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BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023 
  
UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 

169/19 Formannskapet 14.11.2019 

181/19 Formannskapet 21.11.2019 

21/19 Administrasjonsutvalg 28.11.2019 

189/19 Formannskapet 28.11.2019 

37/19 Fellesmøte - Råd for eldre og Råd for pers. med nedsatt 
funksjonsevne 

04.12.2019 

 Ungdomsrådet  

116/19 Kommunestyret 12.12.2019 
 
 
Rådmannen si innstilling: 
Det vises til vedlagte budsjettforslag. For budsjettet for 2020 og økonomiplan for 
2020 – 2023 vedtas følgende: 
 
1: bevilgningsoversikt drift 

 



  

 
2. bevilgningsoversikt drift, budsjett til fordeling pr område

 
 
3. økonomisk oversikt drift, etter art. 

 

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art - drift - Økonomiplan

Tall i hele kroner

Regnskap 
2018

Budsjett 
2019

Økonomiplan 
2020

Økonomiplan 
2021

Økonomiplan 
2022

Økonomiplan 
2023

Driftsinntekter
Rammetilskudd -75 436 084 -79 580 000 -84 500 000 -84 240 000 -84 240 000 -84 240 000

Inntekts- og formuesskatt -40 811 571 -40 520 000 -41 900 000 -41 860 000 -41 860 000 -41 860 000

Eiendomsskatt 0 0 0 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000

Andre skatteinntekter -13 499 0 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000

Andre overføringer og tilskudd fra staten -9 250 138 -17 206 000 -3 042 000 -1 868 000 -580 000 -556 000

Overføringer og tilskudd fra andre -30 106 639 -2 543 000 -7 880 000 -7 880 000 -7 880 000 -7 880 000

Brukerbetalinger -6 017 691 -6 040 000 -5 940 000 -5 940 000 -5 940 000 -5 940 000

Salgs- og leieinntekter -9 339 827 -9 337 000 -10 497 000 -10 686 000 -10 779 000 -10 779 000

Sum driftsinntekter -170 975 449 -155 226 000 -153 799 000 -154 314 000 -153 119 000 -153 095 000

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 90 781 471 84 459 000 84 525 000 82 332 000 81 565 000 81 759 000

Sosiale utgifter 22 069 634 19 090 000 23 267 000 22 628 000 22 405 000 22 461 000

Kjøp av varer og tjenester 45 854 076 41 857 000 38 964 000 38 289 000 38 289 000 38 289 000

Overføringer og tilskot til andre 12 544 337 11 836 000 10 325 000 10 382 000 10 382 000 10 382 000

Avskrivninger 10 729 247 11 029 000 11 832 000 12 341 000 12 414 000 12 374 000

Sum driftsutgifter 181 978 765 168 271 000 168 913 000 165 972 000 165 055 000 165 265 000

Brutto driftsresultat 11 003 316 13 045 000 15 114 000 11 658 000 11 936 000 12 170 000

Finansinntekter / Finansutgifter
Renteinntekter -1 126 657 -1 138 000 -1 391 000 -1 358 000 -1 312 000 -1 267 000

Utbytte -8 217 225 -8 038 000 -8 294 000 -8 294 000 -8 294 000 -8 294 000

Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0

Renteutgifter 2 432 848 2 600 000 3 271 000 3 320 000 3 441 000 3 232 000

Avdrag på lån 6 320 439 6 387 000 6 132 000 6 533 000 6 489 000 6 374 000

Netto finans -590 595 -189 000 -282 000 201 000 324 000 45 000

Motpost avskrivninger -10 729 247 -11 029 000 -11 832 000 -12 341 000 -12 414 000 -12 374 000

Netto driftsresultat -316 526 1 827 000 3 000 000 -482 000 -154 000 -159 000

Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat:
Overført til investering 0 0 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 861 902 -299 000 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -545 376 -1 528 000 3 000 000 -482 000 -154 000 -159 000

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0

Sum disponering eller dekning av netto 
driftsresultat 316 526 -1 827 000 3 000 000 -482 000 -154 000 -159 000

Fremføring til inndekning i senere år 
(merforbruk) 0 0 0 0 0 0



  

4. bevilgningsoversikt investering

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

5. Bevilgningsoversikt investering, budsjett pr prosjekt 

 
 
 



  

5. Rådmannen kan styrke rammeområdene med tilleggsbevilgning lønnsøkning 
6. Formannskapet kan styrke rammeområdene med formannskapets 
tilleggsbevilgning. 
7. Lånebehov i 2020 som angitt i investeringsregnskapet er på kr 2 650 000. Det tas 
opp lån i 2020 på inntil 2 650 000 med nedbetalingstid 40 år. 
8. Det tas opp lån til videreutlån på inntil kr 5 000 000 i 2020. 
9. Gebyrregulativ vedtas å gjelde fra 01.01.2020 dersom ikke regler eller forskrifter 
tilsier noe annet. 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 14.11.2019: 
  
Handsaming: 
 
Formannskapet fekk informasjon frå dei ulike einingane. Spørsmål frå partia blei 
besvart. Sakshandsaminga fortsetter i neste møte 
 
Vedtak/Tilråding: 
 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 21.11.2019: 
  
Handsaming: 
Ulike spørsmål ble belyst,  og noen spørsmål  besvares i neste møte. 
 
