert 

etter beste evne ut fra utviklingen i 

skatteinntekter, prognosemodellen fra KS, 

forventet renteutvikling, tilskuddsordninger, 

avdrag på nye investeringer m.v. Det er en 

inntektspost som politikerne har direkte 

styring på og det er eiendomskattesatsen. Det 

er en krevende avveining mellom å pålegge 

befolkningen økte skattebyrder på den ene 

siden og sørge for tilstrekkelige bevilgninger til 

høyt prioriterte og ofte lovmessig forpliktende 

velferdstjenester og andre kommunale 

oppgaver (vedlikehold m.v) på den andre 

siden. 

Slik rådmannen ser det er eiendomsskatten er 

god skatt i den betydning at det er en direkte 

sammenheng mellom befolkningens 

skattebyrde, og nivået på det kommunale 

tjenestetilbudet. Dette kan bidra til å 

ansvarliggjøre politikken. Helt konkret er dette 

slik at 0,1 promille økning av eiendomsskatten 

gir ca. kr. 270.000 i økt inntekt som kan brukes 

til gode formål.  

Etatene har meldt inn ønsker og behov for 

driftstiltak i 2016 med 11.92 mill. Dette er 

summen av oppgaveendringer m.v som blir 

(delvis) kompensert i rammetilskuddet og 

reelt nye tiltak. Rådmannen har etter en 

streng prioritering funnet plass for 3,8 mill. De 

fleste av disse tiltakene er det uansett svært 

vanskelig å komme utenom, som for eksempel 

IKT-tiltak, økt bemanning for beboer i 

psykiatribolig og barnehagetiltak. Andre tiltak, 

som for eksempel økt vedlikehold med 0,55 

mill i 2016 (foreslås ytterligere økt med 0,3 

mill. f.o.m 2017), kan kommunen på kort sikt 

la være å imøtekomme, men det vil etter 

rådmannens vurdering være uklokt.  

Det er utarbeidet en oversikt (tabell 1 og 2 på 

side 21 og 22) som dokumenterer at 

kommunen fortsatt har en negativ økonomisk 

handlefrihet.  For å heve netto driftsresultat 

fra -1,5 % eller -3,7 mill. i 2015 til +0,4 % eller 

ca. 1,15 mill. kreves det inntektsøkninger 

og/eller utgiftsreduksjoner på 4,85 mill. I 
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rådmannens forslag det avsatt til 

disposisjonsfondet 0,6 mill fra andre fond, og 

0,6 mill fra drift. Når en ser på fondet størrelse 

i dag burde avsetningen vært høyere, men det 

har denne gangen vært for krevende å få til.  

En innsparingsmulighet, som kan være god 

politikk på kort sikt, er å redusere de årlige 

avdrag ned mot beregnet minsteavdrag. Dette 

gir i 2016 en besparelse på nærmere 1,7 mill. 

Dessuten har vi funnet grunnlag for å øke 

momskompensasjon fra drift og utbytte fra 

energiselskapene med til sammen 0,8 mill. 

Kommunens hovedinntektskilder er skatt og 

rammeoverføring. Oppstillinger på side 21 og 

22 viser at prisjusterer en sum skatt og 

rammetilskudd fra 2015 til 2016 er det rom for 

vel 3,2 mill. i nye tiltak. I.h.t vedlagte 

oppstilling beslaglegger statlige tiltak – 

lovbestemte og ikke lovbestemte – ca. 2,2 

mill, som er nærmere omtalt i påfølgende 

kommentarer. Det samme er lokale tiltak med 

til sammen 2,9 mill. Fordelingen mellom 

statlige og lokale tiltak kan drøftes. En del 

tiltak har elementer av begge type tiltak i seg, 

men hovedpoenget er å se på summen av 

disse tiltakene – som beløper seg til 5,1 mill. 

Differansen er ca. 1,85 mill, som sammen med 

øvrige hovedelementer i budsjettet fra 

rådmannens side er finansiert ved øke 

eiendomskattesatsen fra 2 promille til 2,8 

promille. I både alternativ 1 og 2 foreslår 

rådmannen at det fra 01.01.16 innføres en 

ekstra reduksjon i indre faktor ved beskatning 

av konsesjonspliktige landbrukseiendommer.  

Dette for å bedre å kunne skille mellom 

beskatning av konsesjonspliktig- og annen 

eiendom. Samlet sett vil tiltaket redusere 

kommunens eiendomsskatteinntekter med 

120.000, men en regner med at dette blir 

kompensert ved økning i skatt fra 

formuesgrunnlag, og ved økning i antall 

eiendommer det betales eskatt for. 

Det er også utarbeidet en tilsvarende oversikt 

for alternativet hvor eiendomskatten ikke 

økes (alternativ 2). For begge alternativer må 

det presiseres at all tall er ikke helt nøyaktige. 

Hovedpoenget er å dokumentere kommunens 

økonomiske rammebetingelser, som fortsatt 

er meget krevende. 

Etatenes driftsrammer 
Etatenes rammer for 2016 bygger på revidert 

budsjett for 2015. Etatene har fått 

kompensert for deflatoren (lønns- og 

prisstigning i kommunal sektor). 

Budsjettrammene er økt med deflatoren på 

2,7 %. Det legges opp til at avgifter, gebyrer og 

betalingssatser økes med 3 %. Unntatt er vann 

og avløpsavgifter som foreslås uendret, se 

kommentarer vedr. selvkost. 

SENTRALADMINISTRASJONEN  

Rådmannen har heller ikke denne gangen 

funnet dekning for å ansette næringssjef. 

Næringsarbeid har vært ivaretatt av 

ordføreren etter at dette ble omgjort til et 

verv på fulltid. Primært mener rådmannen at 

dette er tilstrekkelig i den økonomiske 

situasjon kommunen befinner seg i. Det er 

imidlertid kommet en henvendelse fra Lund 

næringsutvikling hvor kommunen er bedt om 

å bidra med kr. 500.000 i tilskudd til 

finansiering av slik stilling. Dersom politikerne 

vil prioritere dette tiltak tilsvarer det en 

økning av eiendomsskattesatsen på i 

underkant av 0,2 promille. 

Det er avsatt kr. 25.000 i 2016 (i tillegg 

kommer 25.000 i 2015) til kjøp av 

konsulenttjenester i.f.m ny anbudsrunde på 

bankavtale. Gjeldende bankavtale går ut den 

30.5.16 og anbudsprosessen bør igangsettes  i 

oktober 2015 for å ha tilstrekkelig tidsmargin, 

spesielt med tanke på situasjonen som 

oppstår hvis vi må bytte bankforbindelse. 
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Det foreslås videre at det bevilges kr. 120.000 

på varig basis til ASP-drifting av kommunens 

økonomisystem ( Agresso ). Dette betyr at vi 

da kjøper denne tjenesten av Evry - 

leverandøren av Agresso. Det anses som helt 

nødvendig for å sikre en stabil og 

kvalitetsmessig  fullgod drift. Dette innebærer 

ikke at dagens lokale drift ikke er 

tilfredsstillende, men denne ordningen er 

svært sårbar. Kommunens økonomisystem er 

for viktig til at en i framtiden kan ha en slik 

risiko knyttet til komplikasjoner og nedetid 

med de konsekvenser dette har for ansatte, 

brukere og tjenesteyting. Kommunens 

begrensede IKT-kapasitet har mer en nok av 

andre viktige arbeidsoppgaver. Dessuten får vi 

raskere og bedre oppfølging fra Evry sin side 

når vi melder inn saker til brukerstøtten. Enda 

et argument er det at nødvendig oppgradering 

av økonomisystemet neste år, med en kostnad 

på i overkant kr. 300.000 (eks mva) 

(innarbeidet i forslag til investeringsbudsjett ), 

blir kr. 90.000 (eks mva) dyrere hvis 

kommunen ikke har en ASP-løsning. 

Dessuten er det innarbeidet kr. 120.000 til  

kjøp av tjenester i forbindelse med 

arbeidsgiverkontrollen i.h.t 

kommunestyrevedtak den 24.9.15. 

Regjeringen foreslår igjen å statliggjøre 

skatteinnkrevingen. For Lund kommune er 

besparelsen i 2016 beregnet til kr. 170.000 - 

50 % stilling i 1/2 år". 

Det må ansettes ny lønnsmedarbeider neste 

sommer. Stillingen må da avlønnes høyere 

enn i dag, og det legges opp til to måneder 

med overlapping fordi lønnssystemet er 

komplisert og krevende. Merutgiften i 

forbindelse med dette er beregnet til kr. 

150.000. 

 

  

OPPVEKST OG KULTUR 

I motsetning til i fjor, foreslås det nå ikke å 

legge ned Heskestad skule. Men det minnes 

om beregnet besparelse på årsbasis med 2,7 

mill. 

Fra departementet er det signalisert at 

kommunene f.o.m 2016 må overføre til 

private barnehager 100% av kostnaden pr. 

barn i kommunens barnehager, mot tidligere 

98 %. Merutgiften er beregnet til kr. 370.000. 

På landsbasis er merutgiften beregnet til 180 

mill. I forhold til folketallet tilsvarer dette kr. 

112.000 for Lund kommune.  Forklaringen på 

dette er selvsagt at kommunen har en stor 

privat barnehage og 2 små kommunale 

barnehager.  

Regjeringen legger fortsatt opp til lokal 

beregning av tilskuddet til lokale barnehager. 

Lund kommune hadde tjent på en nasjonal 

standard. 

For barnehagesektoren har ellers etaten 

beregnet at merkostnadene i 2016 ved gratis 

kjernetid, nasjonalt minstekrav til 

foreldrebetaling, fleksibelt opptak, endringer i 

tilskuddsregler til private barnehager når det 

gjelder pensjonsutgifter og kapitalutgifter  m.v  

beløper seg til kr. 670.000.  Dette er også 

vesentlig mer enn en forholdsmessig andel av 

befolkningen slik det framgår 

beregningsteknisk oppstilling av 

innlemminger, oppgaveendringer, 

regelverkendringer mv. i prognosemodellen. 

