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SAKSPROTOKOLL: ÅRSMELDING 2012 SIGDAL KOMMUNE
Formannskapets forslag til vedtak:
Årsmelding 2012 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for
kommunens økonomiplan og handlingsprogram for 2014-2017 og budsjett 2014.
Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2012 til 2013 med
unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka
tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av
forventet økt statlig tilskudd.
Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg:
• Årsberetning 2012
• Regnskap 2012
• Årsmelding 2012

Saksutredning
Konklusjon:
Det har i saksutredningen til årsmeldingen vært vanlig å fokusere noe på generelle
planforutsetninger for kommende år. Det er et mål å koble konklusjoner og
redegjørelser i årsmeldingen til kjente utviklingsfaktorer for inneværende og kommende
år. På denne måten ønsker man å knytte årsmeldingen og innholdet i denne til høstens
arbeid med budsjettet for 2014 og økonomiplan for kommende fireårsperiode.
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Vurdering
Kommuneproposisjonen for 2014, med revidert statsbudsjett 2013 er akkurat fremlagt. Det har
ikke vært mulig med noe inngående studie av dette og tilhørende drøfting av dette innen
saksdokumenter til hovedutvalgsrunden skulle være på plass. Rådmann og økonomisjef vil gå
nærmere inn i dette og eventuelt følge opp med utfyllende betraktninger rundt dette i eget notat
som følger årsmeldingssaken til formannskap og kommunestyret.
I denne saksutredningen vises det derfor til de mer generelle planforutsetningene som er
trukket frem innledningsvis i årsmeldingen, samt relevant statistikk og KOSTRA-verdier.
Modell for inntektsberegning i kommunene ligger fast som den mest grunnleggende premissen
for Sigdal kommunes økonomi også i 2013 og 2014. Det er først og fremst utslag i de
faktorene og kriteriene som virker sterkt inn på kommunenes utgiftsutjevning som avgjør om
2014 blir et mer eller mindre krevende år, enn hva man må forvente å kunne legge av
økonomisk ramme. For 2012 og 2013 var utviklingen positiv, noe ut over hva som var
forventet, sett i forhold til den reduksjonen man så i fra 2010 til 2011 etter omleggingen av
inntektssystemet. Man har imidlertid et godt stykke igjen for å hente inn den svekkelsen som
kom i Sigdal kommunes økonomi etter omleggingen av inntektssystemet i 2011. Man er
fortsatt et godt stykke fra å være i en langsiktig og bærekraftig økonomisk balanse.
Årsmeldingen presenterer en betydelig informasjonsmengde knyttet til virksomheten, også hva
angår tjenestenes innhold, mål og resultater. Årsmeldingen er slik sett også et oppslagsverk,
og en dokumentasjon for ettertiden, mer enn det er en ”stram” rapport for virksomhetsåret.
Årsberetningen er i større grad ment å være et slikt dokument. Når det gjelder den rent
økonomiske siden av virksomheten i 2012 så vises det derfor til vedleggene Årsberetning og
Regnskap, for en ”ren økonomisk” fremstilling av virksomhetsåret. Når rammene skal legges
for neste år (2014) er det viktig at man har klart for seg at det er et virksomhetsår mellom
2012 og 2014, det budsjettåret vi er inne i. Derfor er det viktig å se hen til budsjettheftet for
2013, behandlet av Kommunestyret i desember 2012.
Det vises til vedlagte Årsmelding 2012, kap. 1 Innledning for generelle kommentarer til
økonomien i virksomheten 2012, og til generelle planforutsetninger og befolkningsanalyser.
Det er ikke avgjørende endringer i de generelle fremtidsutsiktene som lå til grunn og ble
redegjort for i budsjettdokument 2013.
Hovedutfordringen, eller sagt på en annen måte, en sterkt ønskelig utvikling, vil være å skape
vekst i antallet barnefamilier og antallet barn og unge. Vi har gode kapasiteter i bygg og
anlegg på skolesiden, og kan ta imot flere barn uten nye investeringer. En slik utvikling ville
være med å styrke kommunens økonomi, da inntektene vokser, uten at kostnadene ville vokse
i samme takt. Skatteinngangen har positiv utvikling gjennom 2012 og inn i 2013, det ligger
som budsjettert og representerer ikke noe særskilt usikkerhet som sådan.
2012 viste seg å bli et krevende år, slik det også var varslet, først og fremst hva angikk å holde
virksomheten på et budsjettert nivå. Det er betydelige merforbruk innenfor helse og
sosialområdet, samt en mer kjent problemstilling innenfor selvkost og teknisk sektor. Det er
krevende å omstille virksomheten, med reduksjoner i kostnader og aktivitet, samtidig som
forventninger til kvalitet og volum på tjenestene snarere øker enn det motsatte. Fortsatt fokus
på hva som skal være kjernevirksomhet og hovedoppgaver for kommunen blir helt kritisk
fremover, samtidig som man justere prosessene og ”jobbe smartere” for på den måten å få
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gjort de samme oppgavene med færre ressurser. Administrasjonen har fokus på slik innsparing
og effektivisering og viderefører dette i 2013 og budsjett for 2014.
Blant de andre forhold som er trukket frem for å bidra til å styrke økonomien i kommunen
gjennom budsjett for inneværende år så ligger det vedtak om å utrede innføring av
eiendomsskatt, revidere nedbetalingstakten av kommunens lånegjeld og evaluere
skolestruktur. Alle disse vedtakene som har fått politisk tilslutning sier noe om at man
oppfatter å være i en krevende situasjon, og at det er alvorlige og krevende tiltak som må
iverksettes for å bedre situasjonen.
Rådmannens forslag til vedtak:
Årsmelding 2012 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens
økonomiplan og handlingsprogram for 2014-2017 og budsjett 2014.
Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2012 til 2013 med unntak
av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten.
Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd.
Eldrerådet behandlet saksnr. 6/13 den 21.05.2013
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets forslag til vedtak:
Årsmelding 2012 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for
kommunens økonomiplan og handlingsprogram for 2014-2017 og budsjett 2014.
Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2012 til 2013 med
unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka
tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av
forventet økt statlig tilskudd.
Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saksnr.
7/13 den 21.05.2013
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne forslag til vedtak:
Årsmelding 2012 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for
kommunens økonomiplan og handlingsprogram for 2014-2017 og budsjett 2014.
Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2012 til 2013 med
unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka
tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av
forventet økt statlig tilskudd.

Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 15/13 den 21.05.2013
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Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets forslag til vedtak:
Årsmelding 2012 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for
kommunens økonomiplan og handlingsprogram for 2014-2017 og budsjett 2014.
Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2012 til 2013 med
unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka
tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av
forventet økt statlig tilskudd.
Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 13/13 den 22.05.2013
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets vedtak:
Årsmelding 2012 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for
kommunens økonomiplan og handlingsprogram for 2014-2017 og budsjett 2014.
Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2012 til 2013 med
unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka
tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av
forventet økt statlig tilskudd.
Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 27/13 den 23.05.2013
Behandling:
Enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for næring og drifts forslag til vedtak:
Årsmelding 2012 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for
kommunens økonomiplan og handlingsprogram for 2014-2017 og budsjett 2014.
Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2012 til 2013 med
unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka
tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av
forventet økt statlig tilskudd.
Arbeidsmiljøutvalget behandlet saksnr. 6/13 den 04.06.2013
Behandling:
Hovedutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak:
Årsmelding 2012 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for
kommunens økonomiplan og handlingsprogram for 2014-2017 og budsjett 2014.
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Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2012 til 2013 med
unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka
tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av
forventet økt statlig tilskudd.
Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 7/13 den 06.06.2013
Behandling:
Arbeidsmiljøutvalgets forlag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets vedtak:
Årsmelding 2012 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for
kommunens økonomiplan og handlingsprogram for 2014-2017 og budsjett 2014.
Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2012 til 2013 med
unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka
tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av
forventet økt statlig tilskudd.
Formannskapet behandlet saksnr. 16/13 den 06.06.2013
Behandling:
Administrasjonsutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 10.06.2013
Jens Sveaass
Møtesekretær
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SAKSPROTOKOLL: ÅRSREGNSKAP 2012
Formannskapets forslag til vedtak:
•

Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2012 vedtas i henhold til
regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b.

•

Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2012 vedtas, herunder et
utbytte fra Sigdal energi på kr 1.500.000,-.

•

Udekket beløp i investeringsregnskapet fra 2011 på kr 377.496,- skal dekkes inn i
2013 med finansiering av salg av fast eiendom.

Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg:
• Regnskap 2012 Sigdal kommune, med revisjonsberetning.
• Årsberetning 2012 Sigdal kommune.
• Regnskap og årsberetning 2012 Sigdal Energi.
• Revisjonsberetning Sigdal Energi 2012.
• Regnskap og årsberetning 2012 Horga Kraftverk.
• Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2012 for Sigdal kommune.
• Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2012 for Sigdal Energi (omdeles i møtet).
• Regnskap og årsberetning 2012 Ramfoss Kraftlag.

Saksutredning
Konklusjon:
Driftsregnskapet i Sigdal kommune er gjort opp med null kroner i mer-/mindreforbruk.
Vedtatte driftsbudsjett la i utgangspunktet opp til et avsatt resultat på 1,97 millioner
kroner. Dette ble igjennom året, ifm flere vedtak på ulike sektorer redusert til planlagte
0,8 millioner kroner. Endelig avslutning av regnskapet viser en faktisk avsetning på 0,6
millioner kroner altså 200.000,- lavere enn hva revidert budsjett la opp til.
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I investeringsregnskapet gjensto et restbeløp på kroner 377.496 fra udekkede
investeringer i 2011 (om lag 6 millioner). Dette lot seg ikke fullt ut dekke inn i 2012 og
beløpet videreføres for innekking i 2013.
Det er faktorer ved regnskapsoppgjøret som innebærer at Sigdal kommune fortsatt har
store utfordringer med å tilpasse seg faktiske inntektsrammer og langsiktig realistisk
økonomisk handlingsrom. Det er fullt fokus på å styrke balansen i driften, særlig
gjennom tre hovedtiltak. Bedre balanse og budsjettrutiner knyttet til selvkostområder,
normalisering av utgifter innenfor barnevern, generelle kostnadseffektiviserende tiltak i
administrasjon og tjenesteutøvelse.
Det vises for øvrig til dokumenter vedlagt saken med hovedvekt på Årsmelding 2012 og
Regnskap 2012 m. noter for nærmere detaljer i regnskapet. Nedenfor er det bare gjort et
kort utdrag av noen sentrale punkter. Selve årsmeldingen behandles i egen sak, og denne
går også nærmere inn på utøvelsen av de ulike tjenestene hva angår økonomi og
kvalitativt innhold.
Vurdering:
Det tilsynelatende akseptable resultatet inneholder noen avgjørende faktorer å holde fokus på
videre. Det er i hovedsak forholdet at det er inntektsført 6 millioner kroner til Utviklingsfondet
i Trillemarka, midler som er bundet til fondet og som må trekkes ut ved vurdering av
kommunens forutsetning for å finansiere drift. Videre er resultatet i 2012 sterkt påvirket av
regnskapsføringen av såkalt premieavvik. Dette innebærer at man utgiftsfører 7 millioner
kroner mindre enn hva som faktisk er utbetalt i pensjonspremier. Dette virker i alle kommuner
i 2012 og innebærer en «kunstig» forbedring av resultater. Amortisering over 10 år
(«utgiftsføring») av dette statlig definerte regnskapsgrepet, belaster kommunens regnskaper
med 0,7 millioner kroner i året, de neste 10 årene.
I budsjettet settes det hvert år av midler til å kompensere for lønnsstigning og pensjonsutgifter.
Beløpet for 2012 ble økt med 1 million kroner fra 7 millioner i 2011, til 8 millioner kroner i
2012. Fasiten viser at dette var 3,47 millioner kroner for lavt. Forutsetningene i dette avklares
ikke før sent på året, helt inn i mot neste års budsjettprosess. Rådmannen tar selvkritikk på at
dette ble satt for lavt i utgangspunktet, og at det ikke i sterkere grad ble tydeliggjort for
sektorene da realitetene kom for en dag i andre halvår 2012.
Identifiserte merforbruk på lønn, knyttet til manglende kompensasjon for lønnsutgifter og
pensjoner kommer i tillegg til øvrige utfordringer, som i noe større grad er kommunisert under
veis. Kritiske problemområder er og har vært barnevern (-2,1 mill.kr),
selvkostområder/ubalanse innenfor teknisk sektor (-4,8 mill.kr), samt for lite midler avsatt til
medfinansiering av sykehusinnleggelser (-0,5 mill. kr «samhandlingsreformen»). I sum er det
totale merforbruket på planområdene på hele 10,5 millioner kroner.
Det er viktig å gå nærmere inn i den ubalansen som her fremkommer. Sigdal kommune har et
bedre resultat i 2012 enn i 2011. Til tross for betydelig avvik fra planen (budsjettet) når det
gjelder summen av netto driftsutgifter, så er det på det rene at kommunens samlede inntekter
og handlingsrom også lå betydelig over det budsjettet som ble lagt. Det er svært krevende å
redusere bemanning og andre signifikante kostnader i aktuell størrelsesorden, og resultatet er
alvorlige budsjettoverskridelser i tjenester hvor lønn og pensjoner er særlig kostnadsdrivende.
Det er viktig at man i videre arbeid med økonomiplanleggingen også ser nærmere på hvordan
SIDE: 119

Sak 17/13
man kan forutse dette bedre og slik sett også legge noe mer romslige og reelle rammer når det
viser seg mulig.
Finansregnskapet
Når det gjelder finansinntekter og -utgifter ser vi at sum eksterne finansutgifter ble ca 2,7
million lavere enn budsjettert. Finansinntekter ble ca. 1,5 millioner kroner høyere enn
budsjettert. 0,4 mill kroner av disse er kursgevinst på verdipapirer som er avsatt til bundet
driftsfond. Renteinntektene er 1 million kroner høyere enn forutsatt i budsjettet. Ca 0,8
millioner kroner av dem er renter på gavemidler og Utviklingsfond Trillemarka-Rollagfjell
som avsettes til bundne driftsfond. Disse har en ikke hatt praksis å budsjettere med siden disse
inntektene ikke gjenspeiler frie inntekter til kommunen, men samtidig påvirker
nettodriftsresultat. Finansutgifter ble rundt 1,2 millioner kroner lavere enn hva budsjettet la til
grunn. Renteutgifter ble lavere med 0,8 millioner kroner, avdrag – med 0,2 millioner kroner.
Investeringsregnskapet
I 2011 ble investeringsregnskapet avsluttet med udekket beløp på kr 5.998.996,-.
Jfr Forskrift om årsregnskap og årsberetning, §9, skal udekket beløp føres opp til dekning på
investeringsbudsjett i det år regnskapet legges frem, dvs 2012. Ved avslutning av
investeringsregnskapet i 2012 var del av udekket beløp i 2011 inndekket, men kr. 377.495,stod igjen som udekket.
I investeringsregnskapet 2012 manglet Sigdal kommune kr 377.496,- for å kunne dekke inn
tidligere udekket beløp fra 2011. Det årlige Egenkapitaltilskuddet i KLP føres i
investeringsregnskapet og skulle finansieres med midler avsatte til dette formålet. Pga høy
lønnsvekst og dermed høyere pensjonskostnader var det ikke tilstrekkelig med avsatte midler
for å kompensere lønnsoppgjøret i 2012. Det var derfor ikke midler igjen til å finansiere den
del av Egenkapitaltilskuddet i KLP som føres i investeringsregnskapet. Det er en generell
anbefaling å avslutte investeringsregnskapet med null i ”bunnlinje”. Det er derfor redusert på
inndekningen av udekket beløp fra 2011 med kr. 377.496, et beløp som må videreføres for
inndekning i budsjett 2013. Det fremmes derfor til herværende sak forslag om at det inntas i
budsjettet for 2013 å dekke inn dette beløpet og at det finansieres med salg av fast eiendom.
Sigdal energi
Sigdal energi har et svakere resultat i 2012 enn hva som lå i virksomhetens budsjett. Dette
skyldes i hovedsak svakere priser i kraftmarkedet enn budsjettert, samt at det er avskerevet og
tapsført en utestående fordring mot Sigdal kommune. Driftsresultatet etter skatt har over
senere år ligget på mellom 1 og 2 millioner kroner. For 2012 ble resultatet 959.022,- kroner,
mot om lag 1,3 millioner kroner i 2011. Sigdal energi har akkumulert en egenkapital over de
senere år som står godt til selskapets omfang og risiko. Ved behandling av regnskapet for 2011
og videre i budsjettprosessen for 2013 så er det lagt til grunn at det er bærekraftig å ta et årlig
utbytte fra selskapet på 1,5 millioner kroner, hvis det ikke er andre forhold som tilsier at man
må revurdere dette. Til tross for et noe svakere resultat i 2012 så finner rådmannen det like
fullt tilrådelig å holde seg til Sigdal kommunes budsjetterte ”plan for utbetaling av utbytte” i
2013 på 1,5 millioner kroner.
Rådmannens forslag til vedtak:
•

Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2012 vedtas i henhold til
regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b.
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•

Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2012 vedtas, herunder et utbytte
fra Sigdal energi på kr 1.500.000,-.

•

Udekket beløp i investeringsregnskapet fra 2011 på kr 377.496,- skal dekkes inn i 2013
med finansiering av salg av fast eiendom.

Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 8/13 den 06.06.2013
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets vedtak:
•

Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2012 vedtas i henhold til
regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b.

•

Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2012 vedtas, herunder et
utbytte fra Sigdal energi på kr 1.500.000,-.