Vedtak: 
Behandling av budsjettet fortsetter i neste møte. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 28.11.2019: 
  
Handsaming: 
 
Partienes forslag til vedtak var sendt ut på forhånd til administrasjonsutvalget. 

Innspill fra administrasjonsutvalget: 

De hovedtillitsvalgte representantene påpeker at de ikke har vært involvert underveis 
i budsjettprosessen før rådmannens budsjettforslag ble presentert for 
kommunestyret. Etter deres oppfatning har ikke involveringen vært i tråd med 
Hovedavtalens regler for medbestemmelser. 

På bakgrunn av den økonomiske situasjonen mener hovedtillitsvalgte at 
videreutdanning bør vurderes med tanke på: 

 om mengde utdanning/kompetanseheving som dekkes via kommunen bør 
reduseres 



  

 om den økonomiske støtten til den enkelte utdanning/kompetanseheving bør 
reduseres 

 om enhetene praktiserer støtteordningen på samme måte 
 

Hovedtillitsvalgte i administrasjonsutvalget vektlegger at forslag om ubetalt 
lunsjpause oppfattes svært negativt blant de ansatte. Det stiller spørsmål ved de 
økonomiske innsparingsmulighetene og frykter at de ansatte vil oppleve det som 
forskjellsbehandling. 

Hovedtillitsvalgte frykter en utfordrende ressurssituasjon på skolene til høsten. 

Hovedtillitsvalgte stiller spørsmål ved om ansettelsesstopp kan gjennomføres i 
praksis og hvilken effekt det vil gi. 

Hovedtillitsvalgte mener det er negativt å øke prisen på middag i kafeteriaen på 
Eiken bu og omsorgssenter i en fase der man opplever vekst i antall gjester. 

Hovedtillitsvalgte mener at hallene ved skolene bør være åpen for fri bruk gjennom 
hele skoleåret. Det bør vurderes mulighet for reduksjon av temperatur og renhold for 
å redusere utgiftene. 

 
 
Tilråding: 
 
Innspillene fra administrasjonsutvalget tas med videre i budsjettprosessen. 

 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2019: 
  
Handsaming: 
 
Avdelingsingeniør Arnt Nøkland besvarte spørsmål som på forhånd var stilt av 
formannskapet. 
 
Formannskapet gikk gjennom svar på spørsmål som var blitt besvart skriftlig og 
sendt ut før møtet.  
 
Brev fra FAU på Eiken og Kollemo skoler ble delt ut i møtet. 
 
 
Endringsforslag til rådmannens Budsjettforslag 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 
fra Krf, Sp, Ap og Frp 

 Kommunestyret ønsker at formannskapet får skriftlig rapport hver måned fra enheter som 
har gått med underskudd forrige år og enheter som har problemer med å holde 
budsjettramme inneværende år. Rapporten skal inneholde informasjon om årsaksforhold og 
plan for korrigeringstiltak. Disse rapportene erstatter dagens rapporter som legges fram 
hver 2. måned. 



  

 Kommunestyret ønsker at det prioriteres å gjennomføre brukerundersøkelser i skole, 
barnehage, helse og omsorg og evt. andre tjenester. Dette som et hjelpemiddel for å danne 
seg et bilde av hvordan brukerne opplever tjenestene underveis i omleggingsprosesser.  

 Kommunestyret forventer til at det foretas en vurdering av organisering før det evt. ansettes 
ny enhetsleder for Helse og omsorg. 

 Kommunestyret forventer at fordelingsnøkkel i interkommunale samarbeid endres slik at 
utgiftene i all hovedsak fordeles etter innbyggertall. Dette for å samsvare bedre med statlige 
overføringer til kommunene. 

 Kommunestyre forventer innsparing i interkommunale samarbeid på lik linje med 
innsparinger i samarbeidskommunenes egne tjenester. 

 Kommunestyret ber formannskapet jobbe videre i 2020 med en prioriteringsliste over 
framtidige tiltak som iverksettes dersom den økonomiske situasjonen tilsier behov for dette.  

 Kommunestyret forventer at man tilstreber riktig kompetanse til arbeidsoppgavene som 
utføres, slik at man til enhver tid legger opp til en mest mulig økonomisk drift. 

 Kommunestyret ber rådmannen ha sterkt fokus på temperaturstyring og redusere 
romtemperaturer der det er mulig. 

 Kommunestyret ber rådmannen så raskt som mulig i 2020 legge fram en plan for å redusere 
antall kommunale boliger. Dette for å redusere kommunens vedlikeholdskostnader og 
redusere lånegjeld. 

 Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med et budsjett for 2021 uten inntekter på 1,8 
millioner fra eiendomsskatt. 

 Rådmannen bes framlegge en sak om privatisering av veier til politisk behandling i starten av 
2020.Dersom dette tiltaket innføres skal reduserte kostnader i 2020 brukes til å redusere bruk 
av fond. 