Erfaringsmessig er det ofte lite samsvar 

mellom lokale beregninger og 

beregningsteknisk oppstilling i 

prognosemodellen når det gjelder 

oppgaveendringer m.v. Rådmannen velger å 

legge til grunn lokale beregninger. 

Innenfor spesialundervisning har kommunen  

store utfordringer og det kan tenkes at 

lovmessige forpliktelser ikke ivaretas godt nok. 

Basert på tilrådninger fra PP-tjenesten er det 
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meldt inn et samlet behov på ikke mindre enn 

2, 4mill. Takket være 1 mill. ekstra i 

skjønnsmidler har rådmannen funnet rom for 

å øke spesialundervisningen med 0,5 mill. 

HELSE OG OMSORG. 

Det foreslås at etaten tilføres kr. 200.000 i 

nødvendige utgifter til elektronisk 

samhandling, lisenser og oppgraderinger. 

Dette for å ivareta dagens og morgendagens 

krav til IKT - kommunikasjon mot sykehus, 

andre eksterne instanser og internt i 

kommunen. 

  

Videre er det lagt inn kr. 400.000 som full 

årseffekt av nattpatruljeordningen samt kr. 

70.000 til utvida drift en kveld pr. uke fra 

klokka 14 – 21 på Hagestuå. 

 

Det er også innarbeidet kr. 500.000 til 

bemanning av tiltak for en beboer i en av 

kommunens psykiatriboliger. Fordi det har 

oppstått en akutt situasjon er det utarbeidet 

en foreløpig plan hvor det legges opp til 

omdisponering av ansatte, tilførsel av 1,2 nye 

årsverk, registrering som ressurskrevende 

bruker med statstilskudd på kr. 420.000. Dette 

er en sak som vi uansett må arbeide videre 

med. Alternativet er kjøp av en plass i 

psykriatrisk institusjon til minst 1,2 mill. pr. år. 

 

Det er ikke funnet plass til økt 

grunnbemanning i hjemmetjenesten, selv om 

det er formidlet et behov. 

 

Det er innarbeidet kr. 489.000 til nye tiltak 

innen helsestasjonen og skolehelsetjenesten i 

tråd med bevilgning inkludert i 

rammetilskuddet. Dette er i prinsippet frie 

midler som kan brukes til alle formål, inkludert 

oppbygging av fond. Etaten har imidlertid 

formidlet er klart behov for styrking av 

tjenesten og rådmannen anbefaler primært at 

midlene tilføres dette formål. 

 

Til slutt har vi funnet det helt nødvendig å 

legge inn kr. 830.000 til kjøp av tjenester fra 

Flekkefjord og Eigersund kommuner i.f.m 

kravene som stilles til øyeblikkelig hjelp. Det 

er innarbeidet i loven at kommunene skal ha 

en viss kapasitet på sengeplasser for 

øyeblikkelig hjelp. Denne kapasiteten har ikke 

kommunen så disse tjenestene må kjøpes fra 

nabokommuner. 

 

  

  PLAN, NÆRING OG MILJØETATEN. 

Det er innarbeidet kr. 150.000 i økte 

kostnader for brannmannskapet som følger av 

helt klare lovmessige forpliktelser. Dessuten er 

det lagt inn kr. 71.000 til tiltak for 

deltidsmannskap i samsvar med bevilgning 

inkludert i rammetilskuddet. 

Videre foreslås det at vedlikeholdet - av både 

veier og bygningsmasse - økes med kr. 

550.000 for 2016 og ytterligere kr. 300.000 

f.o.m 2017. Bevilgningene til vedlikehold er 

etter hvert redusert til et uforsvarlig lavt nivå. 

Etterslepet har nådd et kritisk punkt. Derfor 

foreslås det å øke vedlikeholdet, slik at en i 

alle fall  unngår ytterligere forfall. 

I sak om vedlikeholdsplan 2016 -2021 til PNM 

-utvalget skriver kommunalsjefen følgende: 

"Kommunalsjefen vil påpeke at det ikke lenger 

er samsvar mellom vedlikeholdsbehovet og de 

ressurser som stilles til rådighet for etaten. 

Det er et klart behov for mer midler og 

personellressurser dersom et forsvarlig 

vedlikeholdsnivå skal opprettholdes". 

Etatenes målstyring. 
Det er brukt de samme målformuleringer som 
i fjor. Rådmannen kan tenke seg en ny 
gjennomgang av hvilke mål som skal brukes og 
hvordan selve måloppnåelsen skal beskrives. 
Dette kan gjøres som egen sak før neste 
rullering av årsbudsjett og økonomiplan. 
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Kommunestyret har vedtatt følgende utvalgte 

mål som skal være retningsgivende for etatens 

prioriteringer for 2015: 

SEKTOROVERGRIPENDE 
 
1. Andel av befolkningen i aldersgruppen 0-

16 år skal være 25 %. 
2. Måltall for sykefraværet fordelt på kort og 

langtidsfravær for hver etat/avdeling av 
en viss størrelse. 

3. Rekruttere kvalifiserte medarbeidere i alle 
ledd. 

 
SSB folketallsstatistikk viser at Lund kommune 

sin andel av befolkning i aldersgruppen 0-16 år  

per 1.7.2015 er på 22 %, som er 3 % under 

målet.  

Sykefraværet var ved utgangen av sept. 2015 

på 5,1 %, mot 5,1 % på samme tid i fjor, d.v.s 

uendret.  Alle etater har lavere fravær enn 

sine måltall som for hele kommunen er på 5,5 

%. 

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. 

SENTRALADMINISTRASJONEN: 

1. Netto driftsresultat for Lund 
kommunes regnskap skal være minst 
1 %. 

2. Kommunen skal ha en oppdatert 
facebook side. 

3. Kommunens inngående post skal være 
journalført innen 2 dager fra 
mottakelse. 

 
Etter rådmannens oppatning kan det første 

målet høre hjemme under 

”sektorovergripende”, men en har valgt å ikke 

foreslå en slik endring i denne omgang.  

Netto driftsresultat i 2014 ble -2,7 %, mens 

det var budsjettert med et resultat på – 2,0 %. 

I revidert budsjett for 2015 er netto 

driftsresultat -1,5%. Det er således et stykke 

unna kommunens målsetting. 

Rådmannen forholder seg til denne målsetting 

med stort alvor. Et absolutt minimumskrav må 

være å budsjettere med et positivt netto 

driftsresultat.  Dette er oppnådd med små 

marginer. I foreliggende forslag ligger 

driftsresultatet i hvert av årene 2016-2019 i 

intervallet 0,3 til 0.5 %, d.v.s at ennå er det 

ganske langt til dette mål er nådd. Rådmannen 

ønsker avklaring på om dette målet står ved 

lag. 

 Lund kommune har egen facebookside, 

denne blir automatisk oppdatert med nyheter 

som er lagt ut på kommunens hjemmeside.  

Kommunens inngående post blir skannet inn i 

det elektroniske systemet innen 2 dager. 

 

 

OPPVEKST OG KULTURETATEN: 

1. Besøkstallet ved Lund kino skal være som i 
2014, det skal vises et kulturarrangement 
(overføring) på lerret 2015 og settes opp tre 
barne/familieforestillinger i året. 
 
2. Kulturskolen skal gi 25% av 
grunnskoleelevene et tilbud, biblioteket skal 
opprettholde 
utlånstallet og besøkstallet fra 2014. 
Biblioteket skal ha to arrangement rettet mot 
barn og unge 
 
3. Grunnskolen skal sikres kvalifiserte lærere 
og fagarbeidere og kommunen skal satse 
på etter- og videreutdanning. Skolen skal 
dokumentere trivsel/godt læringsmiljø i 
Lund basert på tall fra elevundersøkelsen. 
Hver elev skal ha faglig fremgang i løpet 
av skoletiden sin målt ved nasjonale tester og 
eksamen. Skolene skal ha 
velfungerende digitale nettverk og 
dataverktøy. 
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4. Barnehagene skal innføre et 
kvalitetsutviklingsprosjekt der alle ansatte 
involveres. 
 
Besøkstallet ved kinoen ser så langt ut veldig 
bra, det skal arrangeres en overføring på lerret 
i løpet av høsten og det har vært satt opp 
mange barne/familieforestillinger i løpet av 
året. 
Besøks og utlånstallet ved biblioteket ser ut til 
å nå målsettingen og biblioteket har hatt flere 
arrangement rettet mot barn og unge i 2015. 
Kulturskolen gir tilbud til 21% av 
grunnskoleelevene i Lund. Noen populære 
disipliner har ikke kapasitet til å ta inn flere 
elever 
og har venteliste, mens andre har god plass. 
 
I grunnskolen er de fleste lærere kvalifiserte, 
men Nygård og Lund ungdomsskole har til 
sammen 2,6 lærere som er ukvalifiserte dette 
skoleåret. Det er fem lærere som tar 
videreutdanning dette skoleåret, to i engelsk, 
to i norsk/grunnleggende norsk og en i 
pedagogikk. Resultater for skolene kommer 
frem i ”Tilstandsrapport for skolene”. De ulike 
undersøkelsene er ikke gjennomført enda for 
2015. Det er stort sett velfungerende 
nettverk, 
med unntak av de to småskolene der 
nettverkene kan være ustabile noen ganger. 
Datautstyret må jevnlig byttes ut og det er 
ikke nok midler på budsjettet til å fornye alt 
som 
trengs. 
 
Barnehagene i Lund har innført og tatt 
videreutdanning i forhold til et 
kvalitetsutviklingsprosjekt som heter ”Være 
sammen”: Prosjektet skal involvere alle 
ansatte i 
de tre barnehagene i Lund. 

 

HELSE OG OMSORGSETATEN: 

1. Helsestasjonen 

Opprette stillingsressurs retta mot tidlig 

innsats for utsatte barn og unge 

(statsbudsjett). 