•

Udekket beløp i investeringsregnskapet fra 2011 på kr 377.496,- skal dekkes inn i
2013 med finansiering av salg av fast eiendom.
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SAKSPROTOKOLL: REGNSKAPSRAPPORT 2013, 1. KVARTAL
Formannskapets forslag til vedtak:
Regnskapsrapport 1. kvartal 2013 tas til orientering.
Saken avgjøres av: Kommunestyret

Saksutredning
Konklusjon:
Hovedutfordringene i Sigdal kommunes økonomi, slik de kommer til uttrykk igjennom
oppgjøret av årsregnskapet 2012 er følgende tre hovedpunkter. Merforbruk i
barnevernet på drøye 2 millioner kroner, ubalanse i selvkostøkonomien (og igjennom
dette selve budsjettrammen for teknisk sektor), stor lønns og pensjonsvekst som ikke lot
seg «hente inn» i redusert bemanning innenfor de største tjenestene i pleie og
omsorg/oppvekst og skole. Dette er kjente faktorer, og det er faktorer som det er
krevende å gjøre noe med «raskt». Dette ser man altså derfor også som de største
utfordringene i første kvartal 2013.
Det er gjort grep for å møte denne situasjonen, men det er selvsagt en viss usikkerhet til
hvor raskt tiltakene virker, og hvordan dette vil forløpe igjennom året. Innledningsvis til
denne saken om økonomirapport 1.kvartal er det derfor kommentert følgende tre
forhold.
Det er fattet vedtak om å innlemme barnevernet i interkommunalt barnevern i Midt-Fylket.
Noe av det som da blir viktig er å få en gjennomgang med «nye og utenforstående øyne» på
innretting av tjenesten. Det vises til utredning og rapport fra saken om innlemming i
interkommunalt barnevern for nærmere synliggjøring og kvantifisering av potensialet. Det er
på det rene at en normalisering av Sigdal Kommunes utgifter til barnevern, ned til nivå med
sammenlignbare kommuner, vil redusere kommunens utgifter betydelig. Det er imidlertid,
selvsagt, en kjensgjerning at dette vil gi lite effekt på kostnadsbildet i 2013. Mange av de store
kostnadsdrivende tiltakene kan ikke endres innenfor en kort tidshorisont. Det vil bli et
merforbruk ift dagens budsjett på tjenesten. En nærmere kvantifisering av dette, med egen
budsjettjusteringssak, vil fremmes på høsten 2013 når man har gjort noen nærmere praktiske
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grep i sammenslåingen. Pr i dag er det varslede merforbruket fra sektoren på 2,4 millioner
kroner.
Når det gjelder selvkostøkonomien så er det for 2013 vedtatt avgifter i tråd med de kalkyler
som kommunen i samråd med rådgivere gjør på alle aktuelle områder. Usikkerheten nå knytter
seg til omfanget av «etterspørsel» etter tjenestene. Det er på det rene at reduksjon i antall saker,
innenfor særlig regulering, byggesak og oppmåling vil kunne gi utfordringer. Dette er det
imidlertid litt tidlig å si noe bastant om. Mye av den halvårlige, faste faktureringen har heller
ikke «landet» i regnskapet når første kvartalsrapport kjøres. En annen utfordring som har gjort
seg gjeldende innenfor selvkostøkonomien er at man har sett på samlet sum kostnader for
Teknisk sektor, og så samlet økonomi knyttet til inntekter og rammefinansiering. Dette gir
imidlertid et feil bilde, for det er jo ikke slik at et overskudd på eksempelvis vann- og
avløpsområdet, kan nyttiggjøres på «annen drift». Overskuddet settes til aktuelle selvkostfond.
Den sum inntekt man regnet med totalt sett er «låst» og bidrar ikke til å finansiere planområdet
under ett slik total budsjettramme i utgangspunktet la opp til. Oppsummert har man altså gjort
noe for å bedre situasjonen i 2013, men det gjenstår fortsatt tiltak på innretting og styring av
dette innenfor teknisk sektor, og det vil også gjennomføres kurs og opplæring for bedre å legge
dette på plass for budsjett og drift i 2014.
Avslutningsvis til siste hovedutfordring som vi har med oss i fra 2012 så ligger generelt
kostnadsnivå knyttet til lønn etter flere kostbare lønnsoppgjør i kommunal sektor. For å møte
dette ble det da også i budsjettarbeidet tatt grep for å forsøke å legge noe større rammer til de
tunge sektorene hvor effekten av lønnsstigning blir størst. Det hersker etter første kvartal
imidlertid noe usikkerhet på om dette var tilstrekkelige økninger for å ikke komme i en
vanskelig situasjon også i 2013. Særlig gjelder dette innenfor pleie og omsorg der Sigdal har
en arbeidsstokk som i sum får større lønnstigning enn de gjennomsnittstall som staten opererer
med, og hvor det i 2012 også kom særlige tillegg knyttet til vakt- og helgearbeid. Dette spiser
langt på vei opp de økninger som ble gjort i rammer. Sektoren har bekymring knyttet til
arbeidsbelastning og prognoser innenfor pleie og omsorg og redegjør nærmere for dette under
kapittelet for planområdet.
Sigdal kommune har for første virksomhetsår periodisert alle sine utgifter i budsjettet fra
måned til måned. Det betyr at man forsøker å ta høyde for kjente variasjoner og faktiske
forhold, og legge det konkrete tallet for inntekt og utgift til grunn i hver enkelt periode
igjennom året. Dette skal på sikt styrke eierskapet til planlagte inntekter og kostnader, og det
skal når kvaliteten blir tilstrekkelig god, gi enklere rapportering til politisk nivå. Man skal da
kunne sammenligne faktiske kostnader dirkete mot budsjettert beløp fra periode til periode.
Det er på det rene at denne modellen, som alt annet nytt, krever noe innkjøring og erfaring og
den enkelte sektor er bedt om å kommentere dette noe nærmere til de respektive planområder.
Størst er utfordringen innenfor Teknisk og selvkostområder der fakturerte inntekter utgjør en
så stor andel av planområdets økonomi. Dette er påpekt igjennom hovedutvalgsbehandling av
kvartalsrapporten, og sektoren arbeider sammen med økonomikontor, rådmann og rådgivere på
selvkost for å styrke evne og mulighet til å planlegge og rapportere også innenfor dette
planområdet.
Kvartalsrapporten rapporterer økonomien pr mars måned, og kommer til behandling for
hovedutvalg, formannskap og kommunestyret i mai/juni. Rådmannen har imidlertid tatt frem
en rapport på formannskapets anmodning som er tenkt kjørt «pt» og som legges frem til
informasjon med mest mulig oppdatert informasjon da møtene gjennomføres.
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Denne oppstillingen er lagt inn helt til slutt i denne kvartalsrapporten under overskriften
Økonomioversikt pr 27.05.2012. Dette til politisk ledelse sin informasjon. Den er kjørt ut
dagen før disse sakspapirene går i trykken, og det er derfor naturlig nok ikke gitt
nærmere kommentarer til disse tallene (ut over avsnittet under her), men det gir
politikere en mulighet til å holde kvartalsrapport og kommentarer i denne, opp i mot
«ferske tall» på de enkelte planområder.
Det understrekes at den faktor som «enklest» bør la seg periodisere er lønn. Videre er det kjent
at lønn er den alt vesentligste kostnaden i kommunens virksomhet og dermed også en rettesnor
på «hvordan det går» i forhold til rammer. Lønn over/under 100% i vedlagte rapport er derfor
den viktigste måleparameter å være oppmerksom på. Totalt sett ser vi at det pr 27.05.13 er
kostnadsført 1,22 millioner kroner mer i lønn enn hva revidert budsjett legger opp til pr mai
måned (64,1 mill) noe som utgjør 1,2 % merforbruk. Dette gir føringer for alle planområder
knyttet til minimalt handlingsrom for ekstra kapasitet til eventuell merbelastning og
ansettelser/innleie i så måte.
I det følgende presenteres kvartalsrapport, innledningsvis med overordnede tall og
informasjon, deretter pr planområde etter kjent struktur.

Regnskap 1. kvartal 2013/2012 – Generelt

1
2
3
4
5
6

Planområde
Sentrale
styringsorgan/politikk
Fellestjenester
Oppvekst og kultur
Helse og sosial
Næring og drift
Sigdal kirkelige
fellesråd
Samlet resultat

1.kvartal
2013

Revidert
Vedtatt
budsjett 2013 budsjett 2013

432 514

390 940

2 663 754
17 003 489
23 849 168
3 245 952

2 749 316
18 003 848
25 120 396
4 331 060

2 733 000

2 733 000

49 927 877

53 328 560

393 050

Avvik i
kr

Avvik i
prosent

1.kvartal
2012

-41 574

111

425 744

2 811 816
85 562
21 917 428 1 000 359
24 586 896 1 271 228
4 360 952 1 085 108

97
94
95
75

2 796 131
21 103 756
22 169 714
5 148 706

0

100

2 334 000

56 803 141 3 400 683

94

53 978 052

2 733 000
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Utgifter utenom planområdene 1.kvartal 2013
Driftsprosjekter med egne
bevilgninger
Ekstrapremie KLP/lønnsøkning
Boligsøkende unge
Andre netto utgifter
Sum netto driftsutgifter
Skatter
Rammetilskudd
Kapitaltilskudd
Sum frie inntekter
Renteutgifter investeringslån
Renteutgifter formidlingslån
Renteinntekter
Renteinntekter formidlingslån
Aksjeutbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Renter andre fordringer
Netto renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/utgifter

NØKKELTALL
Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Sum eksterne finansinntekter
Sum eksterne finansutgifter
Netto driftsresultat
Sum bruk av avsetninger
Sum avsetninger
Mer-/mindreforbruk

Revidert
budsjett 2013

Vedtatt budsjett
2013

Avvik i
1.kvartal 2012
prosent

Avvik i kr

171 634
0

1 681 500
9 500 000

1 681 500
9 500 000

1 509 866
9 500 000

10
0

62 043
0

16 918
-757 751
-569 199

75 000
-1 200 000
10 056 500

75 000
-1 200 000
10 056 500

58 082
-442 249
10 625 699

23
-6

44 152
-351 878
-245 683

-9 374 918
-33 948 216
-59 751
-43 382 885

-83 500 000
-111 268 000
-2 335 000
-197 103 000

-83 500 000
-111 268 000
-2 335 000
-197 103 000

-74 125 082
-77 319 784
-2 275 249
-153 720 115

11,2
30,5
3
22

-8 555 216
-32 489 305
-63 792
-41 108 313

673 619
47 329
0
-41 663

7 097 000
286 000
-1 380 000
-286 000
-1 500 000
0
-2 004 000
2 213 000
7 968 000
10 181 000

7 097 000
286 000
-1 380 000
-286 000
-1 500 000
0
-2 004 000
2 213 000
7 968 000
10 181 000

6 423 381
238 671
-1 380 000
-244 337
-1 500 000
0
-2 004 000
1 533 716
6 400 669
7 934 385

9,5
16,5
0
14,6

745 345
43 503
-17 698
-39 430
-31 000
0

31
19,7
22

700 720
1 956 685
2 657 405

0
679 284
1 567 331
2 246 615

1.kvartal 2013
-59 295 672
59 065 295
-230 377
-49 083
2 477 819
2 198 359
-43 589
6 067 639
8 222 408

Revidert
Vedtatt budsjett
budsjett 2013
2013
-256 363 100
-256 363 100
239 541 100
239 436 100
-16 822 000
-16 927 000
-5 220 000
-5 220 000
15 401 000
15 401 000
-6 641 000
-6 746 000
-2 388 000
-2 283 000
9 029 000
9 029 000
0
0

Avvik i kr
-197 067 428
180 475 805
-16 591 623
-5 170 917
12 923 181
-8 839 359
-2 344 411
2 961 362
-8 222 408

Avvik i
1.kvartal 2012
prosent
23
-55 861 282
25
62 341 377
1
6 480 095
1
-96 905
16
2 745 601
-33
9 128 791
2
-51 354
67
6 204 024
15 281 460

Skatt:

Skatteinngangen i Sigdal kommune ligger med 1 mill kroner over budsjettnivå etter 1. kv.
2013.
Skatteinngangen er 9,6 prosent høyere enn i samme periode i 2012. Gjennomsnittlig økning i
skattene til kommuner viser 7,3 prosent etter 1. kvartal. Anslaget for skatteveksten i
kommuner (NB 2013) var på 5,4 prosent og er uendret i RNB 2013.

Fondsoversikt pr. 31.03.2013
Oversikten nedenfor viser hvor mye midler som er tilgjengelig på kommunens fond eller av
kommunens egenkapital.
BUNDNE DRIFTSFOND (2510800000)
pr. 01.01.
Avsetning
Budsjettmessig bruk i drift
Budsjettmessig bruk i investering

IB
155000
195000
095000

Regnskap
pr.31.03.13
48 769 372
6 067 639
-43 589
0

Budsjett
pr.31.03.13
48 769 372
6 070 000
-3 091 000
0
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pr. 31.03
DISPOSISJONSFOND (2560801100 - 2560801101)
pr. 01.01.
Avsetning
Budsjettmessig bruk i drift
Budsjettmessig bruk i investering
pr. 31.03
TRILLEMARKAFOND (disp.fond) (2560801401)
pr. 01.01.
Avsetning
Budsjettmessig bruk i drift
Budsjettmessig bruk i investering
pr. 31.03
UBUNDET INV.FOND (2530801100)
pr. 01.01.
Avsetning
Budsjettmessig bruk i investering
pr. 31.03
BUNDNE INV.FOND (2550801301)
pr. 01.01.
Avsetning
Budsjettmessig bruk i investering
pr. 31.03

UB

54 793 422

51 748 372

IB
154000
194000
094000
UB

Regnskap
pr.31.03.13
5 794 625
0
0
0
5 794 625

Budsjett
pr.31.03.13
5 794 625
2 739 000
-1 572 474
-942 904
6 018 247

IB
154000
194000
094000
UB

Regnskap
pr.31.03.13
6 573 343
0
0
0
6 573 343

Budsjett
pr.31.03.13
6 573 343
0
-287 450
-9 096
6 276 797

IB
054800
094800
UB

Regnskap
pr.31.03.13
5 274
0
0
5 274

Budsjett
pr.31.03.13
5 274
34 367
0
39 641

IB
055000
095800
UB

Regnskap
pr.31.03.13
890 314
0
0
890 314

Budsjett
pr.31.03.13
890 314
0
-868 000
22 314

Likviditet
Figuren viser utviklingen i likviditetsgrad 2 i 2012 og 1. kv. 2013. Likviditetsgrad 2 sier noe
om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at
de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke kommunens kortsiktige gjeld. Dette
innebærer at likviditetsgrad 2 bør være minst 1. Vi ser at likviditeten lå under den minste
grense i begynnelsen av året. Etter at det var i mars tatt opp lån for investeringer for 2013, er
likviditeten bra nå. Økning i juni 2012 skyldes reduksjon i kortsiktig gjeld pga utbetaling av
påløpte feriepenger. Lånet for investeringer i 2012 var tatt opp i november.
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Utviklingen i likviditetsgrad 2
3,5

Likviditetsgrad 2

3
2,5
2

2012

1,5

2013

1
0,5
0
jan.

febr.

mars

apr.

mai

juni

juli

aug.

sept.

okt.

nov.

des.

Måneder

Planområde 1: Sentrale styringsorgan/politikk
Funksjonsområde
1000
1100

Politisk styring og kontrollorganer
Kontroll og revisjon

1801

Eldreråd

3250

Næringstiltak

430 335

Revidert
budsjett
2013
387 940

0

0

0

0

300

3 000

3 000

2 700

10

200

1 879

0

0

-1 879

0

0

432 514

390 940

393 050

-41 574

111

425 744

1.kvartal
2013

Sum

Vedtatt
budsjett
Avvik i kr
2013
390 050
-42 395

Avvik i
prosent
111

1.kvartal
2012
420 894
4 650

Planområde 1 har et budsjettavvik på kr. 41.574,- og ligger med 11 prosent over periodisert
budsjett etter 1. kvartal 2013.
Kr 29.119,- av avviket er utgifter innen lønn og sosiale utgifter.
Kontrollutvalget har et merforbruk på kr. 13.890,- ihht periodisert budsjett.

Planområde 2: Fellestjenester
1100

Kontroll og revisjon

142 000

Revidert
budsjett
2013
142 000

1200

Administrativ ledelse

967 008

903 382

940 882

1201

Økonomiavdelingen

692 078

791 339

1202

Felles it systemer

237 976

1203

Personal/opplæring/velferdstiltak

1204

Andre adm. fellesfunksjoner

1210

Forvaltning av eiendommer

1800

Fellesutgifter

1801

Overformynderi

2420

Sosial rådgivning og veiledning

Funksjonsområde

1.kvartal
2013

Vedtatt
budsjett
Avvik i kr
2013
142 000
0

Avvik i
prosent

1.kvartal
2012

100

140 000

-63 626

107

829 290

791 339

99 261

87

645 200

246 989

271 989

9 013

96

335 588

285 539

242 522

242 522

-43 016

118

187 040

120 117

179 500

179 500

59 383

67

0

0

0

0

0

0

4 571

175 861

243 333

243 333

67 472

72

617 207

0

250

250

250

8 249

0

0

-8 249

8 700
0
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2850

Tjenester utenfor ordinært kom.
Ansvarsområde

3200

Kommunal næringsvirksomhet

3250

Næringstiltak

3540
3860

473

0

0

-473

0

-37 000

34 153

0

0

-34 153

0

29 226

300

0

0

-300

0

498

Tøm av slamavsk.sept (S)

0

0

0

0

29 474

Kommunale kulturbygg

0

0

0

0

732

Hjelpefunksjon lønn
Sum

0

0

0

0

2 663 754

2 749 316

2 811 816

85 562

-59
97

2 796 131

Planområde 2 har et budsjettavvik på kr. 85.562,- og ligger med 3 prosent under periodisert
budsjett etter 1. kvartal 2013.
Tjeneste 1200 Administrativ ledelse har et merforbruk på kr. 63.626 og ligger med 7 prosent
over periodisert budsjett. Dettet skyldes i hovedsak annonseringskostnader på kr. 35.639,-.
Kostnader til kontormateriell på kr. 39.119,- og allerede ligger med kr. 13.119,- over
årsbudsjett.
Tjeneste 1201 Økonomiavdelingen har et mindreforbruk på kr. 99.261,- og ligger med 13
prosenter under periodisert budsjett. Dette skyldes hovedsakelig at det var lagt kr. 120.520,- i
budsjett for 1. kvartal for å betale for skatteoppkrevertjeneste, mens faktura for tjenesten ikke
var mottatt i perioden.
Tjeneste 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak har et merforbruk på kr. 43.016,- og ligger
med 18 prosent over periodisert budsjett. Dettet skyldes i hovedsak annonseringskostnader
som har allerede forbruk på 75 prosent av årsbudsjett.
Tjeneste 1800 Fellesutgifter belastes med forsikringer som ikke er fordelt ut på andre
tjenester.
Til åretslutt skal restbudsjett fordeles ut på tjenesteområder slik at tjenesten skal være i
balanse.