 Ved investering i vannledning til Hobbesland må det settes som vilkår at kommunen ikke får 
ekstrakostnader som medfører økning av abonnementsgebyr vann. 

 Kommunestyret øker festeavgiften fra kr. 150 pr. år til kr. 250 pr. år med virkning fra 
01.01.2020. Dagens festetid på 20 år videreføres. Det legges også til grunn at det ved 
festefornyelse kan aksepteres ved særskilte behov etter søknad fra fester, en redusert 
festetid. 

 

Politiske styringssystemer  

Reduksjon i tilskudd 
 Formannskap fra kr 50 000 til kr 20 000,-     reduksjon kr 30 000 
 Råd for eldre fra kr 50 000 til kr 20 000,-     reduksjon kr 30 000 
 Råd for menneske med neds. funksjonse. fra kr 17 000 til kr 10 000 reduksjon kr 7 000   
Reduksjon i servering fra kr 24 000 til kr 12 000,-    reduksjon kr 12 000   
Si opp medlemskap i USS      reduksjon inntil kr 45 000,- 
 
Reduksjoner på politisk styringssystem brukes til redusert bruk av fond. 

 
 
Forslag fra Høyre: 
 

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 

Kommunen har en svært utfordrende økonomi, samtidig har kommunen valgt å stå alene. 
Dette, i tillegg til en allerede anstrengt økonomi, har ført til at primærtjenestene i 
kommunen har store utfordringer med å holde den kvaliteten som trengs. Vi mener det er 
særlig viktig å sørge for gode vilkår for barna i kommunen. 

Høyre forestår derfor følgende endrings- og tilleggsforslag til Rådmannens budsjettforslag:  



  

- Det innføres umiddelbar ansettelsesstopp.  Alle enheter må ved endringer i 
ansettelsesforhold klare seg uten nyansettelser. Dersom ikke dette er mulig må det 
vurderes arbeidskraft fra andre avdelinger i kommunen. En evt utlysning / 
nyansettelse skal godkjennes av kommunestyret. Løpende besparelse på grunn av 
ansettelsesstopp reduserer bruken av fond i budsjettperioden. 

- Tilleggsbevilgning til skole kr 900 000   Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.  
- Tilleggsbevilgning til barnehage kr 600 000. Dette dekkes ved bruk av 

disposisjonsfond.  
- Det lages i første halvdel av 2020 en plan for privatisering av kommunale veier. 

Forventet årlig innsparing ca 500 000kr. 
- Det utarbeides en plan for salg kommunale boliger. Antallet reduseres mest mulig. 

Dette vil ha en stor effekt på lånegraden og vedlikeholdskostnader. Vi antar det er 
realistisk at kommunens lån kan reduseres med 7 millioner.  

- Opprettholde medlemskap i Lister Helsenettverk. Tiltaket innarbeides i rammen.  
- Flerbrukshallene holdes åpne i samme tidsrom som skolene. Lag og foreninger 

betaler ikke leie av kommunale lokaler. Tiltaket innarbeides i rammen.  
- Det er ønskelig at rådmannen jobber videre med et budsjett uten eiendomsskatt for 

de neste årene. 
 

 
 
Rådmannens forslag fikk 0 stemmer og falt. 
 
Forslaget fra Høyre fikk 1 stemme og falt. 
 
Forslaget fra SP/KRF/FRP fikk 4 stemmer og ble tilrådd. 
 
Tilråding: 
 
Det vises til vedlagte budsjettforslag. For budsjettet for 2020 og økonomiplan for 
2020 – 2023 vedtas følgende: 
 
1: bevilgningsoversikt drift 



  

 
 
2. bevilgningsoversikt drift, budsjett til fordeling pr område

 
 
3. økonomisk oversikt drift, etter art. 



  

 

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art - drift - Økonomiplan

Tall i hele kroner

Regnskap 
2018

Budsjett 
2019

Økonomiplan 
2020

Økonomiplan 
2021

Økonomiplan 
2022

Økonomiplan 
2023

Driftsinntekter
Rammetilskudd -75 436 084 -79 580 000 -84 500 000 -84 240 000 -84 240 000 -84 240 000

Inntekts- og formuesskatt -40 811 571 -40 520 000 -41 900 000 -41 860 000 -41 860 000 -41 860 000

Eiendomsskatt 0 0 0 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000

Andre skatteinntekter -13 499 0 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000

Andre overføringer og tilskudd fra staten -9 250 138 -17 206 000 -3 042 000 -1 868 000 -580 000 -556 000

Overføringer og tilskudd fra andre -30 106 639 -2 543 000 -7 880 000 -7 880 000 -7 880 000 -7 880 000

Brukerbetalinger -6 017 691 -6 040 000 -5 940 000 -5 940 000 -5 940 000 -5 940 000

Salgs- og leieinntekter -9 339 827 -9 337 000 -10 497 000 -10 686 000 -10 779 000 -10 779 000

Sum driftsinntekter -170 975 449 -155 226 000 -153 799 000 -154 314 000 -153 119 000 -153 095 000

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 90 781 471 84 459 000 84 525 000 82 332 000 81 565 000 81 759 000