2. Bo og avlasting 

Bidra til at nybygg gir bedre utnyttelse av 

ressursene. 

3. Pleie og omsorg: 

Ha kapasitet for raskt mottak av 

utskrivingsklare pasienter fra sjukehus. 

Tett samspill mellom sjukeheim og 

heimetjeneste for at brukere kan bo i 

egen bolig så lenge de ønsker.  

4. Heimetjenesten: 

Vurdere effekt av prosjekt nattpatrulje, og 

ved positiv evaluering integrere den i 

heimetjenesten. 

Arbeide for å gi heimeværende demente 

utvida tilbud på Hagestuå en kveld i uka.  

5. Sjukeheimen 

Tilby pårørende oppfølgingssamtale i 
løpet av 2016.  
Behandle pasientene med verdighet og 
respekt i alle livets situasjoner.  
6. NAV sosial 

Sikre at unge sosialhjelpsmottakere følges 
særlig tett opp i ft arbeid og tiltak.  
7. Flyktningmottak 
Etablere personalressurser (NAV og 
helsetjenester) for eventuelt mottak 
utover 10 årlig. 
8. Psykisk helsetjeneste 
Etablere tettere oppfølging av brukerne i 
bofellesskap. 

 

 

PLAN, NÆRING OG MILJØETATEN: 

1.  Det kommunale drikkevannet skal til 
enhver tid være hygienisk betryggende. 

2.  Det skal til enhver tid være ledige 
byggeklare boligtomter på Moi, Eik og 
Ualand. 

3. Det skal til enhver tid være ledige 
byggeklare næringstomter i kommunen. 

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. 
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Folketallsutvikling  
Prognoser fra SSB viser at innbyggertallet i 

Lund vil øke de neste årene. Dersom en legger 

forutsetningen om lav nasjonal vekst til grunn, 

vil folketallet i Lund i 2015 øke til over 3240 

innbyggere, og i 2030 passere 3500. 

 

 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.  

Diagrammet under viser den samme 

framskrivningen av personer over 90 år.   

 

Kommunen mottar ca. 250.000 kr (2015 kr) for 

hver innbygger over 90 år i rammetilskudd. 

Dette er den gruppen som utfordrer 

kommunens tjenestetilbud mest samtidig som 

det gir store utslag på kommunens inntekter. 

Lund har pr. 1.7.2015 44 innbyggere over 90 

år. Etter SSB sine framskrivninger, vil antall 

innbyggere i denne aldersgruppen gå tilbake 

de neste årene i Lund.  

 

Tall hentet fra GSI viser utviklingen av antall  

barn i alderen 6 -15 år (skolebarn): 
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Vi må være meget oppmerksom på 

folketallsutviklingen og konsekvensene av 

denne for det utgiftsutjevnende tilskudd i 

rammeoverføringen. Hvis nedgangen i 

aldersgruppene ”eldre eldre” fortsetter 

samtidig som antall fødsler går ned ( i forhold 

til 2014/2015 ) vil rammeoverføringen 

reduseres. For å opprettholde netto 

driftsresultat må utgiftssiden da reduseres 

tilsvarende, noe som kan bli en stor 

utfordring. 

Kostratall 2014 

Finansielle nøkkeltall   Lund  
  

Flekkefjord  
  

Eigersund  
  

Sokndal  
 

KG02  
  

Landet  

 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter  -2,7 0,2 0,3 -0,8 0,4 1,0 

 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter  203,5 210,8 192,9 237,2 220,1 203,1 

 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger  61 196 57 620 58 949 59 151 59 976 53 049 

 Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger  74 625 77 581 74 571 73 448 84 005 72 410 

 Netto driftsresultat i kroner per innbygger  -1 982 167 189 -593 343 718 

 Frie inntekter i kroner per innbygger  54 055 51 907 47 997 53 995 55 528 49 371 

 Netto lånegjeld i kroner per innbygger  44 415 56 338 40 899 72 222 59 093 40 972 

 
Kommunens driftsresultat i 2014 var meget svakt og skyldes en klar ubalanse mellom driftsutgifter -
og inntekter. Det ble derfor tatt noen hovedgrep for å rette opp ubalansen, herunder innføring av 
eiendomsskatt. Netto driftsutgifter pr. innbygger er noe høyere enn nabokommuner og 
sammenligningsgrupper. Kommunen har fortsatt god likviditet (arbeidskapital ). Frie inntekter er 
høyere enn de fleste sammenligningsgruppene, mens netto lånegjeld er lavere. Imidlertid må en 
være forsiktig med å ”legge” for mye i disse tallene. 

 
Prioritering Lund Sokndal Eigersund Flekkefjord KG 02 

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 
125 
500 110 030 132 584 122 945 

128 
189 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger 6-15 år 
114 
900 111 111 113 778 108 403 

118 
131 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 3 442 2 343 1 938 3 032 3 197 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 19 037 22 008 20 768 20 648 20 408 

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år 2 762 1 116 2 068 1 156 2 384 

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 10 327 9 207 9 711 6 917 9 024 

 Utgiftene til barnehagene i Lund ligger nå litt under gjennomsnittet. I 2013 var det motsatt. 

Grunnskolene ligger både over og under sammenligningskommune. Mens Sokndal kommune har en 

skole for hele kommunen, har Lund kommune 3.  Netto driftsutgifter innen pleie og omsorg  ligger 

litt under gjennomsnittet for vår kommunegruppe, og enda lavere i forhold til nabokommuner. 

Utgiftene til barnevern ligger nå over alle sammenligningsgrupper. 

Produktivitet/enhetskostnader Lund Sokndal Eigersund Flekkefjord KG 02 

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal 
barnehage 170 767 - 234 785 175 489 171 816 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og 
skoleskyss 116 206 119 153 127 832 116 293 122 511 
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Produktivitet/enhetskostnader Lund Sokndal Eigersund Flekkefjord KG 02 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 13,7 12,6 13,2 14,5 12,8 

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i 
kroner) 152 779 173 231 328 289 294 470 222 042 

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 
1 132 

647 
1 350 

528 1 108 015 1 067 663 989 189 

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på 
institusjon  Enhet :  Prosent 16,1 16,3 6,8 12,4 14,3 

 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 tilnærmet den 

samme som kommunegruppe 2, og lavere enn i våre øvrige nabokommuner. Grunnskoleutgiftene 

per elev er noe lavere enn våre nabokommuner og kommunegruppen.. 

Det koster i overkant av 1,1 mill. kr per institusjonsplass i Lund, noe som er over gjennomsnittet for 

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. 

Brutto driftsutgifter til administrasjon er lavere enn gjennomsnittet. Administrasjonsutgifene pr. 

innbygger er uunngåelig høyere i  småkommuner sammenlignet med større kommuner. Jeg ville 

uansett vært mistenksom til tallet for Eigersund kommune. Erfaring tilsier at det fortsatt kan være 

store forskjeller mellom kommunene hva som blir registrert som administrasjon og hva som blir 

registrert 

på  tjenesteytende funksjoner. De samlede brutto og netto driftsutgifter pr innbygger ligger 

gjennomgående noe høyere enn våre nabokommuner. 

Adm og styring 2014 Lund Sokndal Eigersund Flekkefjord KG 02 

Brutto driftsutg til adm 4 407 5 020 1 571 3 367 5 265 

Brutto driftsutgifter  78 615 75 603 75 916 79 229 83 811 

Netto driftsutgifter 61 196 59 151 58 949 57 620 59 976 

Frie inntekter 54 055 53 995 47 997 51 907 55 528 

 

 

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.  
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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. 
 
For Plan og byggesaksbehandling, Kart og 
oppdelingsforretning og Feietjeneste kan 
brukerbetaling maksimalt dekke selvkost.  
 
Øvrige tjenester der selvkostberegninger kan 
være aktuelt: 

1. kommunale boliger 
2. pleie- og omsorgstjenester 
3. 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. 
 
 
Pr. 31.12.2014 er det innbetalt kr. 710.000 for 

mye i vannavgift, som i.h.t regelverket skal 

tilbakeføres abonnentene i løpet av en 5 

årsperiode. Rådmannen finner således ikke 

grunnlag for å økte vannavgiften for 2016. Det 

kan ikke utelukkes at vannavgiften for senere 

år må settes ned, men det kan vi ta stilling til 

neste år.  

Det forventes også et ”overskudd” på 

selvkostregnskapet for avløp i år, slik at det 

heller ikke er grunnlag for å øke disse 

avgiftene neste år. Til sammen fører dette til 

mindreinntekter for etaten på minst kr. 

200.000, noe som er innarbeidet i 

budsjettforslaget. 

Rådmannen legger til grunn at investeringer i 

VA-sektoren finansieres etter 

selvkostprinsippet som innebærer at 

avskrivning og kalkulatorisk renter av 

investeringskostnadene dekkes ved 

tilsvarende økning av avgiftene. 

Selvkostberegninger viser at det er et 

potensiale for økning av betalingssatsene for 

byggesak, plansak, oppmåling og SFO. Hvis 

politikerne ønsker det kan dette utredes 

nærmere. 

Frie inntekter 
Skatt og rammetilskudd blir omtalt som 

kommunens frie inntekter. I tillegg kan andre 

ikke øremerkede statlige tilskudd brukes fritt i 

driftsformål. 

 

Kostra tall viser at i 2014 hadde Sokndal 

kommune 7,825 mill. kr (kun verker og bruk) i 

eiendomsskatt, mens Bjerkreim hadde 7,7 

mill. kr. (eiendomsskatt på både verker og 

bruk og boligeiendommer).   

 Eiendomsskatt 2014 Boliger 
Verk og 

bruk Totalt 

Flekkefjord 11 236 8 410 19 646 

Eigersund 13 506 13 650 27 156 

Sokndal   7 825 7 825 

Lund 0 0 0 

Bjerkreim 4 600 3 100 7 700 
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I 2014 hadde Flekkefjord 19,65 mill i inntekter 

fra eiendomsskatt og Eigersund hadde 27,15 

mill i slike inntekter.  