Planområde 3: Oppvekst og kultur
Planområde 3 oppvekst og kultur har et forbruk på 94 prosent sett i forhold til periodisert
budsjett. Totalt er det et mindreforbruk på kr 1 000 359. Av dette utgjør kr 868 000 manglende
fakturaer på skoleskyss for første kvartal.
Funksjonsområde

Revidert
budsjett
2013

1.kvartal
2013

Vedtatt
budsjett
2013

Avvik
prose
nt

Avvik i
kr

1.kvartal
2012

1210

Politisk styring og
kontrollorganer
Administrativ ledelse
Personal/opplæring/
velferdstiltak
Forvaltning av eiendommer

1801

Eldreråd

2010

Barnehager

3 988 324

3 685 167

7 380 667

-303 158

108

7 391 706

2020

Grunnskolen

8 878 994

9 106 458

8 926 268

227 464

98

9 034 874

1000
1200
1203

13 162

14 955

14 955

1 793

88

6 412

450 154

502 818

502 818

52 665

90

335 886

0

0

81 000

0

333 078

248 500

248 500

-84 578

134

229 544

92

0

0

-92

0

0

0
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2130

Styrket tilbud til
førskolebarn
Voksenopplæring

2150

Skolefritidsordning

2210

Førskolelokaler og skyss

2220

Skolelokaler

2230

3700

Skoleskyss
Aktivitetstilbud barn og
unge
Bibliotek

3730

Kino

3750

Museum og kunstnerhjem

3770

Kunstformidling

3800

Idrett

3810

Kommunale idrettsbygg

3830

Musikk- og kulturskole

3850

Kulturkontoret

3851

Tilskudd andre kulturbygg

3860

Kommunale kulturbygg

3861

Ungdomshus

2110

2310

Hjelpefunksjon lønn
Sum

Funksjon 1000
Funksjon 1200
Funksjon 1203
Funksjon 1210
Funksjon 1801
Funksjon 2010

Funksjon 2020

-15 200

0

846 500

15 200

0

2 613

71 333

63 849

65 099

-7 484

112

87 575

209 834

268 326

268 326

58 492

78

170 981

-552 915

-534 886

-534 886

18 028

103

-538

1 504 965
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57
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Politisk styring og kontrollorganer
Politisk styring og kontrollorganer er delt mellom oppvekst og kultur.
Funksjonen er i samsvar med budsjett.
Administrativ ledelse.
Samsvar med budsjett.
Personal/opplæring/velferdstiltak.
Samsvar med budsjett.
Forvaltning av eiendommer.
Funksjonen har et merforbruk på 84 578. Det sjekkes om forsikringer er
justert for skolebyggene som etter ombygging har en større verdi.
Eldreråd.
Funksjonen er ført feil på tjenesteområdet.
Barnehager
Barnehager har et forbruk på 108 prosent.
Det er utbetalt kommunalt driftstilskudd og kapitaltilskudd for de første
tre månedene. Det viser seg at det er flere plasser i bruk pr. 15/12-2012
og dermed budsjettert satt noe lavt første halvår.
Grunnskolen
Funksjonen har 98 prosent forbruk sett i forhold til periodisert budsjett.
Det betyr et mindreforbruk på 227 000. Dette kan skyldes at refusjoner
ikke er avregnet og at timelister for første kvartal ikke er kommet med i
regnskapet.
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Funksjon 2110

Funksjon 2130
Funksjon 2150

Funksjon 2210

Funksjon 2220
Funksjon 2230

Funksjon 2310
Funksjon 3700
Funksjon 3730
Funksjon 3750
Funksjon 3770
Funksjon 3800
Funksjon 3810
Funksjon 3830
Funksjon 3850
Funksjon 3851

Styrket tilbud til førskolebarn
Funksjonen dekker spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn inklusiv fri
foreldrebetaling i den perioden barnet får slik hjelp, midler til barn med
minoritetsspråklig bakgrunn og kjøp av interkommunal PPT. Tilskudd
fra Fylkesmannen i forhold til barn med minoritetsspråklig bakgrunn
som ikke var budsjettert er inntektsført representerer inntekten som er
ført på funksjonen.
Voksenopplæringen
Funksjonen har et merforbruk som skyldes økt voksenopplæringsbehov
første kvartal 2013.
Skolefritidsordningen.
Funksjonens inntekter er høyere enn budsjettert. Dette skyldes økt
etterspørsel som kan ivaretas innenfor de personalmessige rammene
som er satt opp. For første kvartal utgjør dette 58 000.
Førskolelokaler og skyss
Funksjonen er i tråd med budsjett. Det er avsatt midler til vedlikehold og
disse utbetales fortløpende etter refusjonskrav fra barnehagene. Det er
ikke utbetalt vedlikeholdsutgifter i 1. kvartal.
Skolelokaler
Funksjonen ligger i samsvar med budsjett.
Skoleskyss.
Funksjonen har et forbruk på 31 prosent i forhold til budsjett. Dette
skyldes at kun fakturering for busstransporten i januar og februar er
kommet med første kvartal. Det betyr at avviket på 868 777 ikke er et
reelt mindreforbruk på funksjonen.
Aktivitetstilbud barn og unge
Funksjonen ligger i samsvar med budsjett
Bibliotek
Funksjonen ligger i samsvar med budsjett
Kino
Funksjonen ligger i samsvar med budsjett. Fakturaer til kinodrift
kommer i hovedsak på høsten.
Museum og kunstnerhjem
Funksjonen har et forbruk på 100 prosent Dette skyldes at tilskuddet til
Kunstnerdalen kulturmuseum utbetales i sin helhet første kvartal.
Kunstformidling
Funksjonen er en feilført.
Kulturmidler idrett
Funksjonen dekker årlig fast tilskudd av strøm/brensel er utbetalt i
første kvartal. Kulturmidlene blir utbetalt i sin helhet første halvår.
Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark.
Funksjonen er i samsvarer med budsjett. Funksjonen gjelder Prestfoss
idrettspark som i hovedsak har sine utgifter sommerhalvåret.
Musikk og kulturskole
Funksjonen har et merforbruk på 7000 kr etter første kvartal.
Kulturkontoret
Funksjonen er i samsvar med budsjett
Tilskudd andre kulturbygg
Kulturmidler sang og musikk utbetales første halvår.
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Funksjon 3860
Funksjon 3861

Kommunale kulturbygg.
Funksjonen dekker utgifter til samfunnshusene i kommunen.
Funksjonen samsvarer med budsjett.
Ungdomshus vedlikehold, strøm avgifter.
Funksjonen er i samsvarer med budsjett

Prosjekter i driftsregnskapet:
• Prosjekt 920040 Biovarmeprosjekt Nerstad og Eggedal skole.
Prosjektet har en bevilgning på kr 152 000. Pr 31.12.2012 gjenstår kr 21 688.
• Prosjekt 950020 Eggedal samfunnshus – råteskade.
Prosjektet har en bevilgning på 1.036 981. Utgifter i 2012 beløper seg på kr. 699 970. Rest
på kr. 337 011.
• Prosjekt 950060 Lufting av gressmatte Prestfoss idrettspark.
Prosjektet har bevilgning på kr 150.000. Restbevilgning på kr. 8.770.
• Prosjekt 920031 Utbedring av ventilasjonsanlegg ved Prestfoss skole.
Prosjektet er igangsatt.
• Prosjekt 920011 Oppussing svømmehall SUS – fuktproblematikk.
Ikke startet opp.

Investeringsprosjekter med egne bevilgninger
•
•

•

•
•
•

•

Prosjekt 920020 EDB skole
Saldo pr 31.12 2012 var på kr 6 794.
Prosjekt 020020 utbedring Nerstad skole.
Prosjektet hadde en total bevilgning på kr 16 600 000. Ved prosjektavslutning KS 11/96
ble det vedtatt at prosjektets merforbruk på 2 590128 skulle dekkes av låneopptak på inntil
3,1 mill. Låneopptaket skulle også dekke kostnader til dreneringsproblematikken rundt
huset. Det gjensto kr 636 414 på prosjektet pr 31.12 2011. Kostnadene i 2012 var på
112 988. Fortsatt gjenstår noe kostnader på prosjektet som vil bli kostnadsført i 2013.
Prosjekt 020021 Uteområdet Nerstad skole TST.
Prosjektet har en bevilgning på 1100 000 pr 31.12 2012. Det gjenstår kr 899 765 til selve
anleggsarbeidet som starter sommeren 2013.
Prosjekt 020040 Ungdomsskole/Prestfoss samfunnshus – nytt varmesystem.
Prosjektet har en bevilgning på kr 4 800 000. Pr. 31.12.2012 gjenstår kr 562 546.
Prosjekt 020050 Prestfoss skole uteområdet.
Prosjektet har en rest på kr 71 890 som er tiltenkt innkjøp av utstyr.
Prosjekt 022001 Prosjekt Tilbygg og utbedring av ytre garderobe for Enger
barnehage.
Prosjektet er i prosjekteringsfasen.
Prosjekt 050030 Eggedal mølle
Utgifter i 2012 beløper seg på kr 735.904. Restbevilgning pr. 31.12.12 er på kr. 9.096.
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Planområde 4: Helse og Sosial
Fra og med 2013 er alle budsjettall periodisert. Det vil si at budsjettallene skal gjenspeile vår
forventning om når regnskapsføringen vil skje gjennom året. Ideelt sett skal derfor budsjettet
ligge på 100 prosent. Alt annet er i utgangspunktet avvik, i positiv eller negativ forstand. Det
er ikke enkelt å periodisere, så avvik vil forekomme, disse kommenteres i rapporten. Fokus
tillegges avvikene som er reelle avvik, og ikke periodiseringsavvik.
Forbruk innen Helse og sosial etter 1. kvartal er 95 prosent. Dette kan synes svært bra, men det
er avvik som taler for at planområdet har et utfordrende år framfor seg.
For Pleie og omsorg var det ingen økning av ramma fra 2012 til 2013 bortsett fra delvis
lønnskompensasjon. Det vil si i realiteten en enda strammere ramme enn i 2012, jf.
budsjettheftet. For at budsjettet skal gå i balanse forutsettes det at det gis full
lønnskompensasjon i året og at behovet for tjenester ikke øker ytterligere. Det må spares
gjennom hele året for å holde budsjettrammen.
Sett ut i fra dagens aktivitetsnivå antydes et merforbruk i størrelsesorden kr 3.000.000,- for
planområdet. Dette er per nå en usikker størrelse. Innen pleie og omsorg vil en reduksjon med
en pleier bety at tjenestene ikke kan gi nødvendig helsehjelp til alle som har krav på det. Vi
kan heller ikke la være å gi tiltak ved omsorgssvikt. Ergo, det er ikke faglig forsvarlig å
redusere på tjenestene, om ikke behovet endrer seg. Nødvendige og mulige sparetiltak blir
fortløpende vurdert i forhold til faglig forsvarlighet.
Det er usikkerhet knyttet til merkostnader ved overbelegg og høyt aktivitetsnivå ved
Sigdalsheimen og i hjemmesykepleien. I tillegg til overbelegg registreres det generelt økt
aktivitet og økt pleietyngde både på Sigdalsheimen og i hjemmesykepleien etter at
samhandlingsreformen trådte i kraft fra og med 2012. Dette er ressurskrevende og har medført
at virksomheten ikke har kunnet spare på personalsiden/vikarinnleie i samme grad som før av
hensyn til faglig forsvarlighet. Denne situasjonen medvirket til merforbruk i 2012, jf.
årsrapporten. (Selv om manglende lønnskompensasjon var hovedgrunnen til merforbruket)
Sigdalsheimen og hjemmesykepleien er i utgangspunktet i en konstant sparesituasjon på grunn
av stram budsjettramme/stramt vikarbudsjett etter flere budsjettår med manglende/kun delvis
lønnskompensasjon i rammeøkning og dermed i realiteten stadig reduserte vikarbudsjetter.
Selv om Sigdalsheimen fikk ekstrabevilgningen på nær 900.000,- kroner (”eldremrd”) lagt til
budsjettrammen fra 2013 for å styrke grunnbemanningen, fikk man samtidig en reduksjon på
grunn av manglende/kun delvis lønnskompensasjon i rammen. Ekstrabevilgningen ble således
i stor grad ”spist opp” av lønnsøkning, men gjorde at man kunne videreføre aktivitetsnivået fra
2012. Bemanningsbehovet er stort. Virksomheten betjener allerede i dag tilsvarende antall
brukere man vil ha ved en utvidet Sigdalsheimen fra 2015. Ved vedvarende overbelegg og
press på tjenestene kan det nok forventes et merforbruk i størrelsesorden 1 mill. kroner i 2013.
Regnskapet for 1. kvartal tegner imidlertid et bilde mot balanse, men erfaringsvis er presset,
pleietyngden og sykefraværet, og ergo vikarbehovet, størst siste halvår.
Tjenester til funksjonshemmede ligger totalt an til et fremskrevet mindreforbruk på kr
255.000,-. Dette forutsatt full lønnskompensasjon og kompensasjon for reguleringspremie
KLP. Det er knyttet seg noe usikkerhet rundt tallene så tidlig i året på grunn av endringer i
driften som gjør at en har dårlige sammenligningstall fra 2012 på tjenestens to største områder.
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Støttekontakt ligger an til et merforbruk på kr 100 000,-, mens Bjørkekvisten barnebolig ligger
an til et mindreforbruk på kr 200.000,-. Bjørkealleen og kjøp av tjenester fra annen kommune
ligger an til balanse, men her er det knyttet noe usikkerhet til kjøp av tjeneste i annen
kommune. Tjenestene BPA (brukerstyrt personlig assistent) ligger an til et mindreforbruk på kr
150.000,- grunnet forventet økt statstilskudd. Omsorgslønn ligger an til et merforbruk på kr
30.000,-, men denne tjenesten knytter det seg stor usikkerhet rundt, da søkermassen er økende.
Det er for tiden tre nye søknader under behandling. Dersom noen av disse utløser tjenester kan
dette medføre en stor utgiftsøkning utover budsjettert.
Tjenestens bygg ligger så langt i balanse med unntak av Bjørkealleen som ligger an til
mindreforbruk på kr 80 000,- grunnet økte husleieinntekter.
Der har vært en markant økning av søknader om økonomisk sosialhjelp første kvartal 2013
sammenliknet med første kvartal 2012. Noe av det skyldes bostedsløse som har hatt behov for
kostbare midlertidige bosteder. Noe skyldes også tilfeldigheter tjenesten ikke har noen
forklaring på så langt. Det reelle overforbruket beløper seg til ca 110 000 kr. Det er et
underforbruk av KVP midler da det har vist seg vanskelig å finne brukere som er i stand til å
ha nytte av tiltaket.
Flyktningemidler som er avsatt på fond vil i stor grad bli brukt til å ruste opp en bolig til en
flyktningefamilie som har et handikappet barn med behov for mye tilrettelegging.
Flyktningekonsulenten har blitt ansatt i 60 prosent stilling og i tillegg har tjenesten ansatt en
miljøarbeider i 50 prosent stilling som vil brukes mot skole og barnehage samt som
støttekontakt for noen av de voksne flyktningene. Lønnsutgiftene vil bli tatt av midler som
ville gått til refusjon av assistenter i skole og barnehage.
Barnevernstjenesten samlet har etter første kvartal 2012 et forbruk på 182 prosent (periodisert
budsjett), i forhold til årsbudsjettet er dette 42,4, mot et forbruk på 39,74 prosent etter første
kvartal 2012. Merutgiftene til tjenesteområde 2440 og 2520 er hovedsakelig overtid til ansatte,
faste månedlige godtgjøringer og utgifter til fosterhjem. De faste utgiftene til fosterhjem er
forutsigbare gitt at det ikke blir nye plasseringer i 2013. Ut i fra dagens aktivitetsnivå ligger det
an til et merforbruk i barneverntjenesten på minst 2.400.000,-.
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471 840
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131 000
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1210 Forvaltning av eiendommer
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Funksjonsområde
1000 Politisk styring og kontrollorganer
1200 Administrativ ledelse
1203 Personal/opplæring/velferdstiltak

2330 Forebyggende arbeid
2340

Aktiviserings- og service eldre og
funksjonshemmede

2410 Legetjenester

1.kvartal
2013

Vedtatt
Avvik i 1.kvartal
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2013
9 521
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2 381
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1 664 920

1 664 920

154 620
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1 189 973

2411 Fysio-/ergoterapitjeneste

775 533

776 190

776 190

657

100

732 342

2420 Sosial rådgivn og veiledning

959 931

563 365

625 865

-396 565

170

677 704

-527 654

8 269

8 269

535 923

-6 381

-30 874

2430 Tilbud til pers m/rusproblemer
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2440 Barneverntjeneste

539 385

460 589

460 589

-78 796

117

509 054

2510 Barneverntiltak i familie

100 280
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74 528

-25 752
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2520 Barneverntilt utenf familie
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2531 BPO i Sigdalsheimen
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2540 BPO til hjemmeb.funkhemmede
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2541 BPO til hjemmeboende
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2612 Botilbud Bjørkekvisten
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2532 BPO i Bjørkekviste

2650 Kommunalt disponerte boliger
2750 Introduksjonsordning flyktninger
2760 Kvalifiseringsprogrammet
2810 Økonomisk sosialhjelp
2830 Bist.etabl.oppretth.eg.bolig
2850

Tjenester utenfor ordinært
kom.ansvarsområde

0
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0
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8500 Statstilskudd flyktninger
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0
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1 271 228
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Hjelpefunksjon lønn
Sum