Sosiale utgifter 22 069 634 19 090 000 23 267 000 22 628 000 22 405 000 22 461 000

Kjøp av varer og tjenester 45 854 076 41 857 000 38 964 000 38 289 000 38 289 000 38 289 000

Overføringer og tilskot til andre 12 544 337 11 836 000 10 325 000 10 382 000 10 382 000 10 382 000

Avskrivninger 10 729 247 11 029 000 11 832 000 12 341 000 12 414 000 12 374 000

Sum driftsutgifter 181 978 765 168 271 000 168 913 000 165 972 000 165 055 000 165 265 000

Brutto driftsresultat 11 003 316 13 045 000 15 114 000 11 658 000 11 936 000 12 170 000

Finansinntekter / Finansutgifter
Renteinntekter -1 126 657 -1 138 000 -1 391 000 -1 358 000 -1 312 000 -1 267 000

Utbytte -8 217 225 -8 038 000 -8 294 000 -8 294 000 -8 294 000 -8 294 000

Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0

Renteutgifter 2 432 848 2 600 000 3 271 000 3 320 000 3 441 000 3 232 000

Avdrag på lån 6 320 439 6 387 000 6 132 000 6 533 000 6 489 000 6 374 000

Netto finans -590 595 -189 000 -282 000 201 000 324 000 45 000

Motpost avskrivninger -10 729 247 -11 029 000 -11 832 000 -12 341 000 -12 414 000 -12 374 000

Netto driftsresultat -316 526 1 827 000 3 000 000 -482 000 -154 000 -159 000

Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat:
Overført til investering 0 0 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 861 902 -299 000 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -545 376 -1 528 000 3 000 000 -482 000 -154 000 -159 000

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0

Sum disponering eller dekning av netto 
driftsresultat 316 526 -1 827 000 3 000 000 -482 000 -154 000 -159 000

Fremføring til inndekning i senere år 
(merforbruk) 0 0 0 0 0 0



  

4. bevilgningsoversikt investering

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

5. Bevilgningsoversikt investering, budsjett pr prosjekt 

 
 
 



  

5. Rådmannen kan styrke rammeområdene med tilleggsbevilgning lønnsøkning 
6. Formannskapet kan styrke rammeområdene med formannskapets 
tilleggsbevilgning. 
7. Lånebehov i 2020 som angitt i investeringsregnskapet er på kr 2 650 000. Det tas 
opp lån i 2020 på inntil 2 650 000 med nedbetalingstid 40 år. 
8. Det tas opp lån til videreutlån på inntil kr 5 000 000 i 2020. 
9. Gebyrregulativ vedtas å gjelde fra 01.01.2020 dersom ikke regler eller forskrifter 
tilsier noe annet. 
 
10: 

 Kommunestyret ønsker at formannskapet får skriftlig rapport hver måned fra enheter som 
har gått med underskudd forrige år og enheter som har problemer med å holde 
budsjettramme inneværende år. Rapporten skal inneholde informasjon om årsaksforhold og 
plan for korrigeringstiltak. Disse rapportene erstatter dagens rapporter som legges fram 
hver 2. måned. 

 Kommunestyret ønsker at det prioriteres å gjennomføre brukerundersøkelser i skole, 
barnehage, helse og omsorg og evt. andre tjenester. Dette som et hjelpemiddel for å danne 
seg et bilde av hvordan brukerne opplever tjenestene underveis i omleggingsprosesser.  

 Kommunestyret forventer til at det foretas en vurdering av organisering før det evt. ansettes 
ny enhetsleder for Helse og omsorg. 

 Kommunestyret forventer at fordelingsnøkkel i interkommunale samarbeid endres slik at 
utgiftene i all hovedsak fordeles etter innbyggertall. Dette for å samsvare bedre med statlige 
overføringer til kommunene. 

 Kommunestyre forventer innsparing i interkommunale samarbeid på lik linje med 
innsparinger i samarbeidskommunenes egne tjenester. 

 Kommunestyret ber formannskapet jobbe videre i 2020 med en prioriteringsliste over 
framtidige tiltak som iverksettes dersom den økonomiske situasjonen tilsier behov for dette.  

 Kommunestyret forventer at man tilstreber riktig kompetanse til arbeidsoppgavene som 
utføres, slik at man til enhver tid legger opp til en mest mulig økonomisk drift. 

 Kommunestyret ber rådmannen ha sterkt fokus på temperaturstyring og redusere 
romtemperaturer der det er mulig. 

 Kommunestyret ber rådmannen så raskt som mulig i 2020 legge fram en plan for å redusere 
antall kommunale boliger. Dette for å redusere kommunens vedlikeholdskostnader og 
redusere lånegjeld. 

 Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med et budsjett for 2021 uten inntekter på 1,8 
millioner fra eiendomsskatt. 

 Rådmannen bes framlegge en sak om privatisering av veier til politisk behandling i starten av 
2020.Dersom dette tiltaket innføres skal reduserte kostnader i 2020 brukes til å redusere bruk 
av fond. 