 

Men vel så interessant er det å se på 

skattesatsene – i sammenheng med nivået på 

netto driftsutgifter. For eksempel har 

Flekkefjord lavere netto driftsutgifter, men 

høyere skattesatser – 4 promille på boliger og 

7 promille på verk og bruk. Dette kan gi grunn 

til ettertanke. 

 

Skatt og rammetilskudd 

Nytt av året er det at prognosemodellen 

foreligger i 2 versjoner. Den ene versjonen er 

en illustrasjonsmodell for ”grønt hefte”, d.v.s 

identisk med Regjeringens anslag. I den andre 

versjonen er forutsetningene for skatt og 

folketall annerledes ved at det brukes et 

gjennomsnitt for kommunens skatteinntekter 

2012-2014 og et estimat for folketallet pr. 

1.1.16 – som inntektsutjevningen blir 

beregnet ut fra. For Lund sin del er det en 

forskjell i sum skatt og ramme med 0,3 mill. 

mellom versjonene – lavest i alternativ 

versjon. Telemarksforskning og rådmannen 

mener alternativ versjon er riktigst og derfor 

legges den til grunn. 

Inntekter fra skatt og rammetilskudd må sees i 

sammenheng siden skatteinntektene påvirker 

 rammetilskuddet via inntektsutjevningen. 

 

SKATT 

Mens rammetilskuddet er et fastsatt beløp, er 

skatteinntektene et anslag. Det er tradisjon i 

Lund kommune å budsjettere 

skatteinntektene i.h.t departementets anslag i 

statsbudsjettet. Prognosen for Lund 

kommunes skatteinntekter for 2016 er 81,0 % 

prosent av landsgjennomsnittet og vi vil da 

motta 12,0 mill. i inntektsutjevnende tilskudd 

– som inngår i rammetilskuddet. Anslaget for 

skatt er 73,45 mill og for å oppnå dette 

foreslås det at skattøret økes fra 11,35 til 

11,8%. På landsbasis legges det opp til en 

vridning av kommunenes inntekter fra ramme 

til skatt. For hele kommunesektoren 

forutsettes det en realvekst på 4,2 mrd., som 

fordeles med 6,2 mrd. I økt skatt og 2,0 mrd. I 

redusert ramme. 

 

 

RAMMETILSKUDD 

Innbyggertallet for Lund kommune er 3276 pr 

31.07.2015. Rammetilskuddet består blant 

annet av et innbyggertilskudd som er likt for 

hele landet (ca. 22.600 kr per innbygger) og 

utgjør ca. 74,25 mill. kr i 2016 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 for 2016 er  1,121 basert på 

befolkningsdata og andre kriteriedata i 

inntektssystemet.  Det vil si at Lund kommune 

i 2016 beregnes å være 12,1 prosent tyngre å 

drive enn en gjennomsnittskommunen. 

 
Utgiftsutjevningen for 2016 baseres på 

befolkningsdata og andre kriterieverdier pr. 

1.7.2015. Kommunen har en bl.a en nedgang i 

alderskategoriene for eldre eldre ( 80-89 og 

90+) samt grunnskolealder 6-15. Dette gir 

store utslag i rammetilskuddet. For eksempel 

betyr en nedgang fra 48 til 44 i alderen 90+ en 

reduksjon i rammetilskuddet på over 1 mill, 

d.v.s i overkant av  kr. 250.000 pr person. 

Samlet reduksjon i alderskategoriene unntatt 

0-1 år samt andre kriteriedata er ca. 3 mill. 



15 
 

Det som på kort sikt gjør at rammetilskuddet 

opprettholdes omtrent på dagens realnivå  er 

antall fødsler hvor Lund kommune de senere 

år har ligget langt over landssnittet og at det 

er relativt få mottakere av kontantstøtte. I 

inntektssystemet er ”verdien” av en 0-1 åring 

ca. kr. 180.00. I forhold til landssnittet er det 

et fødselsoverskudd på 16-17 barn, noe som 

gir en merinntekt på vel  3 mill. Dermed blir 

det utgiftsutjevnende tilskudd på tilnærmet 

samme nivå som for 2015 .I sum utgjør 

utgiftsutjevningen 19,4 mill.  

 

På  grunn av at Lund har passert 3200 

innbyggere, så falt  småkommunetilskuddet 

bort fra og med 2015. I 2014 utgjorde dette 

tilskuddet 5,3 mill. Noe av bortfallet ble 

kompensert gjennom INGAR 

(inntektsgarantiordningen). Alle kommuner er 

med på å finansiere inntektsgarantiordningen 

og blir trukket med et likt beløp per innbygger 

i innbyggertilskuddet. 

 

For 2016 er ”INGAR” nullet ut og erstattet av 
”Distriktstilskudd Sør-Norge” med 2 mill. Men 
sammenlignet med 2014 er inntektsbortfallet 
3,3 mil, noe som er et betydelig beløp for Lund 
kommune. Som nevnt er kommunen tildelt 1 
mill. ekstra i skjønnsmidler. Det er usikkert om 
dette videreføres påfølgende år. Dette har bla. 
Sammenheng med at distriktstilskudd Sør-
Norge forventes å øke med ca. 1 mill. i 2017 –
sammenlignet med 2016. 

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. 

 

Tidligere ble all momskompensasjon 

inntektsført i driftsregnskapet. Det er nå 

endret via en overgangsordning på 5 år, slik at 

investeringsmomsen nå blir inntektsført i 

investeringsregnskapet i sin helhet. 

 

 Momskompensasjonsreglene er kompliserte 

og det er viktig at det er kommunen selv som 

står som eier og driftsansvarlig for de 

aktiviteter som skal foregå i bygningene. 

 

 

Momskompensasjon 2016 2017 2018 2019 

Driften 4 400 4 400 4 400 4 400 

Investeringer 2 661 1 845 630 315 

Sum 7 061 6 245 5 030 4 715 

 

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 2016 er det totale amortiseringstilskuddet 

budsjettert med vel 1,5mill. 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 1,1  mill. kr i 

konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft, 

noe som er det samme som innbetalt i 2014. 

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  42 personer som det mottas 

integreringstilskudd for.   

 

Denne oversikten er den samme som ble 

brukt i.fm fjorårets budsjettkommentarer. For 

framtiden forutsettes det at merutgifter 

knyttet til flyktningemottak dekkes av 

merinntekter. Det vil senere bli  gjort 

nærmere beregninger vedr. dette. Hvis det 

viser seg at det på kort sikt blir en merinntekt 

bør denne avsettes disposisjonsfondet. 

 
 

2014 2015 2016 2017

År 5. 4. 3. 2.

År Antall/Beløp 80kr    90kr    135kr  167kr  

2010 11 880     

2011 6 540     480     

2012 9 1 215  810     720     

2013 10 1 670  1 350  900     800     

2014 10 1 960  1 670  1 350  900     

2015 10 1 851  1 670  1 350  

2016 10 1 851  1 670  

2017 10 1 851  

Flyktninger 6 265  6 161  6 491  6 571  

Asylmottak 935     935     935     935     

Sum 7 200  7 100  7 400  7 500  

 

 

Ressurskrevende brukere 
Alle kommuner som yter særlig 

ressurskrevende helse - og omsorgstjenester 

til enkeltbrukere kan søke om delvis refusjon 

av direkte lønnsutgifter til disse tjenestene. 

Kommunen får kompensert 80 % av direkte 

lønnsutgifter over et innslagspunkt.  (Direkte 

lønnsutgifter under innslagspunktet må 

kommunen dekke selv). Innslagspunktet øker 

fra kr. 1.043.000 kr pr bruker i 2015 til kr 

1.081.000 pr bruker  i 2016. Utover dette 

dekker staten 80 % av merutgiften.  

 

Renteinntekter 
Bank: I henhold til finansreglementet skal 

kommunens likviditetsoverskudd plasseres i 

bank. Gjennomsnittlig årlig bankinnskudd 
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anslås til 30 mill. kr. Ny bankavtale gjør at 

avkastning på kommunens har vært bra, men 

når det skal inngås ny bankavtale med virkning 

fra 1.6.16 må det påregnes en lavere 

rentemargin og et klart lavere rentenivå. Det 

budsjetteres med en renteinntekt på innskudd 

og utlån på i underkant av 0,8 mill. 

 

 

 

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 0,7 mill. kr i renteinntekter, noe 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.  

 

Statskraft hvor staten er eiere, tar 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.  Utbyttet for 

2016 foreslås budsjettert med de samme 

beløp som er innbetalt for 2015, d.v.s  3,08 

mill fra Lyse energi og 1.27 mill. fra Dalane 

energi – til sammen 4.35 mill. 

Lønns- og prisvekst, endringer i 

pensjonskostnadene. 
Lønns- og prisvekst 

I statsbudsjettet anslås altså prisveksten for 

kommunale varer og tjenester (kommunal 

deflator) fra 2015 – 2016 til 2,7 prosent som 

er fordelt med samme prosentsats både på 

lønn og prisstigning. Fordelingen er således 

annerledes enn på lenge, hvor det tidligere 

har vært vanlig at lønnsveksten har vært klart 

høyere enn prisveksten. Dette er et uttrykk for 

utflatingen i norsk økonomi. 

 

 

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene 

For SKP (Statens pensjonskasse ) legges til 

grunn en premiesats på 11,85 %. For KLP har 

vi fått melding om en premie på 19,4 %, 

fordelt med 10,7 % grunnpremie og  8,7 % 

reguleringspremie. I forhold til tidligere år er 

reguleringspremien nå utskilt på egen konto 

på finanskapitlet – og rammene til etatene er 

redusert tilsvarende.  Det er beregnet en 

reguleringspremie på 7,4 mill. På samme 

budsjettpost i hovedoppstillingen kommer 

amortisering av tidligere års premieavvik med 

1,15 mill til utgift og årets ( 2016) premieavvik 

med 4,45 mill. til inntekt. Netto 4,1 mill, som 

med arbeidsgiveravgift blir ca. 4,7 mill. 