95

Kommentarer til tjenesteområdene:
Tjenesteområde 1000 Politisk styring og kontrollorganer.
Omfatter godtgjøring til hovedutvalget for Helse- og sosial samt godtgjøring til styret for
Eggedal Eldresenter. Forventes å gå i balanse.
Tjenesteområde 1200 Administrativ ledelse
Inneholder 1,5 årsverk, herav 1 årsverk saksbehandler i Helse og sosial, samt 0,5 årsverk
virksomhetslederstilling for Sigdalsheimen/hjemmetjenesten – andel av stillingen som
inneholder rene overordnede administrative oppgaver. Virksomhetsledere i helse og sosial for
øvrig lønnes på sine respektive tjenesteområder. Området viser for høyt forbruk på grunn av
feilføring av lønn som man ikke har fått korrigert for 1. kvartal regnskapet. Forventes å gå i
balanse.
Tjenesteområde 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak
Inneholder sektorens kostnader til bedriftshelsetjeneste. Utbetales en gang i året. Regnskapet
vil ende i balanse.
Tjenesteområde 1210 Forvaltning av eiendommer
Inneholder forsikringer for alle kommunale bygninger i sektoren, samt leie av grunn for noen
av de (Sigdalsheimen, Prestfosstun,aldersboliger i Prestfoss og to i Eggedal, samt Heimtun).
Utgiftene for hele året er belastet i 1. kvartal. Vil ende i balanse.
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Tjenesteområde 2320 Helsestasjonen.
Tjenesteområdet ligger an til balanse.
Tjenesteområde 2330 Forebyggende arbeid, helse.
Kostraveilederen har spesifisert at frisklivssentral og kommunelege skal føres her. Dette vil bli
korrigert i løpet av året. Per nå så føres dette der det hittil har vært regnskapsført og budsjettert;
henholdsvis tjeneste 2411 og 2410.
Tjenesteområde 2340 Aktivisering og service eldre og funksjonshemmede
Tjenesten har et samlet forbruk på periodisert 150,0 prosent etter 1. kvartal. Her ligger det noe
feilføring av lønn. Antydet merforbruk i størrelsesorden kr 100.000,- grunnet økt aktivitet
støttekontakt.
Utbetaling på kr 14.000,- i tilskudd til LHL dagsenter i 2013 er foreløpig ikke foretatt.
Tono aktivitetssenter og støttekontakt for funksjonshemmede.
Regnskapstallene viser et periodisert resultat på 279 prosent. Dette skyldes feilføring av lønn
på området. Om lag 632.000,- er belastet her men skulle vært belastet på 2540 BPO til
hjemmeboende funksjonshemmede. Etter korrigering for dette ligger området an til et
merforbruk på 100 000,- grunnet forbruket til tjenesten støttekontakt. Området endte med
merforbruk på tjenesten i 2012 med 160.000,- og ble korrigert delvis for dette. Dette ser ikke
ut til å være tilstrekkelig da utgiften har vært økende.
Dagsenter og støttekontaktvirksomhet, psykisk helse.
Sigdal aktivitetssenter ser ut til å være underbudsjettert på fastlønn på rundt kr 12.000.
Kjøregodtgjørelsen for dagsenteret på kr 30.000,- ligger an til merforbruk, men virksomheten
antar dette vil rette seg opp i forbindelse mindre aktivitet rundt transport av brukere til
dagsenteret ifra høsten av.
Støttekontaktvirksomhet ligger an til et merforbruk på lønn tilnærmet kr 40.000,-. Timeforbruk
på lønn støttekontakt er erfaringsmessig ustabil fra måned til måned og virksomheten forventer
bl.a. mindre aktivitet i sommer. Psykiatri dagsenter og støttekontakt har allikevel et lite
underforbruk etter 1. kvartal.
Ambulerende vaktmester, inkl. drift av trygghetsalarmer ligger an til å gå i balanse.
Servicetjenesten matombringing er skilt ut fra Sigdalsheimen, kjøkkenet, i henhold til
retningslinjer i Kostra. Er budsjettert med både utgifter og inntekter for mat, samt
lønnsutgifter. Ligger an til balanse.
Servicetjenesten vask av tøy for hjemmeboende er skilt ut fra Sigdalsheimen, vaskeri, i
henhold til retningslinjer i Kostra. Er budsjettert med både utgifter og inntekter for vask av tøy,
dog ikke for lønnsutgifter. Ligger an til balanse.
Budsjett for drift av bussen ved Sigdalsheimen ligger an til balanse.
Dagsenteret ved Sigdalsheimen, dagsentertilbudet for personer med demens og
dagsenteret ved Eggedal Eldresenter forventes å gå i balanse.
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Tjenesteområde 2410 Legetjenester
Tjenesteområdet består av kommunelege, drift av Prestfoss legesenter, drift av Eggedal kontor
og legevakta på Ringerike, samt en del lovpålagte ordninger. Forbruket etter 1. kvartal 2013
tilsier at tjenesteområdet ligger an til balanse. Budsjettet til legetjenestene er svært stramt i
forhold til dagens aktivitet. Usikkerhetsfaktorer i forhold til å holde budsjettrammene gjennom
året er i hovedsak:
• Inntektene som turnuskandidaten skaffer vil variere, da turnuskandidaten bruker
turnusperioden ulikt.
•

Årsoppgjør Ringerike Legevakt, evt avvik fra budsjett. Evt kostnader i 2013 knyttet
til nytt nødnett.

•

Fastlegeordningen: interkommunalt oppgjør for gjesteinnbyggere 2013

•

Pasientskadeerstatning oppgjør 2013.

•

Budsjett og kostnader knyttet til kommunelegen vil bli overført tjenesteområde 2330 i
løpet av året. Dette i henhold til kostraveileder.

Tjenesteområde 2411 Fysioterapi (Sigdalsheimen og helsestasjonen)
Inkludert Friskliv
Tjenesteområdet fysioterapi har samlet sett et forbruk på 100 prosent og ligger an til balanse.

Friskliv er et eget prosjekt innenfor Fysioterapi helsestasjonen, og her er den økonomiske
situasjonen mer uforutsigbar grunnet usikkerhet m.h.t. til statlige og fylkeskommunale
tilskuddsordninger. Det søkes på aktuelle prosjekter og tilskudd. Egenandeler i tillegg til
kommunalt budsjett er ikke tilstrekkelig til å dekke utgiftene, og aktivitetstilbudet må vurderes
dersom det ikke kommer eksterne midler. Aktivitetene med inntekter og utgifter varierer i
løpet av året med liten aktivitet i sommermånedene. Faktura på egenandeler sendes ut to
ganger i året. Med et forbruk på 106 prosent i 1. kvartal kan det derfor likevel ligge an til
balanse.
Tjenesteområde 2430 Tilbud til personer med rusproblemer.
Se punktet over.
Barnevernstjenesten, sett under ett
Barnevernstjenesten samlet har etter første kvartal 2013 et forbruk på 42,4 prosent, mot
et forbruk på 39,74 prosent etter første kvartal 2012. Tjenesteområde 2520 har så langt i
2013 vært stabilt i forhold til høst 2012. Det har ikke vært nye plasseringer i dette
tidsrommet. På bakgrunn av dette aktivitetsnivået ligger tjenesten an til et merforbruk
på minst 2.400.000,-.
Sigdal kommune har vedtatt at man ønsker å gå med i den interkommunale
barnevernstjenesten i Midt-Buskerud. Det er på det rene at Sigdal over flere år har hatt
høyere kostnader enn sammenlignbare kommuner på dette tjenesteområdet. Grundig
gjennomgang av kostnadsstrukturen og analyse av særlige utfordringer knyttet til
kommunens tiltaksportefølje, kjøp av tjenester med mer, er hovedprioritet så snart et
formelt samarbeid er iverksatt.
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Tjenesteområde 2440 Barneverntjenesten
Forbruket er på 117 prosent i forhold til budsjett etter 1. kvartal 2013. Merforbruket skyldes
overtid hos de fast ansatte.
Tjenesteområde 2510 Barneverntiltak i familien
Forbruket er på 135 prosent etter 1. kvartal 2013. Dette utgjør et avvik på kr 25 752,- for 1.
kvartal. Ligger an til et lite merforbruk i 2013.
Tjenesteområdet 2520 Barneverntiltak utenfor familien
Forbruket er på 47,44 prosent i forhold til årsbudsjett etter 1. kvartal 2013, mot 43,48 prosent i
fjor. Det er ingen nye plasseringer foretatt 1 kvartal 2013. Derfor er det kun utgifter til ordinær
fosterhjemsgodtgjøring som ligger i regnskapstallene. Det vil kontinuerlig bli vurdert
innsparingsmuligheter på de regnskapspostene der dette er mulig.
Antyder et merforbruk på kr 2.400.000,- for 2013.
Tjenesteområde 2531 Sigdalsheimen
Det er usikkerhet knyttet til merkostnader ved overbelegg og høyt aktivitetsnivå ved
Sigdalsheimen Overbelegget har vært på 5,6 i snitt i 1. kvartal, mot 5,9 1. kvartal i fjor. I
tillegg til overbelegget er det generelt økt aktivitet og økt pleietyngde på Sigdalsheimen og i
hjemmesykepleien etter at samhandlingsreformen trådte i kraft. Dette er ressurskrevende og
har medført at man ikke har kunnet spare på personalsiden/vikarinnleie i samme grad som før
av hensyn til faglig forsvarlighet. Denne situasjonen medvirket til merforbruk i 2012, jf.
årsrapporten. (Selv om manglende lønnskompensasjon var hovedgrunnen til merforbruket).
Sigdalsheimen er i utgangspunktet i en konstant sparesituasjon på grunn av stram
budsjettramme/stramt vikarbudsjett etter flere budsjettår med manglende/kun delvis
lønnskompensasjon i rammeøkning og dermed i realiteten stadig reduserte vikarbudsjetter.
Selv om Sigdalsheimen fikk ekstrabevilgningen på nær 900.000,- kroner (”eldremrd”) lagt til
budsjettrammen fra 2013 for å styrke grunnbemanningen, fikk man samtidig en reduksjon på
grunn av manglende/kun delvis lønnskompensasjon i rammen. Ekstrabevilgningen ble således
i stor grad ”spist opp” av lønnsøkning, men gjorde at man kunne videreføre aktivitetsnivået fra
2012. Bemanningsbehovet er stort. Virksomheten betjener allerede i dag tilsvarende antall
brukere man vil ha ved en utvidet Sigdalsheimen fra 2015. Ved vedvarende overbelegg og
press på tjenestene kan det nok forventes, sammen med hjemmesykepleien, et merforbruk i
størrelsesorden 1 mill. kroner i 2013. Regnskapet for 1. kvartal tegner imidlertid et bilde mot
balanse, men erfaringsvis er presset, pleietyngden og sykefraværet, og ergo vikarbehovet, størst
siste halvår.
Utskrivningsklare pasienter – betalt for 7 døgn per 1. kvartal.
Tjenesteområde 2532 Bjørkekvisten barne- og avlastningsbolig
Etter 1. kvartal er periodisert resultat 36,8 prosent. Det er ingen sammenlignbar prosent fra
2012 men forbruket er på linje med foregående år. Det er imidlertid i sommerhalvåret det er
mest utgifter på området grunnet fullt belegg på avlastning i skolens sommerferie. Det vil bli
en økning på området med 20 prosent stilling fra august, i tillegg til en mulig ny tjeneste på
helg som vil utgjøre om lag 30 prosent stilling.
Området ligger foreløpig an til et mindreforbruk på 200 000,-, men på grunn av ovennevnte
faktorer er dette foreløpig noe usikkert.
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Tjenesteområde 2540 BPO til hjemmeboende funksjonshemmede.
Inneholder Bjørkealleen bofellesskap, Thorrud bolig, kjøp av tjenester fra annen kommune,
privat avlastning, omsorgslønn og BPA (brukerstyrt personlig assistent). Forbruk per 1 kvartal
er på 57 prosent.
Omsorgslønn
Regnskap for 2012 endte med et merforbruk på kr 150.000,-. Rammen for 2013 ble økt med kr
277.000,- som følge av økning i vedtak, og ligger foreløpig an til et lite merforbruk på om lag
kr 30.000,-.Tjenesten har imidlertid 3 nye søknader under behandling, og det ligger av den
grunn an til et sannsynlig merforbruk dersom ingen endringer i dagens vedtak. På grunn av
sannsynlige endringer her er det vanskelig å anslå dette med sikkerhet så tidlig i året.
Bjørkealleen bofellesskap, Thorrud bolig, kjøp av tjenester fra annen kommune og
privat avlastning
Forbruk første kvartal 2011 er 52,2 prosent periodisert regnskap. Grunnen til det lave forbruket
er at det ikke så langt i år er betalt akontobeløp til annen kommune da en avventer møte med
kommunen for avklaringer i forhold til det økonomiske her. Her skulle det gått ut 1.117.500,etter 1. kvartal som enda ikke er utbetalt. Refusjonskrav for 2013 er 225.000,- høyere enn
budsjettert, men her vil en større del av et eventuelt merforbruk dekkes via statstilskudd.
I tillegg er det en feilføring på fastlønn, slik at 632.000,- er belastet på 2340 Tono
aktivitetssenter. Dette hører til under dette området og er korrigert i april. En må i tillegg se
lønnsutgifter opp mot avlastningsboligen da noe personale blir belastet her. Når disse faktorene
er beregnet inn ligger budsjettet etter 1. kvartal an til balanse.
Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
Området ligger foreløpig an til et mindreforbruk på 150.000,- vesentlig på grunn av noe høyere
forventet statstilskudd enn budsjettert.
Tjenesteområde 2541 Hjemmetjenester
Forbruket er på 96 prosent etter 1. kvartal 2013. Antyder allikevel at tjenesteområdet kan ende
med et merforbruk i størrelsesorden kr 500.000,- grunnet svært stramt budsjett for vikarinnleie
i forhold til press og pleietyngde på tjenestene.
Leiebilene
Tilbudet med leiebiler til hjemmesykepleien holdes oppgradert. Hjemmesykepleiens høye
aktivitetsnivå vedvarer. I april byttet tjenesten ut en av bilene, videre vil det byttes ut
ytterligere 3 biler i løpet av 2013. Avtalt leasingperiode styrer dette utskiftingsløpet.
Kostnadene ligger for 1. kvartal på 100,7 prosent i forhold til periodisert og ligger dermed an
til balanse. Budsjettet for 2013 er realistisk beregnet i forhold til bilpark, bilhold og
kjørelengder, men stramt.
Usikkerhetsfaktorer i forhold til å holde budsjettrammene gjennom året er i hovedsak:
• Kostnader knyttet til utskifting av totalt 4 biler i løpet av året.
• Evt uhell/skader på bilene i løpet av året.
Bruk av leiebiler har hittil vist at dette totalt sett vil gi en lavere kostnad pr km enn å utbetale