 Ved investering i vannledning til Hobbesland må det settes som vilkår at kommunen ikke får 
ekstrakostnader som medfører økning av abonnementsgebyr vann. 

 Kommunestyret øker festeavgiften fra kr. 150 pr. år til kr. 250 pr. år med virkning fra 
01.01.2020. Dagens festetid på 20 år videreføres. Det legges også til grunn at det ved 
festefornyelse kan aksepteres ved særskilte behov etter søknad fra fester, en redusert 
festetid. 

 

Politiske styringssystemer  

Reduksjon i tilskudd 
 Formannskap fra kr 50 000 til kr 20 000,-     reduksjon kr 30 000 
 Råd for eldre fra kr 50 000 til kr 20 000,-     reduksjon kr 30 000 
 Råd for menneske med neds. funksjonse. fra kr 17 000 til kr 10 000 reduksjon kr 7 000   
Reduksjon i servering fra kr 24 000 til kr 12 000,-    reduksjon kr 12 000   
Si opp medlemskap i USS      reduksjon inntil kr 45 000,- 



  

 
Reduksjoner på politisk styringssystem brukes til redusert bruk av fond. 

 
 
 
 
Saksprotokoll i Fellesmøte - Råd for eldre og Råd for pers. med nedsatt 
funksjonsevne - 04.12.2019: 
  
 
Handsaming: 
 
 Budsjett og økonomiplan for 2020 – 2023 ble lagt fram for rådene og 

gjennomgått. 
 Det framkom mange interessante og viktige synspunkter under behandlingen. 
 
 I behandlingen av Politisk styringssystemer framkom det forslag på reduksjon 

i noen tilskudd som må forklares. 
 Råd for eldre fikk en reduksjon på 30.000 - fra 50 000 til 30 000 kroner 
 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne fikk en reduksjon på 7 000 - 

fra 17.000 til 10.000 kroner 
 I tiltak i økonomiplanen, Budsjett 2020. framgår det at begge rådene 

tilsammen har et budsjett på 109.000 kroner. Dette fikk ikke 
rådsmedlemmene til å harmonere i forhold til det som er nevnt over. 

 Forskjellen viste seg å være at de «reduserte tallene» kun gjelder de 
tilskuddene som rådene har muligheter for å videre tildele andre 
organisasjoner. 

 Summen på 109.000 er rådsmedlemmenes honorarer pluss disponibel 
tilskudd 

 
Innspill: 

Råd for eldre og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ser med sterk 
bekymring på den økonomiske handlefriheten i Hægebostad kommune.  
De er spesielt bekymret over at den vanskelige økonomiske situasjonen skal gå ut 
over kommunens tjenestetilbud som igjen vil berøre innbyggerne. 
En reduksjoner må – så langs som mulig – først gjennomføres innenfor 
administrasjonen før en går på tjenestetilbudene. 
 
De stillingene - som kommunen er lovpålagt (psykolog, ergoterapeut, jordmor etc) - 
bør komme på plass så snart som mulig, spesielt stillingen som ergoterapeut. 
En ergoterapeut kan forebygge senskader hos brukere med funksjonshemminger 
som gjør bruker bedre i stand til å mestre sitt eget liv og hverdag. En investering nå 
vil kanskje spare kommune for store ekstra utgifter om noen år. 
 

 
 
Vedtak/Tilråding: 
 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2019: 
  
Handsaming: 



  

Ordføreren orienterte om email som er mottatt i ettermiddag fra ordføreren i 
Audnedal som omhandler oppfordring om støtte på kr 100 000,- til 
brystkompresjonsmaskin til ambulansene stasjonert i Åseral og Eiken. Ordfører 
foreslo at forespørsel legges fram som egen sak i første møte på nyåret, dersom det 
ikke kommer egne forslag knyttet til forespørselen under budsjettbehandlingen.  
 
 
Forslag fra Krf, Sp, Ap og Frp v/Mona Flottorp: 

Formannskaps tilråding til Budsjettforslag 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 med 
følgende tillegg: 

 Formannskapet skal orienteres skriftlig om alle nye stillinger det planlegges å starte 
ansettelsesprosesser for, og få presentert en plan som viser hvordan stillingen skal 
finansieres innenfor enhetens økonomiske ramme. 

 
 Formannskapet skal orienteres skriftlig om alle videreutdanninger/ 

kompetansehevinger som planlegges. Det er også ønskelig med informasjon om 
hvorfor videreutdanningen/ kompetansehevingen er nødvendig for arbeidsplassen, 
kommunens økonomiske kostnad knyttet til videreutdanningen og hvilke 
konsekvenser fravær pga. videreutdanning har for tjenestetilbudet som gis ved 
avdelingen.  

 
 Videreutdanning og kompetanseheving må reduseres til et minimum i 2020. Det skal 

være en ensartet praksis hos alle enheter knyttet til alle former for stipend/støtte og 
permisjoner til videreutdanning. Retningslinjer for kommunens praksis knyttet til 
støtte og permisjon til videreutdanning/kompetanseheving skal presenteres som trykt 
referatsak for kommunestyret. 