Hvordan dette utvikler seg videre framover er 

usikkert, men vi har forutsatt samme nivå. 

Renteutgifter og låneavdrag 

Kostra-tallene for 2014 viser at Lund 

kommune har relativ lav netto lånegjeld i 

forhold til de kommunene vi sammenligner 

oss med.  

 

Lånegjeld pr. innbygger 2014  

Lund Sokndal Flekkefjord Eigersund KG02 

44 415 72 222 56 338 40 899 59 093 
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Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld 

(eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket 

totale utlån (startlån) og ubrukte lånemidler.  

Det er evnen til å betale rente og avdrag som 

er avgjørende for hvor stor gjeld kommunen 

kan tåle..  

 

Lånerenten er for tiden svært lav og 

Kommunalbanken og annen ekspertise anslår 

at renten vil holde seg lav i mange år 

framover. Det er lagt til grunn en rente på 

kommunens lån på  1,7 %,d.v.s tilnærmet lik 

dagens rente på lånene i Kommunalbanken. 

 

 Dersom renten øker med 1 prosentpoeng,   vil  

dette øke kommunens netto renteutgifter  

med ca. 1,6 mill. Det er viktig å være 

oppmerksom  på dette. 

 

Med dagens avdragstid øker de årlige avdrag 

fra 7,6 til nærmere 8 mill i slutten av perioden. 

For å klare å få budsjettforslaget i balanse 

foreslår vi at avdragstiden forlenges, noe som 

forskriften om minsteavdragsberegning gir 

rom for. Konkret foreslås det at det på 

investeringslån betales 6,0 mill. i 2016, 6,5 

mill. i 2017 og 6.7 mill. i 2018 og 2019. For 

2016 kan dette beregnes ganske nøyaktig, 

men for senere år det er mer usikkerhet, 

hovedsakelig  p.g.a at investeringsplaner og 

låneopptak stadig endres. Det er lagt opp til 

en margin på 200.000-300.00 i forhold til 

beregnet minimumsavdrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye behov 

Tabellen nedenfor viser innmeldte ønsker og behov og hvilke tiltak som er tatt med i rådmannens 

alt.1-forslag og alt.2 –forslag korrigert for innsparinger og tiltak i statsbudsjettet. 

  ØNSKER OG BEHOV DRIFTEN 2016 
Innmeldte  

ønsker Innarb.i alt 1  Innarb.i alt 2 

Sentraladm ASP-drift  Agresso 120 000 120 000 120 000 

  Økt kursbudsjett 40 000 0 0 

  Økte lønnsutgifter ny lønnsmedarbeider 150 000 150 000 150 000 

  Interkomm. Arbeidsgiverkontroll 120 000 120 000 120 000 

  Konsulenttjenester anbudsrunde ny bankavtale 50 000 25 000 25 000 

  Reduksjon     -100 000 

  Delsum 480 000 415 000 315 000 

OK ETAT Privat B:hage 100 % dekninsgrad fra 1/1 16 (nå98%) 370 000 370 000 370 000 

  Redusert foreldrebet: gratis kjernetid (økt ramme)  670 000 670 000 670 000 

  Økt tilrådning SU timer og enkeltvedtak norsk 2 400 000 500 000 0 

  Barnevernplassering, barn i andre kommuner 600 000 0 0 

  IKT lærling grunnskole 150 000 0 0 



19 
 

  ØNSKER OG BEHOV DRIFTEN 2016 
Innmeldte  

ønsker Innarb i alt 1  Innarb i alt 2 

  Drift skole bør økes, valgfag LU, lærebøker, utstyr 500 000 0 0 

  Tilbakeført kutt 2015: Fritidsklubb, friv.lag,.kino. 1 600 000 0 0 

  Reduksjon Lundetun     -300 000 

  Reduksjon tilskudd lag og foreninger     -100 000 

  Delsum 6 290 000 1 540 000 640 000 

HO ETAT Elektronisk samhandling, lisenser, oppgraderinger 200 000 200 000 200 000 

  Hagestuå, utvida drift en kveld/uke, kl14-21 70 000 70 000   

  Nattpatrulje, restfinansiering (350 fra 2015)* 400 000 400 000 -350 000 

  Heimesjukepleie; økt grunnbemanning 300 000 0 0 

  Sjukeheim; lærlinger og økt grunnbemanning       

  40 % fagutvikler p&o 250 000 0 0 

  Psykisk helsetjeneste; kjøp 1 plass psykiatrisk inst. 1 200 000 500 000 500 000 

  Kriseteam, godtgjøring ved utrykning 30 000 0 0 

  Bo og avlasting; økt grunnbemanning       

  Delsum 2 450 000 1 170 000 350 000 

PNM ETAT 40 % økt stilling i vedlikeholdet 250 000 250 000 0 

  50 % økt stilling landbrukssjef 300 000 0 0 

  Økte kostnader med brannmannskaper 150 000 150 000 150 000 

  Økt utgift til veivedlikeholdet 500 000 300 000 200 000 

  Opplæring sertifikater egne folk (el., veiarb. Sikring) 100 000 0 0 

  Sentrumsplan 800 000 0 0 

  Planarbeid - Byggefelt Lundestranda 600 000 0 0 

  Delsum 2 700 000 700 000 350 000 

  SUM 11 920 000 3 825 000 1 655 000 

  Tiltak innarbeidet som følge av statsbudsjettet:       

  Helsestasjonen   489 000 389 000 

  Kommunal øyeblikkelig hjelp   830 000 830 000 

  SUM ETTER INNARBEIDELSE TILTAK STATSBUDSJETT 11 920 000 5 144 000 2 874 000 

  * Innsparing       

  
** i tillegg kommer økte utgifter i.f.m flyktningemottak - her 
forutsettes det minst like store inntekter       
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Rådmannens alternative 

budsjettforslag (alt 2). 

Rådmannen har oppfattet signaler om at det 

er ønskelig å få presentert et forslag til 

budsjett uten økning i eiendomsskattesats. 

Derfor fremmes alternativt budsjettforslag 

hvor eiendomskattesatsen opprettholdes med 

2 promille. På grunn av de trange økonomiske 

rammebetingelser ble utarbeidelsen av dette 

alternativet en ekstra krevende øvelse. Alle 

etatene måtte bidra med tiltak som kan være 

både ubehagelige og upopulære. Det ble lagt 

avgjørende vekt på at uomtvistelig 

forpliktende oppgaver måtte fredes. 

Konklusjonen ble følgende: 

Sentraladministrasjonen :  

 Generell innsparing på kr. 100.000. 

50.000 kr av dette vil rådmannen 

foreslå dekkes inn av 15% reduksjon i 

møtegodtgjørelse. For hele 

kommunen vil 15 % reduksjon utgjøre 

ca 90.000 kr.  

OK etaten: 

 Fjerne økningen i spesialundervisning 

med kr. 500.000 

 Nedleggelse Lundetun med kr. 

300.000 

 Redusere tilskudd til lag og foreninger 

med kr. 100.000 

 

HO etaten:  

 Omgjøre vedtaket om nattpatrulje 

med kr. 750.000 (en innsparing på kr. 

350.000 istedenfor en merutgift på kr. 

400.000 – i forhold til 2015 

budsjettet). 

 Redusert tilleggsbevilgning til 

helsestasjon med kr. 100.000 

 Ikke utvidet drift Hagestuå med kr. 

70.000 

 

PNM etaten:  

 Redusere økningen av vedlikehold 

med kr. 350.000 

Til sammen utgjør reduksjonene i rådmannens 

alternative forslag 2,27 mill.  

INVESTERINGER. 
For 2016 foreslås det brutto investeringer på 

33,09 mill, herav 9.3 mill. på VAR-sektoren. 

Sistnevnte investeringer er i.h.t vedtatt plan 

for utbedring av VA- anlegg fra 2014. 

Det er avsatt kr. 650.000 til IKT - investeringer. 

Dette er sammensatt av kr. 390.000 til 

nødvendig oppgradering av økonomisystemet 

( Milestone ) og kr. 260.000 til oppgradering 

av saksbehandlersystemet ( WebSak)- servere 

og programvare. 

Innen OK-etaten dominerer ny Heskestad 

barnehager. Senere i perioden foreslås det 

millionbevilgninger til tiltak ved 

ungdomsskolen og Kiellands Minne. 

Innen HO- etaten foreslås det 6 mill. til 

flyktingeboliger. 

PNM - etaten imøtekommes med 1 mill. årlig 

til asfaltering av kommunale veger. Dette vil 

bidra til å redusere vedlikeholdsbehovet. 