SIDE: 138

Sak 18/13
kjøregodtgjøring til de ansatte.
Husmorvikar
Tilbudet med husmorvikar har et samlet forbruk på 96 prosent etter 1. kvartal 2013, og ligger
an til balanse i forhold til budsjett.
Avdeling for psykisk helse
Avdelingen ligger an til et merforbruk på fastlønn med kr 40.000,Hjemmesykepleie
Det er ikke budsjettdekning for vikarinnleie i den grad det er behov for. Hjemmesykepleien er,
som Sigdalsheimen, i utgangspunktet i en kronisk sparesituasjon på grunn av stram
budsjettramme/stramt vikarbudsjett. Sparetiltak vurderes kontinuerlig opp i mot hva som er
faglig forsvarlig og i nært samarbeid med Sigdalsheimen. Presset på tjenesten henger, i tillegg
til samhandlingsreformen, også nøye sammen med overbeleggsituasjonen på Sigdalsheimen.
Disse tjenestene må ses i sammenheng da de gir tjenester til de samme brukerne. Det er
usikkerhet knyttet til merkostnader ved nettopp overbelegg og høyt aktivitetsnivå ved
Sigdalsheimen. I tillegg til overbelegget er det generelt økt aktivitet og pleietyngde også i
hjemmesykepleien etter at samhandlingsreformen trådte i kraft. Dette er ressurskrevende og
har medført at man ikke har kunnet spare på personalsiden/vikarinnleie i samme grad som før
av hensyn til faglig forsvarlighet. Denne situasjonen medvirket til merforbruk i 2012, jf.
årsrapporten. (Selv om manglende lønnskompensasjon var hovedgrunnen til merforbruket)
Ved vedvarende overbelegg og press på tjenestene kan det nok forventes, sammen med
Sigdalsheimen, et merforbruk i størrelsesorden 1 mill. kroner i 2013, herav inntil kr 500.000 til
vikarbehov i hjemmesykepleien. Regnskapet for 1. kvartal tegner imidlertid et bilde mot
balanse, men erfaringsvis er presset, pleietyngden og sykefraværet, og ergo vikarbehovet, størst
siste halvår.
Hjemmehjelp forventes å gå i balanse.
Tjenestene i omsorgsboligene Prestfosstunet og Eggedal Eldresenter forventes å gå i
balanse.
Tjenesteområde 2550 Samhandlingsreformen.
Forbruket etter 1. kvartal er på 121 prosent. Dette er noe høyt. Budsjett 2012 ble videreført til
2013. Tjenesteområdet endte da med et reelt merforbruk på kr 502.429,-. Det er lagt opp til at
a konto beløpene for kommunal medfinansiering skal korrigeres tertialt i forhold til virkelig
forbruk. Per nå så kan det derfor se ut som om tjenesten er underbudsjettert i forhold til a konto
grunnlaget. Imidlertid er beregnet kostnad (jfr tabell på Helsedirektoratets sider) kr 950.909,per utgangen av mars, mot vårt budsjett på kr 966.750,-. På bakgrunn av fjoråret er det kjent at
budsjettet er svært stramt. Det vil vurderes hvordan dette tar i vei underveis i året.
Utskrivningsklare pasienter er budsjettert og regnskapsført under tjeneste 2531 Sigdalsheimen.
Tjenesteområde 2611 Botilbud Sigdalsheimen
Det totale regnskapet er foreløpig i henhold til budsjett, men energikostnader og kommunale
utgifter er usikre størrelser, i tillegg er utviklingen er også noe usikker med tanke på eventuelle
behov for reparasjoner og påkostninger av inventar og utstyr.
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Tjenesteområde 2612 Botilbud Bjørkekvisten
Forbruk på 17,1 prosent etter 1. kvartal. Ligger innenfor budsjettrammen.
Tjenesteområde 2650 Kommunalt disponerte boliger
Forbruk på 156 prosent etter 1. kvartal. Inntektene er høyere enn forventet etter 1. kvartal.
Blant annet fordi enkelte bygg ikke ble belastet for strømutgifter 1. kvartal, og for de bygg som
er belastet så er kostnaden lavere enn budsjettert. I sum er energikostnaden kr 185.000,- lavere
enn periodisert budsjett. Tjenesten har svikt i utleiemarkedet i Eggedal, dersom dette ikke
bedrer seg i løpet av 2 kvartal vil det resultere i merforbruk på tjenesteområdet. Det er fortsatt
en usikkerhet knyttet til kostnader til energi og brensel og til kommunale avgifter.
Tono Aktivitetssenter har et forbruk på 71,6 prosent. Området vurderes til å ligge innenfor
budsjettrammen.
Botilbud Bjørkealleen. Området ligger an til et mindreforbruk på 80.000 grunnet økte
husleieinntekter da alle leiligheter nå er leid ut, og til en høyere leie enn tidligere leietagere.
Botilbud Thorrudbygget ligger innenfor budsjettrammen så langt.
Omsorgsboligene ved Prestfosstunet forventes å gå i balanse.
Eggedal Eldresenter forventes å gå med noe merforbruk på grunn av ledighet/manglende
husleie.
Aldersboligene i Prestfoss forventes å gå i balanse.
Aldersboligene i Eggedal forventes å gå med noe merforbruk på grunn av ledighet/manglende
husleie for en leilighet.
De nye omsorgsboligene, Heimtun, regnskapsføres først etter 2. halvår. (Innflytting 1. juni)
Tjenesteområde 2730 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi
I følge kostraveilederen som våre tjenesteområder er styrt etter, skal kostnader knyttet til
organisering av sysselsettingstiltak for arbeidsledige og for yrkes- og utviklingshemmede.
Dette gjelder praksisplasser, tilskudd til bedrifter (inkl. ASVO-bedrifter).
Nytt område i 2013. Dette har tidligere vært ført mot tjenesteområde 2340. Dekker utgifter
knyttet til VTA plasser på Modum ASVO. Ligger an til merforbruk på 45.000,- i 2013 grunnet
ny plass.
Tjenesteområde 2750 Introduksjonsordning flyktninger
Regnskapet for denne posten er ikke ferdigstilt. Regninger fra flere tjenesteområder for denne
perioden er ikke betalt. Det er derfor ikke mulig å si noe om det reelle forbruket så langt. Ses
mot tjenesteområde 8500 Statstilskudd flyktninger.
Tjenesteområde 2760 Kvalifiseringsprogrammet
Det er et mindreforbruk av KVP midler på kr 111.278,- i forhold til budsjett, da det har vist seg
vanskelig å finne brukere som er i stand til å ha nytte av tiltaket. Det jobbes videre med å finne
brukere som kan ha mulighet til å komme ut i jobb ved hjelp av dette programmet.
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Tjenesteområde 2810 Økonomisk sosialhjelp
Her er det et merforbruk på kr 292.000,-. Kr 180.000,- av dette skyldes et kortvaring utlån som
vil betales inn i løpet av neste kvartal. Det reelle merforbruket er da på ca kr 110.000,-. Det har
vært en markant økning i antall søknader uten at tjenesten har noen god forklaring på hvorfor. I
tillegg har det vært flere tilfeller av bostedsløse som har vært nødt til å benytte seg av dyre
midlertidige løsninger på hospits og hotell. Antallet søknader har gått ned de siste ukene og
tjenesten håper at økningen skyldes tilfeldigheter slik at tjenesten i løpet av neste kvartal kan
nærme seg resultatet for første halvår 2012.
Tjenesteområde 2830 Bistand til etablering
Dette dekkes opp med statlige tilskudd. Eventuelt ubrukte midler avsettes til bundet fond når
regnskapet avsluttes.
Tjenesteområde 8500 Statstilskudd flyktninger
Se tjenesteområde 2750 Introduksjonsordning flyktninger.
Prosjekter med egne bevilgninger pr. 31.03.2013:
Prosjekter i driftsregnskapet som ikke er avslutta:
Prosjekt 930010: Oppussing/rehabilitering og utvendig maling av aldersboliger og skifte
taket over kantina og taket i aldersboliger. Skifte av asbesttak på garasje og stabbur
Innvilget beløp kr 300.000,-. Arbeidene pågår fortsatt. Det er skiftet tak på 3 boliger. 1 bolig
gjenstår. Beising og utvendig oppussing utover dette gjenstår. Utskifting av tak gjøres av egne
ansatte, i utgangspunktet ett i året. Gjenstående på prosjektet er kr 167.659,Kostnaden med å skifte tak har vist seg å ha en kostnad i størrelsesorden kr 50.000 per tak for
boligene, ergo vil ikke de resterende midlene holde for å utføre alle oppgavene i prosjektet.
Det resterende vil holde til å bytte tak på en bolig, og muligens garasjen og stabburet.
Oppussing av boliger forøvrig, herunder beising vil ikke kunne dekkes av bevilgede midler.
Kantinetaket utgår, jfr sak vedr utvidelse av Sigdalsheimen. Anslag udekket behov: ca kr
40.000,-.
Prosjekt 930040: Div brannforebyggende tiltak:
A. Branndør mellom felles oppholdsrom og gang i Prestfosstun. Tiltak i forhold til
brannvernkrav er utført, jfr brannvernpålegg. Tiltaket ble utført høsten 2012: kostnad kr
16.404,-.
B. Åpne brannvegg/sette inn ny branndør på rehabiliteringsavdelingen inn til dagens
aktivitetsstue på Sigdalsheimen. Dette for å gjøre stua mer egnet til sitt bruk. Planløsning og
behov ses i sammenheng med utvidelsen av Sigdalsheimen og dagaktivitetstilbudet her
(arkivsak 12/420). Budsjett: kr 75.000,-.
Gjenstående på prosjektet pr 31.03.2013: kr 83.596,Prosjekt 930030: Etterisolering Thorrud. Prosjektet er ikke avsluttet.
Gjenstående på prosjektet per 30.03.13: kr 25.000,-.
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Prosjekt 930050: Oppgradering kjøkken Tono. Prosjektet er ferdig, men ikke avsluttet.
Status på prosjektet per 30.03.13: -7.848,-.
Prosjekt 930070 Oppussing av bad/ bytte av plater i Bjørkealleen bofellesskap som følge
av råte. Gjenstående på prosjektet per 31.03.13: kr 30.000,-.
Prosjekt 930060 Gulvvaskemaskin til vaskeriet ved Sigdalsheimen: kr 30.000,-. Er lagt inn
som prosjekt i driftsbudsjett 2013. Tilbud er mottatt. Maskinen vil bli kjøpt inn i løpet av 1
halvår. Ingen kostnader påløpt er 31.03.13.
Prosjekt 930011: Trygdeboligene, 2 stk småhus. Her er det diverse innvendig
vedlikeholdsarbeid som er påkrevd. Risikoen for vannlekkasje er overhengende. I tillegg er det
noe elektrisk arbeid som må gjøres.
Estimat for diverse nødvendig arbeid i boligene: kr 100.000,-. Lagt inn i økonomiplanen over
2 år på 2013 og 2014. Budsjett for 2013 er kr 50.000,-. Oppussing av den første boligen er
planlagt utført i løpet av 1 halvår 2013. Ingen kostnader påløpt per 31.03.13
Prosjekt 930080: Nordboligen: Denne har behov for diverse utvendige utbedringer. Dagens
terrasse er råtnet og må byttes ut. Beising av hele huset og garasjen er nødvendig. Noe
kledningsbord må også byttes ut. Dagens inngangsdør går i ”oppløsning” og må byttes ut.
Estimat for nødvendige utbedringer: kr 100.000,-. Er lagt inn som prosjekt i driftsbudsjettet for
2013. Oppussingen er planlagt utført i løpet av sommerhalvåret 2013. Ingen kostnader påløpt
per 31.03.13.
Prosjekt 930090: Utbedring og utskifting av teknisk utstyr. Eggedal Eldresenter har behov
for å skrifte ut de gamle varmtvannsbeholderne sine. Disse er nå 20 år og krever mye
kostnadsdrivende vedlikehold. Nye varmtvannsbeholdere 2 stk a 400 liter + montasje.
Estimert kostnad 60.000,-. Lagt inn som prosjekt i driftsbudsjett 2013. Ingen kostnader påløpt
per 31.03.13.
Prosjekt 930091: Glansemaskin for å vedlikeholde gulvene på Eggedal Eldresenter. Et
viktig tilskudd i den jevnlige vedlikeholds- og renholdsarbeidet. Kr 22.000,-. Lagt inn som
prosjekt i driftsbudsjett 2013. Ingen kostnader påløpt per 31.03.13.
Prosjekt 930061: Ny Steamkjele til kjøkkenet på Sigdalsheimen. Erstatte gammel Steamkjele
(2003). Kr 80.000,- Lagt inn som prosjekt i driftsbudsjett 2013. Ingen kostnader påløpt per
31.03.13.
Prosjekt 930021: Utredning, fremtidig løsning for bygg Helsestasjonen. Er lagt inn som
prosjekt i driftsregnskapet for 2013 med kr 50.000,-. Ingen kostnader er påløpt per 31.03.13.

Prosjekt 960030: Sentrumsutvikling : Andel avsatt til uteområder/sansehage ved
Sigdalsheimen.
Kr 50.000,- er avsatt til sansehage fra midler til sentrumsutvikling i Prestfoss (sak fs . 57/10
den 03.06.2010) Øremerket Sansehage. Grunnarbeidene til sansehage er inkludert i prosjekt
030030, omsorgsboliger Prestfoss.

Prosjekter i investeringsregnskapet som ikke er avslutta:
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Prosjekt 030010 Utredning utvidelse Sigdalsheimen. Skisser nytt inngangsparti/heis
Sigdalsheimen.
Totalt er det bevilget kr 300.000,-. Prosjektet ble startet i 2010. Høsten 2012 ble skissene for
potensiell utvidelse av Sigdalsheimen oppdatert og sak lagt fram for politisk behandling i råd
og utvalg. Noe arbeid ble lagt i skissene i forbindelse med å utarbeide underlag til forprosjekt.
Skissestadiet er ferdig. Resterende på prosjektet ved endt skisseprosjekt per 31.03.2013 er
kr 44.159,-. Prosjektet i løpet av april gått inn i en ny fase, forprosjektfase i forkant av
totalentreprise. Mindreforbruket i skisseprosjektet overføres til neste fase forprosjekt utvidelse
av Sigdalsheimen, som er en del av hovedprosjekt Utvidelse Sigdalsheimen, som har en
totalramme på kr 33.300.000,- eks mva. Finansiering er låneopptak, testamentarisk gave og
investeringstilskudd fra Husbanken (tilsagn på inntil kr 15.506.000,- er gitt fra Husbanken).
Per 31.03.13 er ingen kostnader påløpt hovedprosjektet. Forprosjekt starter i mai og
planlegges avsluttet i løpet av ca 6 måneder, deretter starter totalentreprisen. Bygget er planlagt
at skal stå ferdig til drift i januar 2015.

Prosjekt 030011 Heis Sigdalsheimen og nytt inngangsparti.
Prosjektramme kr 1.900.000,- (eks mva). Kr 2.375.000,- (inkl mva)
Andel Tilskudd: inntil 950.000,-. Det opptas lån for opptil kr 900.000,-.
Dersom prosjektkostnadene blir lavere enn 2.375.000,-, vil tilskuddet fra Husbanken reduseres
prosentvis slik at denne hele tiden dekker 40 prosent.
Heisen på Sigdalsheimen ble skiftet ut sommeren 2012. Prosjektering av ny hovedinngang
pågår. Påløpt hittil: kr 1.329.639,-.
Gjenstående beløp per 31.03.2013: kr 570.361,-. Brukes nå til ny hovedinngang.
Ferdigstillelse ila 2013.

Prosjekt 030030 Omsorgsboliger i Prestfoss:
Arbeidsgruppe er etablert for arbeidet med omsorgsboliger. For detaljer, se egne saker.
Gjennomføres som totalentreprise under ledelse av Hobbelstad og Rønning AS. Kommunen
har engasjert ekstern byggeleder Raddum Prosjekt AS for oppfølging av prosjektet på
kommunens vegne.
Bygget ferdigstillelse april 2013. Uteområdene opparbeides våren 2013. Innflytting 1 juni
2013.
Prosjektramma er kr 16.160.000,- (ekskl mva). Finansiering ved investeringstilskudd fra
Husbanken. Det resterende dekkes av lån. Opptak av lån opptil kr 11.454.000,- er godkjent av
kommunestyret. Gjenstående beløp per 31.03.2013: kr 4.137.175,Framdrift går i henhold til planen. Det samme gjelder i forhold til økonomi.

Prosjekt 030040 Universelt utformet flyktningebolig:
Totalt er det bevilget kr 3.367.100,-. Per 31.03.13 er det påløpt kr 76.554,-. Det er søkt
Husbanken om tilskudd til oppføring av utleiebolig samt grunnlån. Gjenstående på
prosjektet er kr 3.290.546,-.
Prosjektet kom i full gang i løpet av april 2013; Tomta er gravd ut, og det skal støpes uke
20/13. I løpet av mai måned vil bygget reise seg.
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Prosjekt 030031: Inventar og møbler til fellesarealene i de nye omsorgsboligene i
Prestfoss: Kr 100.000,-. Forespørsel er sendt til leverandører på rammeavtale. Det er ikke
påløpt kostnader på prosjektet per 31.03.13.

Prosjekt 030012: IT utstyr: Innkjøp av PDA til hjemmetjenesten (mobile terminaler til
pasientdokumentasjon). Kr 120.000,-. Lagt inn i investeringsbudsjett for 2013. Ingen
kostnader er påløpt per 31.03.13. Dette vil skje i løpet av høsten/vinteren 2013.

Planområde 5: Næring og drift
Funksjonsområde
1000

12 609

Revidert
budsjett
2013
18 000

438 285

98 880

98 880

-339 405

0

5 750

5 750

5 750

1.kvartal
2013

Vedtatt
budsjett
Avvik i kr
2013
18 000
5 391

Avvik i
prosent

1.kvartal
2012

70

5 859

443

260 468

1200

Politisk styring og kontrollorganer
Administrativ ledelse

1203

Personal/opplæring/velferdstiltak

1210

Forvaltning av eiendommer

176 822

67 500

0

-109 322

262

155 196

1300

Administrasjonslokaler

255 839

313 035

309 285

57 196

82

274 930

2331

Veterinær

0

0

0

0

2650

Kommunalt disponerte boliger

-86 817

-106 245

-124 995

-19 428

82

-97 460

3010

Plansaksbehandling (S)

100 252

-96 841

-96 841

-197 093

-104

190 044

3020

Bygge-delings-seksj (S)

129 207

41 003

-186 797

-88 204

315

268 930

3030

Kart og oppmåling (S)

-116 906

181 715

-357 452

298 621

-64

132 525

3200

Bedriftsrenovasjon

100 000

176 250

176 250

76 250

57

154 385

3250

Næringstiltak

-20 435

387 192

218 442

407 627

-5

215 132

3290

Landbrukskontor

3292

Veterinærer

3320

Kom.veier, miljø- og TST

3330

0

-510 759

604 174

507 899

507 899

-96 275

119

484 425

-646 690

-608 333

182 500

38 357

106

0

518 402

620 464

173 214

102 063

84

0

Kommunale veier

0

0

0

0

530 119

3340

Kommunale veier, miljø

0

0

0

0

182

3350

Område skredsvigstatue

0

0

0

0

1 369

3380

Brannforebyggende tiltak

0

0

0

0

456

3390

Beredskap mot brann

39 528

20 250

758 525

-19 278

195

732 613

3400

Produksjon av vann (S)

214 410

271 932

271 932

57 522

79

225 680

3450

Distribusjon av vann (S)

54 106

0

0

-54 106

0

36 854

3500

Avløpsrensing (S)

249 473

512 973

512 973

263 499

49

542 013

3530

Avl.nett/innsaml. Avl (S)

17 077

0

0

-17 077

0

20 933

3540

Tøm av slamavsk.sept (S)

272 455

502 113

502 113

229 658

54

513 488

3550

Renovasjon (S)

420 395

646 087

642 337

225 692

65

529 894

3570

Avfallsbehandling (S)

104 418

375 000

375 000

270 582

28

175 213

3600

Miljøvern

3601

Frilufts- og utmarksområd

3602

Fiske- og viltforvaltning

50 553

34 436

34 436

-16 117

147

-61 296

350 000

353 500

353 500

3 500

99

350 000

8 796

8 500

-14 000

-296

103

17 654
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Hjelpefunksjon lønn
Sum

0

0

0

0

3 245 952

4 331 060

4 360 952

1 085 108

-144
75

Kommentar til noen av de enkelte tjenester:
Kommentar til noen av de enkelte tjenestene:
Teknisk sektor:
Generelt sett kan det sies at tallene for selvkostområdene ikke kan sammenlignes med budsjett
da første kvartalsregnskap ikke har medtatt inntektene som først utfaktureres i mai slik at
regnskapet ikke er representativt for eiendomsavgiftene som ennå ikke er fakturert.
Slik det ser ut pr i dag, vil det være nødvendig med en økning av noen gebyrer under
budsjettbehandlingen for å kunne ta igjen noe av de tidligere tapte inntekter for derved å
redusere opparbeidelsen av negative selvkostfond samt om mulig å komme ut i balanse.
Kommentarer til større avvik:
1200 Administrativ ledelse – avvik kr. -339 405.
Dette avvik skylder en feilbudsjettering når det gjelder lønn både den nye og den gamle (60%)
teknisk sjef som står begge oppført under administrativ ledelse.
1300 Administrasjonslokaler – avvik kr. -109.322.
Også her skylder avviket lønnkostnader både lønn til vaktmester og renholdspersonalet er
oppført som kostnader. Noe merkostnader i mellombygget og utgifter som møbler, utsmykking
installasjoner etc.
3010 Plansakbehandling – avvik kr.-197.093
Her er det budsjettert med en større inntekt enn vi kan vise til. Fakturering foretas normalt sent
i året, og det gjenstår flere inntekter for planer under behandling.
3020 Byggesaker – avvik kr.- 88 204.
Det er her budsjettert med en kostnad som allerede er overskredet på grunn av liten
vinteraktivitet og derved få gebyrinntekter. Disse vil tradisjonelt ta seg opp utover vår/sommer.
3030 Kart og oppmåling - positiv avvik kr. 298 621.
Avviket skyldes til dels periodisering som justeres i løpet av mai måned.
•
•
•

3450 Distribusjon av vann – avvik kr. – 54 106.
3530 Avl.nett/innsaml. Avl (S) – avvik kr. – 17 077
3550 Renovasjon – avvik kr. -2 914 209

De avviksprosenten har sin forklaring i at det på dette tjenesteområdet er det ikke budsjettert
med inntekter (0). Det som er registrert er kun utgifter. Fakturaer for dette tjenesteområdet blir
sendt ut i mai måned.
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6 Sigdal kirkelige fellesråd
Funksjonsområde
3900 Kirkelig fellesråd
3930 Kirkegårder
Sum

1.kvartal
2013
1 633 000
1 100 000
2 733 000

Revidert
budsjett
2013
1 633 000
1 100 000
2 733 000

Vedtatt
budsjett
2013
1 633 000
1 100 000
2 733 000

Avvik i
kr

Avvik i 1.kvartal
prosent
2012
0
0
0

100 1 234 000
100 1 100 000
100 2 334 000

Kirkelig fellesråd har fått overført tilskudd på kr 2.733.000,- i 1. kv. 2013.
Investeringer:
Pr. 070010 – Utbedring Solumsmoen kapell. Totalbevilgning kr. 530.000,-. Det er kr.
200.000,- er igjen etter 1.kv.2013. Arbeidet fortsetter i 2013.
Pr. 070030 – Driftsbygning Holmen kirkegård. Totalbevilgning kr. 1.000.000,-. Dette er
opprinnelig midler fra utvidelse Holmen kirkegård. Det er kr. 100.000,- er igjen etter
1.kv.2013. Arbeidet fortsetter i 2013.
Pr. 070042 – Traktor Eggedal kirkegård. Totalbevilging kr. 300.000,-. Prosjektet utsettes.
Pr. 070060 – Uthus Eggedal kirkegård. Totalbevilgning kr. 150.000,-. Prosjektet omfatter
uthus og gjerde rundt kirkegård, samt porter. Gjerde og porter tas i 2013.
Pr. 070070 – Ny varmekilder Holmen kirke. Totalbevilgning kr. 2.300.000,-. Det er kr.
230.000,- som er igjen etter 1.kv.2013. Prosjektet avsluttes i 2013.
Pr. 070080 – Brannvarsling kirkene. Totalbevilging kr. 200.000,-. Igangsetting forventes i
2013-2014.
Prosjekter med egne bevilgninger:
Pr. 970010 - Utskifting av tak Eggedal kapell. Totalbevilging kr. 160.000,-. Ved en
misforståelse ved budsjettarbeid ble det bevilget med kr. 60.000,- mer enn behovet var. Derfor
skal bevilgingen reduseres til kr. 100.000,- med egen budsjettjusteringssak. Arbeidet starter i
mai 2013.
Pr. 970011 – Flombelysning Eggedal kirke. Totalbevilgning kr. 35.000,-. Arbeidet er
påbegynt.
Pr. 970012 – Forbedring av orgel Eggedal kirke. Totalbevilgning kr. 60.000,-. Arbeidet er
påbegynt.
Pr. 970030 – Vanningsanlegg Holmen kirkegård. Totalbevilgning kr. 108.000,-. Prosjektet
utsettes pga prøveperiode med kun vanning med kanne. Grunnen til mye nedbør sommer 2011
og 2012 var det ingen god prøveperiode.
Pr. 970032 – Utbedring bårerom og utvendig maling Holmen kapell. Totalbevilging kr.
60.000,-.
Gjennomføres ny befaring som gir mulighet for prioritering innenfor bevilgede midler.