 
 Formannskapet skal orienteres om alle tillegg utenom ordinær lønnsvekst som 

planlegges å gis til ansatte. Ingen tillegg skal gis uten at kommunen har utarbeidet 
egne retningslinjer for bruk av tilleggene.  

 
 Alle driftskostnader skal holdes så lave som mulig. Dette inkluderer blant annet reise, 

servering, innkjøp, m.m hos alle enheter. Deltakelse på kurs og seminarer skal 
begrenses til et minimum eller til det som er pålagt etter lov/forskrift. 

 
 Rådmannen bes framlegge en sak om vurdering av innføring av ubetalt matpause for 

de ansatte dette er mulig for, inkl. ved nyansettelser. 
 

 Kommunestyret forventer at rådmannen involverer organisasjonene aktivt i samband 
med  utarbeidelse av framtidige budsjett. Viser til Hovedavtalen. 

 
 Dersom det er uklarheter knyttet til punktene ovenfor, kan dette avklares i egne 

politiske saker i starten av 2020. 
 
Forslag fra Høyre v/Jan Petter Gysland: 
Formannskaps tilråding til Budsjettforslag 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 med 
følgende tillegg: 

- Det innføres umiddelbar ansettelsesstopp.  Alle enheter må ved endringer i 
ansettelsesforhold klare seg uten nyansettelser. Dersom ikke dette er mulig må 
det vurderes arbeidskraft fra andre avdelinger i kommunen. En evt utlysning / 
nyansettelse skal godkjennes av kommunestyret. Løpende besparelse på grunn 
av ansettelsesstopp reduserer bruken av fond i budsjettperioden. 



  

- Tilleggsbevilgning til skole kr 900 000   Dette dekkes ved bruk av 
disposisjonsfond.  

- Tilleggsbevilgning til barnehage kr 600 000. Dette dekkes ved bruk av 
disposisjonsfond.  

- Det lages i første halvdel av 2020 en plan for privatisering av kommunale veier. 
Forventet årlig innsparing ca 500 000kr. 

- Det utarbeides en plan for salg kommunale boliger. Antallet reduseres mest 
mulig. Dette vil ha en stor effekt på lånegraden og vedlikeholdskostnader. Vi 
antar det er realistisk at kommunens lån kan reduseres med 7 millioner.  

- Opprettholde medlemskap i Lister Helsenettverk. Tiltaket innarbeides i rammen.  
- Flerbrukshallene holdes åpne i samme tidsrom som skolene. Lag og foreninger 

betaler ikke leie av kommunale lokaler. Tiltaket innarbeides i rammen.  
- Det er ønskelig at rådmannen jobber videre med et budsjett uten eiendomsskatt 

for de neste årene. 
- Reduksjon av rammen politisk med kr 120 000,- som reduserer bruk av fond. 

Kommunestyrerepresentantene sin møtegodtgjørelse reduseres fra kr 800 til kr 
500,- dvs. en besparelse på kr 51 000,-. Formannskapsmedlemmenes faste 
godtgjørelse reduseres fra 5 % til 3 % dvs, en besparelse på kr 17 000 x 3 = kr 
51 000. Varaordførers godgjørelse reduseres fra 7 % til % dvs. besparelse på kr 
17 000,-. Total besparelse blir kr 119.000,-. 

 
Høyre sitt forslag fikk 5 stemmer og falt. Felles forslag fra Krf, Sp, Ap og Frp. fikk 12 
stemmer og ble vedtatt. 
 
Vedtak: 
Det vises til vedlagte budsjettforslag. For budsjettet for 2020 og økonomiplan for 
2020 – 2023 vedtas følgende: 
 
1: bevilgningsoversikt drift 



  

 
 
2. bevilgningsoversikt drift, budsjett til fordeling pr område 

 
 
3. økonomisk oversikt drift, etter art. 



  

 

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art - drift - Økonomiplan

Tall i hele kroner

Regnskap 
2018

Budsjett 
2019

Økonomiplan 
2020

Økonomiplan 
2021

Økonomiplan 
2022

Økonomiplan 
2023

Driftsinntekter
Rammetilskudd -75 436 084 -79 580 000 -84 500 000 -84 240 000 -84 240 000 -84 240 000

Inntekts- og formuesskatt -40 811 571 -40 520 000 -41 900 000 -41 860 000 -41 860 000 -41 860 000

Eiendomsskatt 0 0 0 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000

Andre skatteinntekter -13 499 0 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000

Andre overføringer og tilskudd fra staten -9 250 138 -17 206 000 -3 042 000 -1 868 000 -580 000 -556 000

Overføringer og tilskudd fra andre -30 106 639 -2 543 000 -7 880 000 -7 880 000 -7 880 000 -7 880 000

Brukerbetalinger -6 017 691 -6 040 000 -5 940 000 -5 940 000 -5 940 000 -5 940 000

Salgs- og leieinntekter -9 339 827 -9 337 000 -10 497 000 -10 686 000 -10 779 000 -10 779 000

Sum driftsinntekter -170 975 449 -155 226 000 -153 799 000 -154 314 000 -153 119 000 -153 095 000