Ellers kr. 650.000 til ny lastebil – den gamle 

utfases – og 2,5 mill. til opparbeidelse av 

avkjørsel/trafikk i.h.t plan ved Moi 

stadion/skolene. 
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Tabell 1: Kommunens (negative) økonomiske handlefrihet, alternativ 

1 

2015 2015 2016 Realvekst

Prisomregnet Anslag/beregn

Skatt 69 642 71 522 73 450

Rammetilskugg 108 416 111 344 112 650

Sum 178 058 182 866 186 100 3 234

Denne skal f inansiere-hovedtall

Statlige tiltak

øyeblikkelig hjelp -830

Helsestasjon -489

Statlig skatteinnkreving 170

Tiltak, b.hager -670

Likestilling private barnehager -370

Sum -2 189 -2 189

Lokale tiltak

Arbeidsgiverkontroll -120

ASP-løsning -120

Økt lønn sentraladm -150

Spesialundervisning -500

IKT-tiltak HO etaten -200

Nattpatrulje -400

Økt bemanning,psykiatribolig -500

Økt vedlikehold -550

Ikke prisstigning- vann og avløp -200

Brannmannskap -150

Sum -2 890 -2 890

Delsum -1 845

krav til resultatforbedring 

netto driftsresultat

i.h.t budsjett og rådmannens forslag 2 015 2 016

Fra -1,5% til + 0,5 % 3 700 -1 144 -4 844

Økt eiendomsskatt,netto 3 000 7 600 4 600

Økning momskomp-drift 500

Utbytte fra energiselskapene 300

Avdrag - besparelse p.g.a minsteavdrag 1 650

Saldering -361

Sum 0
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Tabell 2: Kommunens (negative) økonomiske handlefrihet, alternativ 

2 
2015 2015 2016 Realvekst

Prisomregnet Anslag/beregn

Skatt 69 642 71 522 73 450

Rammetilskugg 108 416 111 343 112 650

Sum 178 058 182 866 186 100 3 234

Denne skal f inansiere-hovedtall

Statlige tiltak

øyeblikkelig hjelp -830

Helsestasjon -389

Statlig skatteinnkreving 170

Tiltak, b.hager -670

Likestilling private barnehager -370

Sum -2 089 -2 089

Lokale tiltak

Arbeidsgiverkontroll -120

ASP-løsning -120

Lkt lønn sentraladm -150

Reduksjon sentraladm 100

Spesialundervisning 0

Nedleggelse av Lundetun 300

Red.overføringer lag og foreninger 100

IKT-tiltak HO etaten -200

Nattpatrulje 350

Økt bemanning,psykiatribolig -500

Økt vedlikehold -200

Ikke prisstigning- vann og avløp -200

Brannmannskap -150

Sum -790 -790

Delsum 355

krav til resultatforbedring 

netto driftsresultat

i.h.t budsjett og rådmannens forslag 2 015 2 016

Fra -1,5% til + 0,5 % 3 700 -1 317 -5 017

Økt eiendomsskatt,netto 3 000 5 500 2 500

Økning momskomp-drift 500

Utbytte fra energiselskapene 300

Avdrag - besparelse p.g.a minsteavdrag 1 650

Saldering -288

Sum 0  
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Rådmannens forslag til driftsbudsjett 2016 og økonomiplan drift 2016 

-2019, alternativ 1, tekst: 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
DRIFT 
 
1. Årsbudsjettet for Lund kommunes drift i 2016 godkjennes med en netto ramme, i 

henhold til alternativ 1, fordelt på etatene slik:  

Sentraladministrasjonen 15,461 mill kr 

OK-etaten 95,808 mill. kr 

HO-etaten 83,988 mill. kr 

PNM-etaten 2,591 mill. kr 

 

2. Skatt på formue og inntekt utskrives med maksimalsatsen – 11, 8 % for 2016. 

3. I medhold av § 3 a i lov om eiendomsskatt til kommunene skriver kommunestyret ut 

eiendomsskatt med 2,8 promille for faste eiendommer i hele kommunen. 

4. I pkt 5.3.1 i ”Takseringsretningslinjer Lund kommune” tilføyes: For konsesjonspliktige 

landbrukseiendommer innføres i tillegg et fradrag på 0,2, f.o.m. 1.1.2016. 

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

med 3,0 prosent fra 1.1.2016. Unntatt er vann- og kloakkavgifter som ikke økes. . Pris for 

fulltidstilbud i barnehagene følger maksimalpris. 

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

hovedregel brukes til formålet av hovedutvalget. Prinsipielle saker behandles av 

kommunestyret. 

7. Det nedbetales i 2016 – 6 mill. på eksisterende lån, noe som ligger innenfor rammen av 

bestemmelsene om minsteavdrag. 

8. Det overføres 578.325 kr til kommunens disposisjonsfond slik: 

8.1. 100.000 kr i gave fra Flekkefjord Sparebank, da disse midlene er brukt tidligere år, men 

bruken ikke er bokført 

8.2. 23.189 kr som er gjenstående midler fra tiltak for flyktninger 

8.3. 90.000 kr på fondet natur og miljøvern. 

8.4. 100.000 kr til formannskapets disposisjon.  
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8.5. 100.000 til Ok utvalgets disposisjon.  

8.6. 150.000 fra Skåland fondet overføres til disp fond. Eventuelle restmidler overføres i 

2017. 

8.7. Kr 15.136 på fondet Juridisk bistand. 

 

INVESTERING 

1. Årsbudsjettet for investeringer i 2016 på 23,79 mill. utenfor VAR-sektoren og 9,3 mill      
innenfor VAR-sektoren godkjennes. 

2. Det opptas lån på 23,316 mill. kr til dekning av investeringene i 2016 med    
nedbetalingstid som ligger innenfor vektet avdragstid. 

      3.  Det opptas Startlån til videre formidling på inntil 3,0 mill. i 2016 – etter behov. 

 

TILLEGGSOPPLYSNINGER: 

Dersom rådmannens alternative forslag (alternativ 2) skulle bli vedtatt, vil rådmannen foreslå 

at 50.000 kr av innsparinger i sentraladministrasjonen dekkes inn ved inntil 15 % reduksjon i 

møtegodtgjørelse. 
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Rådmannens forslag til driftsbudsjett 2016 og økonomiplan drift 2016 

-2019, alternativ 1 
2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

1  Skatteinntekter 66 675 69 642 73 450 73 450 73 450 73 450

2  Eiendomsskatt ( netto ) 0 3 000 7 600 8 300 8 300 8 300

3  Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning 108 840 108 416 112 650 112 650 112 650 112 650

Sum rammetilskudd og skatt 175 515 181 058 193 700     194 400   194 400   194 400   

3  Momskompensasjon fra DRIFT 4 162      3 900       4 400         4 400        4 400        4 400        
4  Amortiseringstilskudd fra Husbanken 1 516      1 760       1 576         1 550       1 524       1 500       

5  Integreringstilskudd for flyktninger/asyl. 6 981      7 100       7 100         7 400       7 500       7 500       

6  Premieavvik pensjon/reguleringspremie 3 892      -1 152      -4 700        -4 700      -4 700      -4 700      

7  Konsesjonsavgift og -kraft og andre innt. 2 337      1 000       1 100         1 100        1 100        1 100        

Sum andre inntekter 18 888    12 608     9 476 9 750 9 824 9 800

Sum disponible driftsinntekter 194 403  193 666   203 176     204 150   204 224   204 200   

9  Renteinntekter 2 632      2 237       1 632         1 632       1 632       1 362       

10 Utbytte fra energiselskapene 3 959      4 000       4 300         4 300       4 300       4 300       

11 Renteutgifter mv. -4 342     -4 801      -4 116        -4 297       -4 342       -4 348       

12 Avdrag på lån til investeringer -7 338     -7 656      -6 000        -6 500       -6 700       -6 700       

NETTO FINANSINNTEKTER/UTGIFTER -5 089     -6 220      -4 184        -4 865      -5 110      -5 386      

13 Overført til ubundne fond -2 229      -644           -661         -690         -390         

14  Overført til bundne fond -1 086     

15  Bruk av tidligere års mindreforbruk 5             

16  Bruk av fri disponibel avsetning 6 166      5 929       -              -           -           -           

17  Bruk av bundne avsetninger 1 276      

NETTO AVSETNINGER 6 361      3 700       -644          -661         -690         -390         

-

18 Overført til investeringsregnskapet -          -           -500           -500          -500          -500          

Til fordeling drift Inntekt 195 675 191 146 197 848 198 124 197 924 197 924

Sum fordelt til drift Utgift -195 122 -191 146 -197 848 -198 124 -197 924 -197 924

REGNSKAPMESSIG RESULTAT: 553 0 0 0 0 0

Etatsvis fordeling:

1 Sentraladministrasjon Utgift -16 349 -15 346 -15 555 -15 730 -15 530 -15 730

Inntekt 1 056 91 94 94 94 94

Nettoutgift -15 293 -15 255 -15 461 -15 637 -15 437 -15 637

2 Oppvekst og kultur Utgift -105 450 -102 717 -106 330 -106 330 -106 330 -106 330

Inntekt 16 302 10 245 10 522 10 522 10 522 10 522

Nettoutgift -89 148 -92 472 -95 808 -95 808 -95 808 -95 807

3 Helse og omsorg Utgift -111 268 -101 422 -104 549 -104 549 -104 549 -104 549

Inntekt 23 745 20 020 20 561 20 561 20 561 20 561

Nettoutgift -87 523 -81 402 -83 988 -83 988 -83 988 -83 988

4 Plan, næring og miljø Utgift -29 857 -29 262 -30 372 -30 672 -30 672 -30 672

Inntekt 26 699 27 245 27 781 27 981 27 981 27 981

Nettoutgift -3 158 -2 017 -2 591 -2 691 -2 691 -2 691

Disposisjonsfondet 31.12. 6 079      728          1 372         2 033       2 723       3 113       

Sum driftsinntekter 262 205  251 267   262 134     263 308   263 382   263 358   

Sum driftsutgifter -262 924 -248 747 -256 806 -257 281 -257 081 -257 281

Brutto driftsresultat -719 2 520 5 328 6 027 6 301 6 077

Netto finansutgifter -5 089     -6 220      -4 184       -4 865      -5 110      -5 386      

Netto driftsresultat -5 808     -3 700      1 144         1 162       1 191       691          

Netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter -2,2 % -1,5 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,3 %
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Rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2016 og økonomiplan 

investering 2016 – 2019, alternativ 1 
2016 2017 2018 2019

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

Investeringer i anleggsmidler -23 790 -12 400 -4 600 -2 100 -42 890

Investeringer i VAR-sektoren -9 300 -7 200 -6 200 -6 200 -28 900

Utlån av midler fra Husbanken -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -12 000

Kapitalinnskudd KLP -500 -500 -500 -500 -2 000

Avdrag på utlån fra Husbanken -1 719 -1 834 -1 954 -2 074 -7 581

Årets finansieringsbehov -38 309 -24 934 -16 254 -13 874 -93 371

Finansiert slik:

Bruk av nye lånemidler til investeringer 19 876 9 842 3 257 1 072 34 047

Bruk av lånemidler til VAR-sektoren 7 440 7 200 6 200 6 200 27 040

Bruk av lånemidler til startlån (etableringslån) 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000

Kapitalinnskudd i KLP 500 500 500 500 2 000

Avdrag fra Lyse energi ansvarlig lån 713 713 713 713 2 852

Ubrukte lånemidler til investeringer 0 0

Tilskudd Husbanken 2 400 2 400

Bruk av ubundet investeringsfond

Mottatt avdrag på utlån av midler fra Husbanken 1 719 1 834 1 954 2 074 7 581

Sum ekstern finansiering 35 648 23 089 15 624 13 559 87 9200

Momskompensasjon 2 661 1 845 630 315 5 451

Sum finansiering 38 309 24 934 16 254 13 874 93 371

Udekket/udisponert -           -           -           -           -           

2016 2017 2018 2019 Sum

SENTRALADMINISTRASJONEN OG LKF

Lund kirkegård -50 -100 -150

Lund kirkegårdsmur 0 -200 -200

Heskestad gamle kyrkegard -200 -200

Sum overføringer til Lund kirkelig fellesråd -50 -100 -400

IKT-investeringer - administrative -650 -300 -300 -300 -1 550

                                                                                     

Sum -650 -300 -700 -300 -1 950

OPPVEKST OG KULTUR

Lekeplasser -100 -100 -100 0 -300

Heskestad barnehage -9 000 -9 000

Nye skolebøker -500 -500

Lund ungdomsskole, forprosjekt -250 -250

Renovering av svømmebasseng LU -1 500 -1 500

Renovering av gymsal/garderober LU -2 000 -2 000

Data i skolen 0 -200 -200 0 -400

Utbygging av Kiellands Minde skole -5 800 -1 000 -6 800

Friluftsmidler/kulturmidler -400 -400

Investeringer museet -250 -400 -400 -400 -1 450

Sum -10 100 -10 400 -2 100 -400 -23 000

2016 2017 2018 2019 Sum

HELSE OG OMSORG

Velferdsteknologi anskaffelser -120 -120

Omsorgssenteret, brannsikre møbler -120 -120

Sprinkling, psykiatribolig -100

Psykiatribolig bod -150 -150

Solavskjerming, paviljongen -150

Flyktningeboliger -6 000 -6 000

Rehabilitering av garderober omsorgssenter 0

Sum -6 640 0 0 0 -6 390

PLAN-, NÆRING OG MILJØ

Andre anlegg

Opparbeidelse av avkjørsel/trafikk i.f.g plan -2 500 0 0 -2 500

Lastebil kl. 1 -650 -650

Påbygg hovedbygning Malånp - ødelagt vegg -1 100

Asfalt komm. Veger -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -4 000

Nye gatenavnskilt i kommunen -200 -200 -400

Gatelys/trafikksikring - utfasing kvikksølvholdig lys -400 -400 -400 -400 -1 600

Fortau/gangvei Ualand - forlengelse -200 -200

Øyvollveien - oppgradering kantstein/asfalt -300 -300

Sum -6 350 -1 600 -1 400 -1 400 -10 750

Sum brutto investeringer ekskl. VAR-sektoren -23 790 -12 400 -4 600 -2 100 -42 090

VAR-sektoren

Neste trinn Haukland - utbygging VA-nett -8 000 -6 000 -14 000

Skår/Hamre renovering -5 000 -5 000

Moi vannverk -5 000 -5 000

VA - Moi -1 300 -1 200 -1 200 -1 200 -4 900

Ordne rundkjøring Heskestad skule 0 0

Sum investeringer VAR-sektoren -9 300 -7 200 -6 200 -6 200 -28 900

Investeringsprosjekt:

Investeringsprosjekt:

 



27 
 

Rådmannens forslag til etatsrammer 2016 -2019, alternativ 1   
2015 2016 2017 2018 2019

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

Sentraladministrasjonen -15 346     -15 346   -15 555   -15 730   -15 530    

Lønns- og prisstigning -           -414        -          -          -          

Reduserte pensjonsutg. 250         

Konsekvensjustering - lokale og sentrale vedtak.

Valg 200         -200        200         -200        

Statliggjøring av skatteoppkrever 170         

Arbeidsgiverkontroll -           -120        -          -          -          

Økte lønnsutgifter - lønnsmedarbeider -150        

Nye tiltak

ASP-løsning - drift Agresso -           -120        -          -          -          

Ny bankavtale - konsulentbistand -25          25           -          -          

Utgift -15 346     -15 555   -15 730   -15 530   -15 730    

-            -          

Prisstigning inntekter 3             

Inntekt 91             94            94            94            94            

Netto utgift -15 255     -15 461   -15 636   -15 436   -15 636    

Oppvekst- og kulturetaten -102 717   -102 717 -106 330 -106 330 -106 330  

Lønns- og prisstigning -            -2 773     -          -          -           

Reduserte pensjonsutg. -           700         

Konsekvensjustering - lokale og sentrale vedtak: -            

Privat b.hage 100 % dekningsgrad fra 1.1.16 -           -370        -          -          -          

Red. foreldrebet. - gratis kjernetid -           -670        -          -          -          

Nye tiltak -           -          

Spesialundervisning/andre tiltak -500        

Utgift -102 717 -106 330 -106 330 -106 330 -106 330 

-            -          -          -          -           

Prisstigning inntekter -           277         

Inntekt 10 245      10 522     10 522     10 522     10 522     

Netto utgift -92 472     -95 808   -95 808   -95 808   -95 808    

Helse- og omsorgsetaten -101 422   -101 422 -104 549 -104 549 -104 549  

Lønns- og prisstigning -           -2 738     -          -          -          

Reduserte pensjonsutg. 2 100      

Konsekvensjustering - lokale og sentrale vedtak:

Nattpatrulje, restfinansiering -           -400        -          -          -          

Øyeblikkelig hjelp - overføring til Fl.fjord og Egersund -830        

Helsestasjon -og skolehelsetjenesten -489        

Nye tiltak

Elektronisk samhandlig,lisenser mv. -200        -          -          -          

Hagestuå, utv.drift -70          

Økt bemanning psykiatribolig -500        

Utgift -101 422   -104 549 -104 549 -104 549 -104 549  

-            -          -          -           

Prisstigning inntekter -           541         

Inntekt 20 020      20 561     20 561     20 561     20 561     

Netto utgift -81 402     -83 988   -83 988   -83 988   -83 988    

2014

Plan, næring og miljøetaten -29 262     -29 262   -30 372   -30 672   -30 672    

Lønns- og prisstigning -           -789        

Reduerte pensjonsutg. 450         

Konsekvensjustering -lokale og sentrale vedtak

Økte kostnader brannmannskapet -150        

Deltidspersonell -71          

Nye tiltak -          

Økt vedlikehold -550        -300        

Utgift -29 262     -30 372   -30 672   -30 672   -30 672    

Ikke prisøkning vann og avløp -            -200        -          -          -           

Prisstigning inntekter -           736         

Inntekt 27 245      27 781     27 981     27 981     27 981     

Netto utgift -2 017       -2 591     -2 691     -2 691     -2 691      
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Rådmannens forslag til driftsbudsjett 2016 og økonomiplan drift 2016 

-2019, alternativ 2 
2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

1  Skatteinntekter 66 675 69 642 73 450 73 450 73 450 73 450

2  Eiendomsskatt ( netto ) 0 3 000 5 500 5 600 5 600 5 600

3  Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning 108 840 108 416 112 650 112 650 112 650 112 650

Sum rammetilskudd og skatt 175 515 181 058 191 600     191 700   191 700   191 700   

4 Momskompensasjon fra DRIFT 4 162      3 900       4 400         4 400        4 400        4 400        
5  Amortiseringstilskudd fra Husbanken 1 516      1 760       1 576         1 550       1 524       1 500       

6 Integreringstilskudd for flyktninger/asyl. 6 981      7 100       7 100         7 500       7 500       7 600       

7 Premieavvik pensjon/reguleringspremie 3 892      -1 152      -4 700        -4 700      -4 700      -4 700      

8 Konsesjonsavgift og -kraft og andre innt. 2 337      1 000       1 100         1 100        1 100        1 100        

Sum andre inntekter 18 888    12 608     9 476 9 850 9 824 9 900

Sum disponible driftsinntekter 194 403  193 666   201 076     201 550   201 524   201 600   

9  Renteinntekter 2 632      2 237       1 632         1 632       1 632       1 482       

10 Utbytte fra energiselskapene 3 959      4 000       4 300         4 300       4 300       4 300       

11 Renteutgifter mv. -4 342     -4 801      -4 116        -4 297       -4 342       -4 348       

12 Avdrag på lån til investeringer -7 338     -7 656      -6 000        -6 500       -6 700       -6 700       

NETTO FINANSINNTEKTER/UTGIFTER -5 089     -6 220      -4 184        -4 865      -5 110      -5 266      

13 Overført til ubundne fond -2 229      -817           -334         -263         -183         

14  Overført til bundne fond -1 086     

15  Bruk av tidligere års mindreforbruk 5             

16  Bruk av fri disponibel avsetning 6 166      5 929       -              

17  Bruk av bundne avsetninger 1 276      

NETTO AVSETNINGER 6 361      3 700       -817          -334         -263         -183         

-

18 Overført til investeringsregnskapet -          -           -500           -500          -500          -500          

Til fordeling drift Inntekt 195 675 191 146 195 575 195 851 195 651 195 651

Sum fordelt til drift Utgift -195 122 -191 146 -195 575 -195 851 -195 651 -195 651

REGNSKAPMESSIG RESULTAT: 553 0 0 0 0 0

Etatsvis fordeling:

1 Sentraladministrasjon Utgift -16 349 -15 346 -15 455 -15 630 -15 430 -15 630

Inntekt 1 056 91 97 97 97 97

Nettoutgift -15 293 -15 255 -15 358 -15 534 -15 334 -15 534

2 Oppvekst og kultur Utgift -105 450 -102 717 -105 430 -105 430 -105 430 -105 430

Inntekt 16 302 10 245 10 522 10 522 10 522 10 522

Nettoutgift -89 148 -92 472 -94 908 -94 908 -94 908 -94 907

3 Helse og omsorg Utgift -111 268 -101 422 -103 629 -103 629 -103 629 -103 629

Inntekt 23 745 20 020 20 561 20 561 20 561 20 561

Nettoutgift -87 523 -81 402 -83 068 -83 068 -83 068 -83 068

4 Plan, næring og miljø Utgift -29 857 -29 262 -30 022 -30 322 -30 322 -30 322

Inntekt 26 699 27 245 27 781 27 981 27 981 27 981

Nettoutgift -3 158 -2 017 -2 241 -2 341 -2 341 -2 341

Disposisjonsfondet 31.12. 6 079      728          1 545         1 879       2 142       2 325       

Sum driftsinntekter 262 205  251 267   260 037     260 711   260 685   260 761   

Sum driftsutgifter -262 924 -248 747 -254 536 -255 011 -254 811 -255 011

Brutto driftsresultat -719 2 520 5 501 5 700 5 874 5 750

Netto finansutgifter -5 089     -6 220      -4 184        -4 865      -5 110      -5 266      

Netto driftsresultat -5 808     -3 700      1 317         835          764          484          

Netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter -2,2 % -1,5 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,2 %
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Rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2016 og økonomiplan 

investering 2016- 2019, alternativ 2  
2016 2017 2018 2019

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

Investeringer i anleggsmidler -23 790 -12 400 -4 600 -2 100 -42 890

Investeringer i VAR-sektoren -9 300 -7 200 -6 200 -6 200 -28 900

Utlån av midler fra Husbanken -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -12 000

Kapitalinnskudd KLP -500 -500 -500 -500 -2 000

Avdrag på utlån fra Husbanken -1 719 -1 834 -1 954 -2 074 -7 581

Årets finansieringsbehov -38 309 -24 934 -16 254 -13 874 -93 371

Finansiert slik:

Bruk av nye lånemidler til investeringer 19 876 11 676 5 211 3 146 39 909

Bruk av lånemidler til VAR-sektoren 7 440 7 200 6 200 6 200 27 040

Bruk av lånemidler til startlån (etableringslån) 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000

Kapitalinnskudd i KLP 500 500 500 500 2 000

Avdrag fra Lyse energi ansvarlig lån 713 713 713 713 2 852

Ubrukte lånemidler til investeringer 0 0

Tilskudd Husbanken 2 400 2 400

Bruk av ubundet investeringsfond

Mottatt avdrag på utlån av midler fra Husbanken 1 719 1 719

Sum ekstern finansiering 35 648 23 089 15 624 13 559 87 920

0

Momskompensasjon 2 661 1 845 630 315 5 451

Sum finansiering 38 309 24 934 16 254 13 874 93 371

Udekket/udisponert -         -          -          -          -         

2016 2017 2018 2019 Sum

SENTRALADMINISTRASJONEN OG LKF

Lund kirkegård -50 -100 -150

Lund kirkegårdsmur 0 -200 -200

Heskestad gamle kyrkegard -200 -200

Sum overføringer til Lund kirkelig fellesråd -50 -100 -400

IKT-investeringer - administrative -650 -300 -300 -300 -1 550

                                                                                     0

Sum -650 -300 -700 -300 -1 950

OPPVEKST OG KULTUR

Lekeplasser -100 -100 -100 0 -300

Heskestad barnehage -9 000 -9 000

Nye skolebøker -500 -500

Lund ungdomsskole, forprosjekt -250 -250

Renovering av svømmebasseng LU -1 500 -1 500

Renovering av gymsal/garderober LU -2 000 -2 000

Data i skolen 0 -200 -200 0 -400

Utbygging av Kiellands Minde skole -5 800 -1 000 -6 800

Friluftsmidler/kulturmidler -400 -400

Investeringer museet -250 -400 -400 -400 -1 450

0

Sum -10 100 -10 400 -2 100 -400 -23 000

2016 2017 2018 2019 Sum

HELSE OG OMSORG

Velferdsteknologi anskaffelser -120 -120

Omsorgssenteret, brannsikre møbler -120 -120

Sprinkling/bod, psykiatribolig -250

Solavskjerming, paviljongen -150

Flyktningeboliger -6 000 -6 000

Rehabilitering av garderober omsorgssenter 0

Sum -6 640 0 0 0 -6 240

PLAN-, NÆRING OG MILJØ

Andre anlegg

Opparbeidelse av avkjørsel/trafikk i.f.g plan -2 500 0 0 -2 500

Lastebil kl. 1 -650 -650

Påbygg hovedbygning Malånp - ødelagt vegg -1 100

Asfalt komm. Veger -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -4 000

Nye gatenavnskilt i kommunen -200 -200 -400

Gatelys/trafikksikring - utfasing kvikksølvholdig lys -400 -400 -400 -400 -1 600

Fortau/gangvei Ualand - forlengelse -200 -200

Øyvollveien - oppgradering kantstein/asfalt -300 -300

Sum -6 350 -1 600 -1 400 -1 400 -10 750

Sum brutto investeringer ekskl. VAR-sektoren -23 790 -12 400 -4 600 -2 100 -41 940

VAR-sektoren

Neste trinn Haukland - utbygging VA-nett -8 000 -6 000 -14 000

Skår/Hamre renovering -5 000 -5 000

Moi vannverk -5 000 -5 000

VA - Moi -1 300 -1 200 -1 200 -1 200 -4 900

Ordne rundkjøring Heskestad skule 0 0

Sum investeringer VAR-sektoren -9 300 -7 200 -6 200 -6 200 -28 900

Investeringsprosjekt:

Investeringsprosjekt:

 



30 
 

Rådmannens forslag til etatsrammer 2016 -2019, alternativ 2 
2015 2016 2017 2018 2019

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

Sentraladministrasjonen -15 346     -15 346   -15 455   -15 630   -15 430    

Lønns- og prisstigning -           -414        -          -          -          

Reduserte pensjonsutg. 250         

Konsekvensjustering - lokale og sentrale vedtak.

Valg 200         -200        200         -200        

Statliggjøring av skatteoppkrever 170         

Arbeidsgiverkontroll -           -120        -          -          -          

Økte lønnsutgifter - lønnsmedarbeider -150        

Nye tiltak

Generell innsparing 100         

ASP-løsning - drift Agresso -           -120        -          -          -          

Ny bankavtale - konsulentbistand -25          25           -          -          

Utgift -15 346     -15 455   -15 630   -15 430   -15 630    

Prisstigning inntekter 6             

Inntekt 91             97            97            97            97            

Netto utgift -15 255     -15 358   -15 533   -15 333   -15 533    

Oppvekst- og kulturetaten -102 717   -102 717 -105 430 -105 430 -105 430  

Lønns- og prisstigning -            -2 773     -          -          -           

Reduserte pensjonsutg. -           700         

Konsekvensjustering - lokale og sentrale vedtak: -            

Privat b.hage 100 % dekningsgrad fra 1.1.16 -           -370        -          -          -          

Red. foreldrebet. - gratis kjernetid -           -670        -          -          -          

Nye tiltak -           -          

Nedleggelse av Lundetun 300         

Reduserte tilskudd lag og foreninger 100         

Spesialundervisning/andre tiltak -          

Utgift -102 717 -105 430 -105 430 -105 430 -105 430 

Prisstigning inntekter -           277         

Inntekt 10 245      10 522     10 522     10 522     10 522     

Netto utgift -92 472     -94 908   -94 908   -94 908   -94 908    

Helse- og omsorgsetaten -101 422   -101 422 -103 629 -103 629 -103 629  

Lønns- og prisstigning -           -2 738     -          -          -          

Reduserte pensjonsutg. 2 100      

Konsekvensjustering - lokale og sentrale vedtak:

Nattpatrulje, restfinansiering -           350         -          -          -          

Øyeblikkelig hjelp - overføring til Fl.fjord og Egersund -830        

Helsestasjon -og skolehelsetjenesten -389        

Nye tiltak

Elektronisk samhandlig,lisenser mv. -200        -          -          -          

Hagestuå, utv.drift

Økt bemanning psykiatribolig -500        

Utgift -101 422   -103 629 -103 629 -103 629 -103 629  

-            -          -          -           

Prisstigning inntekter -           541         

Inntekt 20 020      20 561     20 561     20 561     20 561     

Netto utgift -81 402     -83 068   -83 068   -83 068   -83 068    

2014

Plan, næring og miljøetaten -29 262     -29 262   -30 022   -30 322   -30 322    

Lønns- og prisstigning -           -789        

Reduerte pensjonsutg. 450         

Konsekvensjustering -lokale og sentrale vedtak

Økte kostnader brannmannskapet -150        

Deltidspersonell -71          

Nye tiltak -          

Økt vedlikehold -200        -300        

Utgift -29 262     -30 022   -30 322   -30 322   -30 322    

Ikke prisøkning vann og avløp -            -200        -          -          -           

Prisstigning inntekter -           736         

Inntekt 27 245      27 781     27 981     27 981     27 981     

Netto utgift -2 017       -2 241     -2 341     -2 341     -2 341      
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Formannskapets innstilling – Driftsbudsjett 2016 og økonomiplan 

drift 2016-2019 
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Formannskapets innstilling – Investeringsbudsjett 2016 og 

økonomiplan investering 2016 -2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Formannskapets innstilling – Etatsrammer 2016 -2019 
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Kommunestyrets vedtak – Driftsbudsjett 2016 og økonomiplan drift 

2016 -2019 
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Kommunestyrets vedtak – Investeringsbudsjett 2016 og økonomiplan 

investeringer 2016 -2019 
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Kommunestyrets vedtak – Etatsrammer 2016 -2019 
 

 