INVESTERINGER
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Budsjett
vedtatt
Sum brukt
total pr.
totalt pr.
31.03.2013 31.03.2013
A
B

Brukt i
2013

Rest
bevilgning
A-B

Pr.nr.

År

Prosjekt

01000
1

2012

Elektronisk saksdistribusjon

267 400

131 000

0

2013

Nye nettsider, plattform og
utforming

100 000

0

0

2011

Edb skole

500 000

493 206

0

2008

16 600 000 16 712 988

0

2011

Utbedring Nerstad skole
Uteområde Nerstad skole
TST

1 100 000

200 235

0

2010

Ungd.skole/Pr.samfunnshus
nytt varmesystem

4 800 000

4 285 330

47 876

514 670 Går som planlagt

300 000

228 110

0

71 890 Går som planlagt

100 000

74

74

99 926 Går som planlagt

200 000

0

0

200 000

745 000

735 904

0

9 096

01000
2
92002
0
02002
0
02002
1
02004
0
02005
0
02006
0
02200
1
05003
0
05006
0
05006
1
05007
0
05008
0
03001
0
03001
1
03001
2
03003
0
03003
1
03004
0

2010
2013
2013
2006

Uteområde Prestfoss skole
Opprust. Uteområde
Pr.smfhs/SUS-TST
Tilbygg/utbedr. Ytre
garderobe Enger bh
Oppgangssag
Tveitensamlingen

2010

Prestfoss samf.hus,bygg

2011

Heis samfunnshus Prestfoss

2011

Kjøp av Skredsvighagan
Prosjektering
Magasinebygget

2012

Kommentar
Utrulling i gang,
kommunestyret
mottar nettbrett
136 400 høsten 2013.
Innhentet tilbud
fra to
leverandører. Er i
100 000 evalueringsfase.

6 794 Avsluttes i 2013
Blir søkt tilleggs
-112 988 bevilgning
899 765

1 134 784

1 134 784

0

606 204

632 329

26 125

Avsluttes i 2013,
finansieres av
0 spillemidler
Avsluttes i 2013,
finansieres av
-26 125 spillemidler

3 225 000

3 175 031

800 031

49 969 Avsluttes i 2013

100 000

0

0

100 000

2009

Utredning og utvidelse av
Sigdalsheimen

1 800 000

255 841

1 593

1 544 159

2011

Ny heis og hovedinngangen
Sigdalsheimen

1 900 000

1 329 639

10 238

570 361

2013

Innkjøp PDA

120 000

0

0

120 000

2011

Omsorgsboliger Prestfoss
Omsorgsboliger Prestfoss,
inventar
Universell utformet
flyktningsbolig

16 160 000 12 022 825

2 775
352

4 137 175

2013
2012

100 000

0

0

3 367 100

76 554

0

Avsluttes feb.
2015. 40%
investeringstilsku
dd Husbanken
Avsluttes des.
2013. 40%
investeringstilsku
dd Husbanken
Innkjøp
høst/vinter 2013
Avsluttes juni
2013. 30%
tilskudd
Husbanken

100 000 Kjøpes inn 2013
Bygging
3 290 546 påbegynt.
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Avsluttes i 2013.
20% tilskudd
utleiebolig
Husbanken
06000
1
06001
0
06001
3
06002
0
06002
1
06002
2
06003
0
06003
1
06004
0
06004
1
06004
2
06007
0
07001
0
07003
0
07004
2
07006
0
07007
0
07008
0

2011

2011

Sandsbråten, toalettbygg
Planlegging nytt renseanlegg
Eggedal
Vannbehandlingsanlegg N.Eggedal

2012

Ledningskartverk

300 000

0

0

300 000 Avsluttes 2014

2012

500 000

0

0

500 000 Avsluttes 2014

2012

Rehab.lednnett N. Eggedal
Kjøp/instalering av
vannmålere

1 000 000

525 915

88 488

474 086 Avsluttes 2013

2010

Opparbeiding boligtomter

400 000

0

0

400 000 Avsluttes 2014

2010

Boligfelt Eggedal (Fase I)

1 450 000

328 115

16 510

2006

10 000 000

7 722 686

0

2011

Kommunale veier
Kommunale veierRabbenveien

1 121 885 Avsluttes 2013
Følger
kontinuerlig en
2 277 314 prioriteringsplan

8 000 000

4 485 981

0

3 514 019 Avsluttes 2013

2011

Forskuttering Eggedalkrysset

2 235 000

2 114 757

0

120 243

2012

700 000

22 175

0

677 825 Avsluttes 2014

530 000

330 000

0

200 000 Fortsettes 2013

2009

Tiltak slambehandling
Utbedring Solumsmoen
kapell
Driftsbygning Holmen
kirkegård

1 000 000

900 000

0

100 000 Fortsetter 2013

2012

Traktor Eggedal kirkegård

300 000

0

0

300 000 Utsettes

2009

Uthus Eggedal kirkegård

150 000

0

0

150 000 Igangsettes 2013

2010

Ny varmekilde Holmen kirke

2 300 000

2 070 000

0

2013

Brannvesling kirkene

200 000

0

0

230 000 Avsluttes 2013
Igangsettes 2013200 000 2014

2009

2009

250 000

193 886
9 438 796

0
2 178
918

13 500 000

56 114 Avsluttet
4 061 204 Avsluttes 2013

3 128 586

0

0

3 128 586 Avsluttes 2014

PROSJEKTER MED EGNE BEVILGNINGER

Pr.nr.
91001
0

År

Prosjekt

2005

Edb-fellestjenester

91002

2013

Kurs IKT og fagligveiledning

Budsjett
vedtatt
total pr.
31.03.2013
A

Sum brukt
totalt pr.
31.03.2013
B

Brukt i
2013

Rest
bevilgning
A-B

Kommentar

1 460 000

1 277 004

0

182 996 Avsluttets 2013

32 000

0

0

32 000 Fokus på høsten
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0

92001
0
92001
1
92003
1
92004
0
95002
0
95004
0
95006
0
95007
0
95008
0
95009
0

(2år)

2013
2013

Utbedring ventilasjonsanlegg
Prestfoss skole

200 000

0

0

2011

Biovarmeprosjekt, Nerstad
og Eggedal skole

202 000

180 312

0

2007

Kommunale kulturbygg

1 036 981

839 302

139 332

2008

Prestfoss samfunnshus
Lufting av grassmatte
sentralbanen

82 145

82 145

0

230 000

141 230

0

88 770

88 303

78 400

0

9 903

250 000

0

0

250 000

45 000

32 302

32 302

445 000

277 341

0

50 000

0

0

50 000

0

0

22 000

0

0

25 000

0

0

100 000

16 404

0

30 000

0

0

80 000

0

0

2010

2013

93001
0

2005

Rehabilitering trygdeboliger,
Sigd.hejmen

93001
1

2013

Trygdeboliger, innvendig
vedlikehold

93003
0

93004
0
93006
0
93006
1

Avsluttes i
2013,
finansieres av
-144 483 spillemidler

Opprustning av
bibliotek/samfunnshus
Oppussing svømmehall SUSfuktproblem

2009

Kulturpris
Rehabilitering av
Eikjebygningen
Teleslynger adm.bygg og
kulturbygg

93002
1
93009
1

2013

2011
2013

2013

Utredning,fremtidig løsning
for bygg Helsestasjon
Glansemaskin, Eggedal
eldresenter

2012

Etterisolering Thorrudbygget

2012

Brannverntiltak og
oppgradering planløsning

2013

2013
2013

Gulvvaskemaskin
Steamkjele, kjøkken
Sigdalsheimen

1 616 543

1 761 026

0

100 000

0

0

100 000
Går som
200 000 planlagt
Forventes
21 688 avsluttet i 2013
Avsluttes i
197 679 2013
Avsluttes i
2013,
finansieres av
0 spillemidler

Avsluttes i
12 698 2013
Gjøres i
hovedsak av
egne ansatte.
Pågår over flere
år. Avsluttes
når alle tak er
167 659 byttet.
Ikke påbegynt.
Planlagt utført
50 000 2013
Ses sammen
med utvikling
for øvrig i dette
50 000 området.
22 000 Avsluttes 2013
Ikke påbegynt.
Utføres av egne
ansatte.
25 000 Avsluttes 2014
Delvis utført.
Oppgrad av
planløsning ses
sammen med
utvidelsen av
SH.
Ferdigstilles
83 596 2015
30 000 Avsluttes 2013
Vurderes
80 000 omdisponert
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93007
0
93008
0
93009
0
10600
7
96000
1
96001
0
96002
0

96003
0
96003
1
96003
2
96003
3
96004
0
96005
0

97001
0
97001
1
97001
2
97003
0

97003
2

2013
2013
2013
2011
2012
2013
2005

Baderom Bjørkealleenoppussing
Nordboligen, utvendig
vedlikehold
Eggedal eldresenter, teknisk
utstyr
Trafikksikkerhetstiltak
Spyling og
rehab.hovedvannledninger
Gatelys
Oppfølging av tiltak i
kommuneplanen

30 000

0

0

30 000 Utføres 2013
Planlagt utført
2013, evt
100 000 avsluttes 2014

100 000

0

0

60 000

0

0

100 000

0

0

200 000

0

0

80 000

0

0

60 000 Utføres 2013
Ikke påbegynt.
Planlagt utført
100 000 2013
Planlagt utført
200 000 2013/2014
Planlagt utført
80 000 2013

250 000

86 657

0

163 343
Herunder kr.
50.000,- til
sansehage. Disp
av Hagelaget.
52 290 Utføres 2013.
Behandles 2013
160 000 realiseres 2014

2008

Sentrumsutvikling Prestfoss

513 100

460 810

0

2011

Fosselandet, gangsti

160 000

0

0

2011

Regulering, Pr.sentrum

145 000

27 383

0

2011

Kartlegging av skiltebehov

297 789

5 372

0

2011

Flyfotografering ortofoto

368 043

268 043

0

2013

Solskjerming, kommunehuset

150 000

0

0

2008

Utskifting av tak Eggedal
kapell

160 000

0

0

35 000

0

0

35 000 Påbegynt

60 000

0

0

60 000 Påbegynt

108 000

0

0

60 000

0

0

2010

2010

Flombelysning Eggedal kirke
Forbedring av orgel Eggedal
kirke
Vanningsanlegg Holmen
kirkegård

2012

Utbedring bårerom og
utv.maling Holmen kapell

2012

117 617 2013-2014
Planlagt utført
292 417 2013/2014
Planlagt utført
100 000 2013
Planlagt utført
150 000 2013
Bevilgingen
skal reduseres
til kr. 100.000,ved egen sak.
Igangsettes mai
160 000 2013

108 000 Utsettes
Ny befaring
som gir
mulighet for
prioritering
innenfor
60 000 bevilgede mdl.
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Økonomioversikt pr 27.05.2012
Regnskap
2013

Totalt Sigdal kommune pr 27.05.2013

P.omr 3: Oppvekst og kultur, tot.
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer/tjenester, komm. tjen.prod
Kjøp av tjenester, erstatter komm. prod
Overføringer
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringer
Finansutgifter
P.omr 4: Helse og sosial, tot.
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer/tjenester, komm. tjen.prod
Kjøp av tjenester, erstatter komm. prod
Overføringer
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringer
Finansutgifter
Finansinntekter
P.omr 5: Næring og drift, tot.
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer/tjenester, komm. tjen.prod
Kjøp av tjenester, erstatter komm. prod
Overføringer
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringer
Finansutgifter
Finansinntekter

Forbruk
(%)

94

Regnskap
2012

77 065 187

76 278 690

4 967 864

677 738

670 581

672 709

-7 157

101

722 333

535 729
130 438
7 070
10 083
-5 583

506 864
127 717
36 000
0

508 191
128 519
36 000
0

-28 866
-2 721
28 930
-10 083
5 583

106
102
20
0
0

483
178
35
31
-6

4 201 144

4 796 186

4 929 519

595 042

88

2 815 082
1 203 457
306 695
195 122
-81 534
-229 242
-6 000 000
6 000 000
-8 436

2 803 178
1 511 635
565 207
105 000
-70 833
-13 000
-6 000 000
6 000 000
-105 000

2 803 178
1 607 468
552 707
50 000
-70 833
-13 000
-6 000 000
6 000 000

-11 904
308 178
258 511
-90 122
10 700
216 242
0
0
-96 564

100
80
54
186
115
1 763
100
100
8

29 570 624

30 671 908

31 312 125

1 101 284

96

28 721 067

19
3
7
1
-1
-1

456 247
428 685
924 257
425 269
196 309
395 181
-72 762
417

19 136 940
4 078 943
7 298 333
1 528 583
-943 017
-391 000
-41 875
5 000

19 136 940
3 961 660
8 235 833
1 528 583
-1 123 017
-391 000
-41 875
5 000

-319 307
650 258
-625 924
103 314
253 292
1 004 181
30 887
4 583

102
84
109
93
127
357
174
8

18 424
3 440
7 545
1 868
-467
-1 992
-97

40 718 798

41 660 059

41 034 642

941 261

98

37 307 235

37 372 499
4 785 688
1 927 313
3 990 290
-4 026 681
-2 698 003
-738 639
351 530
-245 201

36 950 781
5 116 239
3 862 083
2 429 167
-4 514 712
-1 607 833
-596 500
20 833
0

36 950 781
5 116 239
3 796 667
2 429 167
-5 074 712
-1 607 833
-596 500
20 833
0

-421 718
330 551
1 934 770
-1 561 124
-488 031
1 090 170
142 139
-330 696
245 201

101
94
50
164
89
168
124
1 687
0

-3 070 981

-733 548

-1 670 306

2 337 433

419

5 154 774
4 713 811
4 713 811
1 558 992
2 119 878
2 174 361
2 720 795
4 233 600
3 846 350
631 876
1 305 200
1 420 042
-11 474 042 -12 233 483 -12 952 317
-908 628
-142 553
-142 553
-754 747
-730 000
-730 000
0
0
0
0

-440 963
560 886
1 512 805
673 324
-759 442
766 075
24 747
0
0

109
74
64
48
94
637
103

Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer/tjenester, komm. tjen.prod
Kjøp av tjenester, erstatter komm. prod
Overføringer
Refusjoner

Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer/tjenester, komm. tjen.prod
Kjøp av tjenester, erstatter komm. prod
Overføringer
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringer
Finansutgifter
Finansinntekter

Avvik 2013

72 097 322

P.omr 1: Sentrale styringsorganer, tot.

P.omr 2: Fellestjenester, tot.

Rev.budsjett
Vedtatt
2013
budsjett 2013

69 988 623

202
890
240
438
438

4 261 190
2 678
1 335
335
307
-65
-331
-6 000
6 000

32 842
5 148
4 141
3 509
-4 265
-2 824
-1 214
52
-83

659
395
950
262
048
007
000
000
-20

417
145
265
713
279
839
355

492
929
647
662
250
130
892
642
865

-1 023 202
4 922
1 841
2 988
1 758
-11 201
-783
-671
146
-22

Rådmannens forslag til vedtak:
Regnskapsrapport 1. kvartal 2013 tas til orientering.
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664
029
424
960
491
965
991
069
900
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Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 9/13 den 06.06.2013
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets vedtak:
Regnskapsrapport 1. kvartal 2013 tas til orientering.
Formannskapet behandlet saksnr. 18/13 den 06.06.2013
Behandling:
Administrasjonsutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 10.06.2013
Jens Sveaass
Møtesekretær
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Formannskapet
Arkivsaknr.: 13/290-3
Løpenr.:
3897/13
Arkivnr.:
611 &55
Saksbeh.:
Jens Sveaass

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Formannskapet

Møtedato
06.06.2013

Saksnr.
FS-13/19

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: MULIG SALG AV KOMMUNAL JORDEIENDOMBJØRKERUD GBNR 109/6
Formannskapets vedtak:
Solveig Hagavold Tonby gis tilbud om å kjøpe eiendommen Bjørkerud gbnr 109/6 fra
Sigdal kommune for 50.000 kroner.
Det settes følgende betingelser for vedtaket:
- Teigen skal sammenføyes med gbnr 109/4 innen 06.06.2014.
- Jordbruksarealet på eiendommen har varig driveplikt jmf. jordlovens §8.
- Kostnader til tinglysing, og andre offentlige avgifter i forbindelse med salget
dekkes av kjøper.
Inntektene fra salget avsettes til disposisjonsfond.
Saken avgjøres av: Formannskapet