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 90 781 471 84 459 000 84 525 000 82 332 000 81 565 000 81 759 000

Sosiale utgifter 22 069 634 19 090 000 23 267 000 22 628 000 22 405 000 22 461 000

Kjøp av varer og tjenester 45 854 076 41 857 000 38 964 000 38 289 000 38 289 000 38 289 000

Overføringer og tilskot til andre 12 544 337 11 836 000 10 325 000 10 382 000 10 382 000 10 382 000

Avskrivninger 10 729 247 11 029 000 11 832 000 12 341 000 12 414 000 12 374 000

Sum driftsutgifter 181 978 765 168 271 000 168 913 000 165 972 000 165 055 000 165 265 000

Brutto driftsresultat 11 003 316 13 045 000 15 114 000 11 658 000 11 936 000 12 170 000

Finansinntekter / Finansutgifter
Renteinntekter -1 126 657 -1 138 000 -1 391 000 -1 358 000 -1 312 000 -1 267 000

Utbytte -8 217 225 -8 038 000 -8 294 000 -8 294 000 -8 294 000 -8 294 000

Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0

Renteutgifter 2 432 848 2 600 000 3 271 000 3 320 000 3 441 000 3 232 000

Avdrag på lån 6 320 439 6 387 000 6 132 000 6 533 000 6 489 000 6 374 000

Netto finans -590 595 -189 000 -282 000 201 000 324 000 45 000

Motpost avskrivninger -10 729 247 -11 029 000 -11 832 000 -12 341 000 -12 414 000 -12 374 000

Netto driftsresultat -316 526 1 827 000 3 000 000 -482 000 -154 000 -159 000

Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat:
Overført til investering 0 0 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 861 902 -299 000 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -545 376 -1 528 000 3 000 000 -482 000 -154 000 -159 000

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0

Sum disponering eller dekning av netto 
driftsresultat 316 526 -1 827 000 3 000 000 -482 000 -154 000 -159 000

Fremføring til inndekning i senere år 
(merforbruk) 0 0 0 0 0 0



  

4. bevilgningsoversikt investering

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

5. Bevilgningsoversikt investering, budsjett pr prosjekt 

 
 
 



  

5. Rådmannen kan styrke rammeområdene med tilleggsbevilgning lønnsøkning 
6. Formannskapet kan styrke rammeområdene med formannskapets 
tilleggsbevilgning. 
7. Lånebehov i 2020 som angitt i investeringsregnskapet er på kr 2 650 000. Det tas 
opp lån i 2020 på inntil 2 650 000 med nedbetalingstid 40 år. 
8. Det tas opp lån til videreutlån på inntil kr 5 000 000 i 2020. 
9. Gebyrregulativ vedtas å gjelde fra 01.01.2020 dersom ikke regler eller forskrifter 
tilsier noe annet. 
 
10. 

 Kommunestyret ønsker at formannskapet får skriftlig rapport hver måned fra 
enheter som har gått med underskudd forrige år og enheter som har 
problemer med å holde budsjettramme inneværende år. Rapporten skal 
inneholde informasjon om årsaksforhold og plan for korrigeringstiltak. Disse 
rapportene erstatter dagens rapporter som legges fram hver 2. måned. 

 Kommunestyret ønsker at det prioriteres å gjennomføre brukerundersøkelser i 
skole, barnehage, helse og omsorg og evt. andre tjenester. Dette som et 
hjelpemiddel for å danne seg et bilde av hvordan brukerne opplever 
tjenestene underveis i omleggingsprosesser.  

 Kommunestyret forventer til at det foretas en vurdering av organisering før det 
evt. ansettes ny enhetsleder for Helse og omsorg. 

 Kommunestyret forventer at fordelingsnøkkel i interkommunale samarbeid 
endres slik at utgiftene i all hovedsak fordeles etter innbyggertall. Dette for å 
samsvare bedre med statlige overføringer til kommunene. 

 Kommunestyre forventer innsparing i interkommunale samarbeid på lik linje 
med innsparinger i samarbeidskommunenes egne tjenester. 

 Kommunestyret ber formannskapet jobbe videre i 2020 med en 
prioriteringsliste over framtidige tiltak som iverksettes dersom den 
økonomiske situasjonen tilsier behov for dette.  

 Kommunestyret forventer at man tilstreber riktig kompetanse til 
arbeidsoppgavene som utføres, slik at man til enhver tid legger opp til en 
mest mulig økonomisk drift. 

 Kommunestyret ber rådmannen ha sterkt fokus på temperaturstyring og 
redusere romtemperaturer der det er mulig. 

 Kommunestyret ber rådmannen så raskt som mulig i 2020 legge fram en plan 
for å redusere antall kommunale boliger. Dette for å redusere kommunens 
vedlikeholdskostnader og redusere lånegjeld. 

 Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med et budsjett for 2021 uten 
inntekter på 1,8 millioner fra eiendomsskatt. 

 Rådmannen bes framlegge en sak om privatisering av veier til politisk 
behandling i starten av 2020.Dersom dette tiltaket innføres skal reduserte 
kostnader i 2020 brukes til å redusere bruk av fond. 