Saksutredning
Konklusjon:
Solveig Hagavold Tonby gis tilbud om å kjøpe eiendommen Bjørkerud gbnr 109/6 av
Sigdal kommune for 50.000 kroner.
Bakgrunn:
Eiendommen Bjørkerud gbnr 109/6 i Båseroa har vært i kommunalt eie siden ca 1920.
Eiendommen ble da fradelt fra Båsum gbnr 109/4 som jord til Båsum skole som skulle ha nok
jord til ei ku på skolen. Siden har jorda blitt brukt av eieren av Båsum fra ca 1960. I 1973 ble
det behandlet en sak der Sigdal kommune ønsket å legge ut 3 tomter på arealet. På grunn av
jordvernhensyn ble søknaden om omdsponering til tomter avslått i Fylkeslandbruksstyret, og
anken ble avvist i landbruksdepartementet. Etter denne tid er arealet nyttet til jordbruksdrift.
Solveig Hagavold Tonby søker nå om å få kjøpe tilbake arealet for å legge det til egen
eiendom. Tonby er dagens eier på eiendommen Båsum, som arealet i sin tid ble fradelt fra.
Den omsøkte eiendommen består ifølge jordregisteret av 9,7 daa fulldyrket jord og 1,8 daa høy
bonitet skog, og 0,2 daa annet areal. Arealet ligger i en teig tilstøtende søkers eiendom.
I tråd med kommunens praksis for andre jordarealer er søker tilbudt leiekontrakt for arealet
med en årlig leiesum på 200 kr/daa for jordbruksarealet.
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Vurdering:
Det kan i noen sammenhenger være gunstig for en kommune å eie arealer som kan nyttes til
boligformål, eller makebyttes i forbindelse med erverv av arealer til offentlige eller
boligformål. Det konkrete arealet ligger slik til at dette er lite aktuelt. Arronderingsmessig
ligger arealet svært fint til i forhold til å sammenføyes med jordsøkers eiendom. Vi vurderer
det derfor slik at i denne saken vil det være fornuftig å selge arealet til søker. Søker har ikke
antydet hvilken pris hun ønsker å gi for arealet. Jordbruksarealet er ifølge skog- og landskaps
kartbase av god og svært god kvalitet. Ut fra arealets størrelse, kvalitet og salg av andre
jordbruksarealer i Sigdal har vi antydet at prisen for det samlede arealet kan settes til 50.000
kroner. Søker har blitt forespeilet prisen, og har godtatt prisantydningen.
For å sikre at arealet drives videre som en del av eiendommen Båsum vil det være naturlig å
stille som vilkår at arealet innen rimelig tid sammenføyes med søkers eiendom. Det vil hefte
driveplikt med arealet på lik linje med andre jordbruksarealer.
Bjørkerud er en eiendom som ligger langt fra kommunens andre eiendommer og har aldri blitt
drevet sammen med de andre landbrukseiendommene Sigdal kommune eier. Vi mener derfor
at Bjørkerud ikke tilhører samme driftsenhet som de øvrige av kommunes eiendommer, og
følgelig ikke trenger fradelingssamtykke etter jordlovas §12.
Rådmannens forslag til vedtak:
Solveig Hagavold Tonby gis tilbud om å kjøpe eiendommen Bjørkerud gbnr 109/6 fra Sigdal
kommune for 50.000 kroner.
Det settes følgende betingelser for vedtaket:
- Teigen skal sammenføyes med gbnr 109/4 innen 06.06.2014.
- Jordbruksarealet på eiendommen har varig driveplikt jmf. jordlovens §8.
- Kostnader til tinglysing, og andre offentlige avgifter i forbindelse med salget dekkes av
kjøper.
Inntektene fra salget avsettes til disposisjonsfond.
Formannskapet behandlet saksnr. 19/13 den 06.06.2013
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 10.06.2013
Jens Sveaass
Møtesekretær
Kopi: Solveig Hagavold Tonby, 3350 Prestfoss
Økonomiavdelingen, her
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Formannskapet
Arkivsaknr.: 13/448-3
Løpenr.:
3898/13
Arkivnr.:
L30
Saksbeh.:
Steinar Strøm

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Hovedutvalget for næring og drift
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
23.05.2013
06.06.2013
21.06.2013

Saksnr.
ND-13/19
FS-13/20
KS-13/43

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: UREGISTRERT JORDSAMEIE
Formannskapets forslag til vedtak:
Hovedutvalget viser til saksutredning og gebyrregulativ for kart og oppmåling og vedtar
at gebyr for registrering av jordsameie settes til kr 9 782,- og at overføring av festetomter
til nytt bruksnummer faktureres etter timer. Timesatsen er kr 532,-.
Saken avgjøres av: Kommunestyret

Saksutredning
Bakgrunn:
I Sigdal finnes flere eiendommer som er uregistrert jordsameie. Med uregistrert jordsameie
menes at det ikke finnes dokumentert eierskap, eierstørrelse eller grenser i kartverket.
Tinglysningen har i det senere ikke tatt til behandling saker til tinglysning før jordsameiet er
registrert.
Det er flere uregistrerte jordsameier i Sigdal. Det er særlig utmark som har vært jordsameie,
trulig i forbindelse med setring og beiting fra tidligere tider.
Enkelte av disse eiendommene driver med hytteutvikling. Når tinglysningen har skjerpet inn
kravene for tinglysning, vil det si at disse sameiene får ikke delt fra og solgt tomter. Dette har
ført til stans i deling og bygging innenfor disse sameiene.
Dette er en ny problemstilling som ikke har vært behandlet tidligere, verken i Sigdal eller
øvrige kommuner. Fra kartverket får vi også tilbakemeldinger at Sigdal har ekstra utfordringer
fordi det er festetomter innenfor uregistrerte jordsameier. Det har også hersket usikkerhet rundt
behandling av disse sakene.
Fremgangsmåten vi nå har fått fra kartverket og tinglysningen er som følger:
- Det rekvireres fra jordsameiet om å registrere sameiet. Rekvisisjonen skal dokumentere
eierskap, grenser og fordeling av eierstørrelser. Dersom man ikke kan dokumentere
dette vil man måtte fått dette dokumentert av jordskifteretten.
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-

Jordsameiet blir registrert og får et nytt bruksnummer.
Festetomter under det tidligere uregistrerte jordsameiet skal nå overføres til det nye
bruksnummeret.

Det er forholdet med festetomtene som vi ser er den store utfordringen. Administrasjonen skal
på møte den 15. mai (skrivende stund) med tinglysningen og kartverket. Målet med møtet er å
få avklart hvordan de enkelte jordsameiene skal løses saksbehandlingsmessig. Notat fra møtet
med kartverket og tinglysningen legges frem på hovedutvalgets møte.
Dette er en sakstype vi tidligere ikke har hatt eller som vil komme siden. Derfor har ikke dette
vært omhandlet i vårt gebyrsystem. I vårt gebyrregulativ 1.1.5 registrering av jordsameie står
det at registrering av jordsameie faktureres etter medgått tid.
Vurdering:
Administrasjonen har hatt mye arbeid med uregistrert jordsameier. Vi mener at vi kan ikke
legge alt det arbeidet som er gjort inn i gebyr for behandlingen. Den delen som går på å finne
ut hvordan en skal løse sakene kan ikke belastes kunden.
Vi foreslår følgende modell for fakturering av uregistrerte jordsameier:
Registrering av jordsameiet
I gebyrregulativet er dette satt som punkt 1.1.5. Hvor en skal fakturere etter medgått tid. Vi
sammenligner dette og fakturerer dette likt med sakstypen: 1.1.2 Matrikulering av eksisterende
umatrikulert grunn: Kr 9 782,Overføring av festetomter til nytt bruksnummer
Her vil det være riktig at vi fakturerer etter medgått tid. I vårt gebyr regulativ står det at vi skal
fakturere etter 1,2 promille av saksbehandlers lønn. Når vi beregner snitt av lønn til
saksbehandlerne, får vi en timesats på kr 532,-.
Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalget viser til saksutredning og gebyrregulativ for kart og oppmåling og vedtar at
gebyr for registrering av jordsameie settes til kr 9 782,- og at overføring av festetomter til nytt
bruksnummer faktureres etter timer. Timesatsen er kr 532,-.
Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 19/13 den 23.05.2013
Behandling:
Enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for næring og drifts forslag til vedtak:
Hovedutvalget viser til saksutredning og gebyrregulativ for kart og oppmåling og vedtar
at gebyr for registrering av jordsameie settes til kr 9 782,- og at overføring av festetomter
til nytt bruksnummer faktureres etter timer. Timesatsen er kr 532,-.
Formannskapet behandlet saksnr. 20/13 den 06.06.2013
Behandling:
Hoveduvalget for næring og drifts forslag til vedtak ble enstemming vedtatt.
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RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 10.06.2013
Jens Sveaass
Møtesekretær
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Formannskapet
Arkivsaknr.: 13/492-3
Løpenr.:
3899/13
Arkivnr.:
064
Saksbeh.:
Nataliya Malyna

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
06.06.2013
06.06.2013
21.06.2013

Saksnr.
AD-13/13
FS-13/21
KS-13/37

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: LØNN, PERSONAL OG ØKONOMISYSTEM
Formannskapets forslag til vedtak:
Sigdal kommune skal anskaffe et nytt lønns-, personal- og økonomisystem i løpet av
2013.
Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle og inngå avtalen med leverandør av ny
løsning, innenfor de rammer og vilkår som fastsettes i det felles anskaffelsesprosjektet
som Sigdal, Ringerike, Modum, Hole og Krødsherad gjennomfører.
Saken avgjøres av: Kommunestyret

Saksutredning
Konklusjon:
Sigdal kommune, i samarbeid med Ringerike, Hole, Modum og Krødsherad kommuner går til
anskaffelse av et nytt lønns-, personal og økonomisystem i 2013. Rådmann gis fullmakt til å
inngå avtale med leverandør, i tråd med fremforhandlet løsning for de fem kommunene samlet.
Budsjettendring med finansieringsforslag vil utarbeides når leverandøren er valgt og endelige
kostnader er kjent.
Bakgrunn:
Sigdal kommune byttet lønns-, personal- og økonomisystem i april 2011. Bakgrunn for dette,
og behovet for oppgradere eller skifte ut tidligere system ble behandlet i Sigdal kommune
høsten 2009. I denne sammenheng ble det også valgt å knytte prosessen opp i mot tilsvarende
arbeid med oppgradering/utskifting i Modum og Krødsherad.
Selve gjennomføringen var arbeidskrevende, men gikk sammenlignet med andre kommuner og
etter forholdene, på en god måte. Like fullt har det også for økonomikontoret i Sigdal vært
utfordringer med løsningen. Noen moduler var ikke ferdig utviklet og funksjonalitet virket
ikke som forutsatt. Leverandøren har åpenbart måtte bruke svært omfattende ressurser på å
løse slike utfordringer for alle aktuelle kommuner som kjøpte dette systemet.
I oktober 2012 ble det sendt ut et brev til alle ERV kunder om videre strategi for ERV-løsning
i kommunal sektor. Leverandøren, EVRY orienterte i dette brevet om at det ikke var mulig å
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skape lønnsomhet på aktuelle løsning til landets kommuner, og at det var besluttet å avvikle
ERV kommuneløsning. Leverandøren står ved sine kontraktuelle forpliktelser overfor den
enkelte kommune, men at man etter kontraktsperioden vil stå uten drift og support på aktuelle
løsning.
Sigdal kommune inngikk, som vanlig er på denne type kontrakter, 3 års avtale som i vårt
tilfelle dermed løp fra februar 2011 og ut februar 2014. Dvs. at senest i 2014 må kommunen gå
over til et nytt lønns-, personal- og økonomisystem. Det er imidlertid tidligere fattet vedtak om
at Modum, Sigdal og Krødsherad skal ha samme økonomisystem, for på den måten å ha
mulighet for bedre å kunne samarbeide om konkrete økonomifunksjoner. Modum hadde tatt i
bruk ERV og er i samme situasjon som Sigdal, mens Krødsherad ikke var kommet i gang med
å implementere løsningen. Krødsherad på sin side står med et gammelt system som ikke vil
driftes videre i 2014, og er slik sett helt nødt til å anskaffe system nå i 2013. Det er ytterligere
2 kommuner i vårt nærområde (Ringerike og Hole) som bruker ERV - økonomisystem i dag
og som må også skifte det til et nytt. Etter sondering rådmennene i mellom ble det klart at det
var ønskelig å samles i ett prosjekt, hvor fem kommuner samlet kunne gå i dialog med aktuelle
leverandører for å best mulig sette opp et godt anskaffelseprosjekt i den noe utfordrende
situasjonen man befinner seg i.
I november 2012 utnevnte rådmenn en prosjektgruppe som består av innkjøpsansvarlig fra
Ringerike kommune og 5 økonomisjefer fra Ringerike, Modum, Hole, Sigdal og Krødsherad
kommune. Det ble bestemt å kjøre en felles anskaffelsesprosess med innkjøpsansvarlig fra
Ringerike som prosjektleder.
I desember 2012 ble det forhåndsverslet gjennom DOFFIN (database for offentlig innkjøp) at
kommunene vil gå på anbud i 2013 for anskaffelse av nytt lønns-, personal- og
økonomisystem. Konkurranse ble utlyst den 9. januar 2013 som en konkurransepreget dialog.
Konkurransepreget dialog er en anskaffelsesprosedyre som kan benyttes ved særlig komplekse
anskaffelser. Prosedyren gir mulighet for å kunne føre en dialog med leverandører på et tidlig
stadium av anskaffelsen for at oppdragsgiver skal få kunnskap om hvilke løsninger markedet
kan tilby, før det så gis konkurrerende tilbud.
Prekvalifiseringen var på plass februar 2013. Det har vært mottatt kvalifikasjonsanmodning
(ikke tilbud) fra 2 tilbydere: Visma Unique AS og Unit4 Agresso AS. Leverandørene er
kvalifiserte. Den konkurransepregede dialogen ble gjennomført i mars 2013, hvor en av
leverandører og faggrupper fra alle kommuner var til stede. Faggruppene har i felleskap
utarbeidet et konkurransegrunnlag som ble sendt ut til disse leverandørene i slutten av april.
Svarfrist er satt opp til 28. mai 2013.
Det er satt opp følgende kriterier for valg av leverandør:
•

Totalkostnad
40%
Tar utgangspunkt i 4 års drift og inkludere alle kostnader (opplæring, vedlikehold,
driftskostnader, egne utgifter ved systembytte og engangskostnader)

•

Oppfyllelse av kravspesifikasjon
1. Overordnede krav
- brukervennlighet

60%
60%
(20%)
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- konverteringsplan
(8%)
- fremdrifts- og implementeringsplan (7%)
- dokumentasjon, opplæring, brukerstøtte (6%)
- roller og brukeradministrasjon (6%)
- tekniske krav
(10%)
- andre overordnede krav
(3%)
2. Krav til enkelte fagområder
40%
Planen for videre prosess:
• Evaluering av tilbud – juni 2013
• Avtaleinngåelse - slutten av juni 2013
• Implementering/opplæring – høst 2013
• Oppstart – 01.01.2014
• Videreopplæring – 2014
Vurdering:
Ny løsningen må være på plass fra og med 1. januar 2014. Det er knapp med tid for å få
gjennomført anskaffelsen og implementeringen. Rådmannen anbefaler derfor å gjennomføre
anskaffelsen i samarbeid med andre kommuner, og inngå avtalen med den leverandøren som
vinner konkurransen. På denne måten tar vi del i det løpet som kjøres felles helt frem til og
med implementering, også når det gjelder kurs opplæring og kompetanse. Dette letter
prosessen vesentlig for Sigdal kommune, versus et alternativ om å skulle gjennomføre en slik
prosses på egen hånd, ett år senere.
Rådmann gis fullmakt til å inngå avtale med leverandør, i tråd med fremforhandlet løsning for
de fem kommunene samlet. Budsjettendring med finansieringsforslag vil utarbeides når
leverandøren er valgt og endelige kostnader er kjent.
Rådmannens forslag til vedtak:
Sigdal kommune skal anskaffe et nytt lønns-, personal- og økonomisystem i løpet av 2013.
Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle og inngå avtalen med leverandør av ny løsning,
innenfor de rammer og vilkår som fastsettes i det felles anskaffelsesprosjektet som Sigdal,
Ringerike, Modum, Hole og Krødsherad gjennomfører.
Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 13/13 den 06.06.2013
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets vedtak:
Sigdal kommune skal anskaffe et nytt lønns-, personal- og økonomisystem i løpet av
2013.
Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle og inngå avtalen med leverandør av ny
løsning, innenfor de rammer og vilkår som fastsettes i det felles anskaffelsesprosjektet
som Sigdal, Ringerike, Modum, Hole og Krødsherad gjennomfører.
Formannskapet behandlet saksnr. 21/13 den 06.06.2013
Behandling:
Administrasjonsutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 10.06.2013
Jens Sveaass
Møtesekretær
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Formannskapet
Arkivsaknr.: 13/496-2
Løpenr.:
3900/13
Arkivnr.:
026 S0
Saksbeh.:
Jens Sveaass

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
06.06.2013
21.06.2013

Saksnr.
FS-13/22
KS-13/34

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: ETABLERING AV RAMFOSS ENERGI AS
Formannskapets forslag til vedtak:
Sigdal kommune ønsker å sikre videre forretningsmessig vekst og grunnlag for
næringsutvikling basert på regionens energiressurser. Sigdal kommune støtter
beslutningen i Ramfoss Kraftlag sitt styre om opprettelse av et Ramfoss Energi AS.
Sigdal kommune anbefaler at Ramfoss Energi AS skal opprettes gjennom et likeverdig
eierskap mellom Krødsherad Everk KF, Sigdal Energi og Modum Kraftproduksjon KF.
Nødvendig aksjekapital og driftskapital for Ramfoss Energi AS for årene 2013, 2014 og
2015. sikres gjennom et eierbidrag på kr. 300.000,- fra hvert selskap pr. år.
Pengene hentes fra Sigdal Energis årlige drift. Virksomheten i Ramfoss Energi AS skal
evalueres og rapporteres årlig, og rapporten skal drøftes i kommunen. Etter 3 år skal
full evaluering av virksomheten gjennomføres, og videre utvikling avgjøres av
eierselskapene og kommunene.
Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg:

Ramfoss Energi AS – rapport med forretningsplan 21.11.2012

Saksutredning
Konklusjon:
Formannskapet i Sigdal kommune er styre for det Sigdal Energi. Herværende sak legges
frem for styret i Sigdal Energi for behandling, og for utarbeidelse av innstilling til
Kommunestyret i Sigdal, slik at kommunestyret gis mulighet til å behandle saken og
treffe vedtak om en mulig etablering av Ramfoss Energi AS.
Bakgrunn:
Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner har som medeiere i Ramfoss Kraftlag gjennom flere
år søkt å finne måter for økt eiermessig engasjement i videre utvikling av regionens
energiressurser.
Etter avklaringer med Buskerud Fylkeskommune, har styret i Ramfoss Kraftlag vedtatt en
videre mulig utvikling gjennom et eget felleseid selskap adskilt fra Kraftlaget, - Ramfoss
Energi AS.
SIDE: 162

Sak 22/13
Styret i Ramfoss Kraftlag etablerte vinteren 2012 et mandat for det videre arbeid som følger:
•
•
•

Styret i Ramfoss Kraftlag tilrår at Ramfoss Energi etableres.
Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner inviteres til eierskap i selskapet gjennom
sine kraftselskaper.
Styret i Ramfoss Kraftlag anbefaler at forretningsplan for Ramfoss Energi AS
ferdigstilles innen utgangen av november 2012.