 Ved investering i vannledning til Hobbesland må det settes som vilkår at 
kommunen ikke får ekstrakostnader som medfører økning av 
abonnementsgebyr vann. 

 Kommunestyret øker festeavgiften fra kr. 150 pr. år til kr. 250 pr. år med 
virkning fra 01.01.2020. Dagens festetid på 20 år videreføres. Det legges 
også til grunn at det ved festefornyelse kan aksepteres ved særskilte behov 
etter søknad fra fester, en redusert festetid. 

 



  

 Formannskapet skal orienteres skriftlig om alle nye stillinger det planlegges å starte 
ansettelsesprosesser for, og få presentert en plan som viser hvordan stillingen skal 
finansieres innenfor enhetens økonomiske ramme. 

 Formannskapet skal orienteres skriftlig om alle videreutdanninger/ 
kompetansehevinger som planlegges. Det er også ønskelig med informasjon om 
hvorfor videreutdanningen/ kompetansehevingen er nødvendig for arbeidsplassen, 
kommunens økonomiske kostnad knyttet til videreutdanningen og hvilke 
konsekvenser fravær pga. videreutdanning har for tjenestetilbudet som gis ved 
avdelingen.  

 Videreutdanning og kompetanseheving må reduseres til et minimum i 2020. Det skal 
være en ensartet praksis hos alle enheter knyttet til alle former for stipend/støtte og 
permisjoner til videreutdanning. Retningslinjer for kommunens praksis knyttet til 
støtte og permisjon til videreutdanning/kompetanseheving skal presenteres som trykt 
referatsak for kommunestyret. 

 Formannskapet skal orienteres om alle tillegg utenom ordinær lønnsvekst som 
planlegges å gis til ansatte. Ingen tillegg skal gis uten at kommunen har utarbeidet 
egne retningslinjer for bruk av tilleggene.  

 Alle driftskostnader skal holdes så lave som mulig. Dette inkluderer blant annet reise, 
servering, innkjøp, m.m hos alle enheter. Deltakelse på kurs og seminarer skal 
begrenses til et minimum eller til det som er pålagt etter lov/forskrift. 

 Rådmannen bes framlegge en sak om vurdering av innføring av ubetalt matpause for 
de ansatte dette er mulig for, inkl. ved nyansettelser. 

 Kommunestyret forventer at rådmannen involverer organisasjonene aktivt i samband 
med  utarbeidelse av framtidige budsjett. Viser til Hovedavtalen. 

 Dersom det er uklarheter knyttet til punktene ovenfor, kan dette avklares i egne 
politiske saker i starten av 2020. 

 

Politiske styringssystemer  

Reduksjon i tilskudd 
 Formannskap fra kr 50 000 til kr 20 000,-  reduksjon kr 30 000 
 Råd for eldre fra kr 50 000 til kr 20 000,-  reduksjon kr 30 000 
 Råd for menneske med neds. funksjonse. fra  

kr 17 000 til kr 10 000     reduksjon kr 7 000   
 Reduksjon i servering fra kr 24 000 til kr 12 000,- reduksjon kr 12 000   
 Si opp medlemskap i USS     reduksjon inntil kr 45 000,- 

 
Reduksjoner på politisk styringssystem brukes til redusert bruk av fond. 
 

 
 
 
 
 
Bakgrunn: 
Budsjett og økonomiplan blir utarbeidet i samsvar med gjeldende kommunelov med 
tilhørende forskrift. Budsjettprosessen blir gjennomført i samsvar med gjeldende  
 
 
Vedlegg/øvrige dokumenter:                                       
1 Budsjettdokument 2020 ØKonomiplan 2020-2023 

Rådmannen forslag 
2 gebyrregulativ 2020 - rådmannens forslag 
3 Hægebostad Kirkelige Fellesråd Driftsbudsjett 2020 - 

Økonomiplan 2020-2023 



  

4 Særutskrift -sak 10-19 budsjett for kontrollarbeidet i 
Hægebostad kommune 2020 

5 Kommentar til budsjettforslag 
 
Vurdering: 
Det vises til vedlagte budsjettdokument. Representanter for råd for eldre og råd for 
menneske med nedsett funksjonsevne er invitert til budsjettpresentasjonen. 
Rådmannens budsjettforslag sendes til behandling i rådene slik at de får mulighet til 
høringsinnspill før budsjettet vedtas i kommunestyret. 
 

 Vurdert i saksframstillinga Ikkje relevant 
Økonomi ☒ ☐ 
Folketall ☒ ☐ 
Tenesteyting ☒ ☐ 
Likestilling ☒ ☐ 
Omdømme ☒ ☐ 
Næring ☐ ☒ 
Investerings- eller driftsbudsjett ☒ ☐ 
Barnas talsperson etter PLB ☐ ☒ 
I samsvar med regionale og statlege planar ☐ ☒ 
I samsvar med kommunale planar ☒ ☐ 
AMU eller adm. utvalg ☐ ☒ 
Ungdomsråd ☒ ☐ 
Råd for eldre ☒ ☐ 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ☒ ☐ 
Kart over området som blir omtalt ☐ ☒ 

 