På dette grunnlag ble det utpekt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra de tre
kommunene samt Krødsherad E-Verk (KEV) og Midt-Nett Buskerud AS (MNB).
Arbeidsgruppen la fram sin rapport med forretningsplan den 21.11.2012.

Vurdering:
1. Ovenfor nevnte rapport konkluderer med følgende avbefaling:
”Arbeidsgruppa legger fram sin utredning med forretningsplan, og mener at denne planen
viser at styrets tilrådning om å etablere Ramfoss Energi AS bør gjennomføres snarest. Dette
med bakgrunn i:
•
•

•
•

•

Ramfoss Energi AS vil kunne fylle en viktig rolle i kommunenes gjennomføring av egne
klimaplaner, samt være en kompetent ressurs i forhold til å leie inn ekspertise.
Ramfoss Energi AS vil ivareta en rolle gjennom å levere tjenester overfor bedrifter og
virksomheter som ønsker energivurdering, energieffektivisering og energiomlegging i
sine bygg.
Ramfoss Energi AS vil fylle en rådgivingsrolle for mindre næringsvirksomhet,
gårdsbruk og privatboliger.
Ramfoss Energi AS vil kunne bidra til felles satsning i de tre kommunene på anlegg for
produksjon av fornybar energi. Dette innebærer sikring av finansiering, etablering og
drift av ulike anlegg som mini- og mikrokraftverk, større grunnvarmeanlegg og større
biovarmeanlegg, med basis i den kompetanse som finnes i MNB og KEV.
Ramfoss Energi AS vil være en lønnsom satsning for kommunene, både i
samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk forstand. Gjennom å bygge kompetanse og
å bidra til å gjennomføre kommunenes klima- og energiplaner, vil Ramfoss Energi AS
være en strategisk riktig og viktig satsning for regionen.”

2.
3. Nevnte forretningsplan er vedlagt denne saken i sin helhet
Det vises i denne sammenheng spesielt til p.2.2. ”Forretningside Ramfoss Energi AS” og
underpunktene hitsettes.
•
•

•

Ramfoss Energi AS retter seg mot offentlige og private energibrukere som ønsker med
økonomiske, miljø- og ressursvennlige energiløsninger.
Ramfoss Energi har kompetanse, erfaring og innsikt til å ivareta kundenes behov, og
skal gjennom sitt nettverk bidra til framtidsrettede, teknisk/økonomisk optimale
løsninger for de enkelte prosjekter og opplegg.
Ramfoss Energi vil selge bred energikunnskap, prosessledelse og prosjektledelse samt
utvikle ”pakkeløsninger” sammen med alliansepartnere.
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•

Ramfoss energi AS skal over tid utvikles til å bli en aktør i utbygging og drift av nye
energianlegg, alene eller sammen med andre regionale aktører.”

4. Etablering av Ramfoss Energi AS
Ramfoss energi AS vil kreve en startfinansiering og driftskapital i oppstartsperioden.
Kommunene tilføres i dag ressurser og avkastning fra den satsning som tidligere er gjort
gjennom kraftproduksjon i regionen. I forretningsplanen for Ramfoss Energi AS foreslås
selskapet etablert gjennom likeverdig eierskap fra de tre kommunene gjennom sine
kraftselskaper. Dette medfører en satsning på kr. 300.000 pr. år i tre år fra hver av de tre
kommunene.
Ramfoss Energi AS foreslås etablert som et frittstående selskap, som samtidig skal være en
del av ”energinettverket” sammen med MNB og KEV. Dette muliggjør en fokusering på og
etablering av forsterket kompetanse og forretningsmessig kapasitet.
Avklaring av roller i eierskap og etablering av avtaler mellom selskapet og kommunene.
I forbindelse med framlegging av arbeidsgruppas forretningsplan ble det, etter innspill fra
rådmennene, foretatt en juridisk avklaring av KS-advokatene og BTV-innkjøp i forhold til
rollen til en slikt selvstendig selskap, og rammer for et mulig samarbeid med kommunene.
Følgende konklusjoner er angitt:
Eierskap og rolle.
Et selskap – Ramfoss energi- som skal operere i konkurranse med andre aktører i det private
og offentlige market må etableres utenfor kommuneadministrasjonen. Ramfoss Energi må
etableres som en selvstendig forretningsmessig enhet – et Ramfoss Energi AS. Kommunene
kan fritt, gjennom sine kraftselskap, etablere, eie og drive en slik forretningsdrift. Et slikt
selskap må inngi tilbud til kommunene på linje med andre markedsaktører.
Rammer for samarbeid med kommunene.
Et frittstående Ramfoss Energi AS kan inngå rammeavtaler med kommunene basert på et
åpent konkurransegrunnlag dersom de under ellers like vilkår vinner en slik kontrakt.
Kommunene kan angi ulike tildelingskriterier som gjelder rammeavtaler og til bruk i
minikonkurranser. En rammeavtale skal kunne gi kommunene tilgang på nødvendig
kompetanse i forbindelse med forberedelse og kvalitetssikring av EPC-avtaler og lignende.
Sakens videre gang.
Satsning på Ramfoss Energi AS må være forankret i de tre eierkommunene som eiere av
henholdsvis; Modum Kraftproduksjon KF, Sigdal Energi, og Krødsherad Everk KF.
Formannskapet i Sigdal Kommune er styre for Sigdal Energi, og forelegges denne
saksutredningen for på den måten å kunne gjøre en behandling og fremme en innstilling til
endelig behandling i Sigdal kommunestyre. Nedenfor ligger informasjon om behandling og
vedtak som er gjort i Krødsherad Everk den 06.05.2013.
Krødsherad Everk KF har behandlet saken i møte 6.5.2013 og fattet slikt vedtak som
oversendes Krødsherad kommune som den ene av eierkommunene:
”Saken oversendes Krødsherad kommune med følgende forslag til vedtak:
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Krødsherad kommune ønsker å sikre videre forretningsmessig vekst og grunnlav for næringsutvikling
basert på regionens energiressurser. Krødsherad kommune støtter beslutningen i Ramfoss Kraftlag sitt
styre om opprettelse av et Ramfoss Energi AS.
Krødsherad kommune anbefaler at Ramfoss Energi AS skal opprettes gjennom et likeverdig eierskap
mellom Krødsherad Everk KF, Sigdal Energi og Modum Kraftproduksjon KF. Nødvendig aksjekapital
og driftskapital for Ramfoss Energi AS for årene 2013, 2014 og 2015. sikres gjennom et eierbidrag på
kr. 300.000,- fra hvert selskap pr. år.
Pengene tas fra Krødsherad kommunes utbytte på Ramfosskraft solgt gjennom Krødsherad Everk KF.
Virksomheten til Ramfoss Energi AS skal evalueres og rapporteres årlig, og rapporten skal drøftes i
kommunen. Etter 3 år skal full evaluering av virksomheten gjennomføres, og videre utvikling avgjøres av
eierselskapene og kommunene.”.

Rådmannens kommentar.
Rådmannen ser at dette er en politisk initiert sak og legger derfor saken frem uten innstilling,
på lik linje som i Krødsherad og Modum.
Som det framgår av informasjonen over har rådmennene underveis ønsket ytterligere
avklaringer i forbindelse med eierskap og etablering av avtaler mellom selskapet og
kommunene. Slik avklaring er foretatt og klare føringer som må etterleves foreligger for
virksomheten.
Sigdal Energi har en relativt forutsigbar økonomi med et resultat som over flere år har variert
mellom 1 og 2 millioner kroner i året. Et engasjement i Ramfoss Energi AS, med kroner
300.000,- pr år over tre år, vil måtte hensyntas i Sigdal Kommunes vurdering av kommende
års utbytte fra Sigdal Energi. I dagens økonomiplan for Sigdal kommune ligger det til grunn et
årlig utbytte på 1,5 millioner kroner fra Sigdal Energi. Et engasjement i Ramfoss Energi AS vil
kunne redusere kommunens anledning til å ta utbytte i den størrelsesorden, gitt at andre
forhold forløper som normalt. All akumulert egenkapital i Sigdal Energi er til Sigdals
kommunes fremtidige disposisjon og prioritering. Det er viktig å holde et engasjement i et nytt
selskap opp i mot andre prioriteringer kommunen må gjøre når man tar en beslutning om et
slikt engasjement. Rådmannen gjør oppmerksom på dette, slik at formannskap/ kommunestyre
kan ta det med i sin totalvurdering av saken.
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken fremmes uten forsalg til vedtak.
Formannskapet behandlet saksnr. 22/13 den 06.06.2013
Behandling:
Habilitetsvurdering. Sigdal kommune legger til grunn tilsvarende habilitetsvurdering som ved
behandling i Modum kommune. Deltagelse i ad-hoc arbeidsgruppe, hvor enkelte
formannskapsmedlemmer også har gitt sitt bidrag i arbeid med selskapets forretningsplan,
ansees ikke for å være saksforberedelse som på den måten ville rammes av
innhabilitetsbestemmelser i kommuneloven.
Formannskapet, i egenskap av styret for Sigdal Energi, fremmet følgende forslag til vedtak for
behandling i kommunestyret i Sigdal:
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Sigdal kommune ønsker å sikre videre forretningsmessig vekst og grunnlag for
næringsutvikling basert på regionens energiressurser. Sigdal kommune støtter beslutningen i
Ramfoss Kraftlag sitt styre om opprettelse av et Ramfoss Energi AS.
Sigdal kommune anbefaler at Ramfoss Energi AS skal opprettes gjennom et likeverdig
eierskap mellom Krødsherad Everk KF, Sigdal Energi og Modum Kraftproduksjon KF.
Nødvendig aksjekapital og driftskapital for Ramfoss Energi AS for årene 2013, 2014 og 2015.
sikres gjennom et eierbidrag på kr. 300.000,- fra hvert selskap pr. år.
Pengene hentes fra Sigdal Energis årlige drift. Virksomheten i Ramfoss Energi AS skal
evalueres og rapporteres årlig, og rapporten skal drøftes i kommunen. Etter 3 år skal full
evaluering av virksomheten gjennomføres, og videre utvikling avgjøres av eierselskapene og
kommunene.
Votering
Forslag til vedtak, enstemmig vedtatt.

RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 10.06.2013
Jens Sveaass
Møtesekretær
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Formannskapet
Arkivsaknr.: 13/528-2
Løpenr.:
3901/13
Arkivnr.:
614 C56 &85
Saksbeh.: Hilde Teksle Gundersen
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Styre/råd/utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
06.06.2013
21.06.2013

Saksnr.
FS-13/23
KS-13/41
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SAKSPROTOKOLL: AVVIKLING AV TH. KITTELSENS HJEM LAUVLIA IKS
Formannskapets forslag til vedtak:
Sigdal kommune avvikler IKS i samarbeid medBuskerud fylkeskommune, og oppretter
en ny eierstiftelse som innebefatter Th. Kittelsens hjem Lauvlia og Chr. Skredsvig hjem
Hagan.
Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg: Notat fra fylkesadvokat Hanne Garås

Saksutredning
Konklusjon:
Administrasjonen anbefaler en avvikling av Th. Kittelsens hjem Lauvlia IKS, og en opprettelse
av en ny stiftelse som innebefatter både Lauvlia og Hagan.
Bakgrunn:
Th. Kittelsen hjem Lauvlia ble i 2004 kjøpt med tilskudd fra Sigdal kommune, Buskerud
Fylkeskommune og Norsk kulturråd. Det ble opprettet et IKS med Sigdal kommune som eier
av 2/3 og Buskerud Fylkeskommune som eier av 1/3.
I forbindelse med kjøp av Hagan ble det i sak 43/12 vedtatt i fylkestinget at utviklingssjefen
skulle starte forhandlinger med Sigdal kommune om å tre ut som eier av Th. Kittelsenes
Lauvlia IKS .
Vurdering:
Fylkesadvokaten har i oppdrag fra Sigdal kommune og Utviklingsavdelingen utredet ulike
fremtidige eierformer for Eiendomsselskapet Th. Kittelsens hjem Lauvlia IKS. På bakgrunn
av utredningen vedtok
Representantskapet i Th. Kittelsens hjem Lauvlia IKS i sitt møte 23. mai i sak 4/13: en
ivaretar Lauvlia interesser best ved å etablere en særskilt eierstiftelse for Lauvlia og Hagan.
Representantskapet beslutter å avvikle IKS og ber administrasjon om å starte gjennomføring
av prosessen i henhold til vedtak i fylkeskommunen i forbindlese med tilskudd til kjøp av
Hagan.
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Det vil det være mulig å opprette én ny stiftelse med utgangspunkt i stiftelsesloven 15. juni
2001 nr. 59. IKS'et må imidlertid først avvikles. Prosessen med å oppløse et interkommunalt
selskap følger av bestemmelser i lov om interkommunale selskaper 29. januar 1999 nr. 6 (IKSloven).
Det følger av loven § 32 at interkommunale selskap kan oppløses dersom deltakerne er enige
om det. Det enkelte kommunestyre eller fylkesting treffer selv vedtak i saken. Tilsvarende sak
vil bli behandlet i Fylkestinget 12-13.juni. Videre må oppløsning av selskapet må godkjennes
av departementet.
Etter godkjennelse fra departementet oppnevner representantskapet straks et avviklingsstyre.
Selskapets ordinære styre trer ut av funksjon når avviklingsstyret er valgt. Medlemmene av det
ordinære styret kan helt eller delvis velges til avviklingsstyret.
Straks avviklingsstyret er oppnevnt, plikter det å sende melding om oppløsningsvedtaket og
oppnevningen av avviklingsstyre til Foretaksregisteret. Foretaksregisteret skal samtidig med at
registrering finner sted, kunngjøre beslutningen og varsle selskapets kreditorer om at de må
melde seg til selskapet innen seks måneder fra kunngjøringen i Brønnøysundregistrenes
elektroniske kunngjøringspublikasjon. Når avviklingsoppgjør er vedtatt og utbetaling av
likvidasjonsoppgjør er foretatt, skal avviklingsstyret straks sende melding til Foretaksregisteret
om at selskapet er avviklet.
Deretter vil det opprettes en ny stiftelse som eier av både Lauvlia og Hagan. En stiftelse er en
selvstendig selskapsform uten eiere. Utgangspunktet er en verdi som blir stilt til rådighet som
stiftelseskapital (grunnkapital). Deretter eier stiftelsen seg selv, og beholder selv avkastning og
verdier som virksomheten gir. Stiftelser blir regulert etter bestemmelsene i stiftelsensloven,
lov av 15.06.2001.
Både Lauvlia og Hagan er i dag avdelingen under det konsoliderte museet Kunstnerdalen
Kulturmuseum. Museet vil fortsatt være ansvarlig for driften. Begge museene vil være med i
den videre prosesssen med konsolidering av museene i Buskerud.
Rådmannens forslag til vedtak:
Sigdal kommune avvikler IKS i samarbeid medBuskerud fylkeskommune, og oppretter en ny
eierstiftelse som innebefatter Th. Kittelsens hjem Lauvlia og Chr. Skredsvig hjem Hagan.
Formannskapet behandlet saksnr. 23/13 den 06.06.2013
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 10.06.2013
Jens Sveaass
Møtesekretær
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Formannskapet
Arkivsaknr.: 13/94-6
Løpenr.:
3902/13
Arkivnr.:
060
Saksbeh.:
Jens Sveaass
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Styre/råd/utvalg
Formannskapet

Møtedato
06.06.2013

Saksnr.
FS-13/24
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SAKSPROTOKOLL: MELDINGER
Formannskapets vedtak:
Fremlagte meldinger tas til orientering.
Saken avgjøres av: Formannskapet
Vedlegg:
1. Protokoll fra politirådet
2. Tilskudd til øyeblikkelig hjelp-plasser innenfor pleie og omsorg.
3. Sigdal Musem, årsberetning 2012
4. Henvendelse og svar vedr fysioterapitilbud i Eggedal
5. Vestregionen, årsberetning 2012 med protokoll fra Generalforsamling 2013
6. Oversikt over behandlede saker i Formannskapet i 2012
Rådmannens forslag til vedtak:
Fremlagte meldinger tas til orientering.
Formannskapet behandlet saksnr. 24/13 den 06.06.2013
Behandling:
Melding med protokoll fra Politiråd ble foreslått tatt opp som egen sak.
Det ble videre lagt frem kopi av saksutredning i Modum kommune vedr Regionrådets
stillingsressurs. Meldingen ble foreslått tatt opp som egen sak.
Votering:
Forslaget om å ta opp protokoll fra Politirådet som egen sak ble enstemmig vedtatt, meldingen
ble tatt opp som egen sak og gitt saksnummer 13/25
Forslaget om å ta opp melding med saksutredning i Modum kommune vedr Regionrådets
stillingsressurs ble enstemmig vedtatt. Denne meldingen ble tatt opp som egen sak og gitt
saksnummer 13/26
Votering Meldinger forøvrig:
Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt.
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RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 10.06.2013
Jens Sveaass
Møtesekretær
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Formannskapet
Arkivsaknr.: 13/590-2
Løpenr.:
3903/13
Arkivnr.:
X31
Saksbeh.:
Jens Sveaass
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Styre/råd/utvalg
Formannskapet

Møtedato
06.06.2013

Saksnr.
FS-13/25
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SAKSPROTOKOLL: PROTOKOLL FRA POLITIRÅD
Formannskapets vedtak:
Førstkommende politiråd behandler og innstiller for kommunestyret i Sigdal kommune
en uttalelse til Politiets ledelse vedrørende utvikling i politidistriktet og situasjonen ved
lensmannskontoret i Sigdal.
Saken avgjøres av: Formannskapet

Formannskapet behandlet saksnr. 25/13 den 06.06.2013
Behandling:
Formannskapet fremmet følgende felles forslag;
Førstkommende politiråd behandler og innstiller for kommunestyret i Sigdal kommune en
uttalelse til Politiets ledelse vedrørende utvikling i politidistriktet og situasjonen ved
lensmannskontoret i Sigdal.
Votering:
Forslag til vedtak, enstemmig vedtatt.

RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 10.06.2013
Jens Sveaass
Møtesekretær
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Formannskapet
Arkivsaknr.: 13/589-2
Løpenr.:
3904/13
Arkivnr.:
026
Saksbeh.:
Jens Sveaass
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Styre/råd/utvalg
Formannskapet

Møtedato
06.06.2013

Saksnr.
FS-13/26

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: REGIONRÅDETS STILLINGSRESSURS
Formannskapets vedtak:
På bakgrunn av drøftinger i felles formannskapsmøte, og presenterte saksutredning fra
behandling i Modum kommune, ferdigstiller rådmannen en tilsvarende sak for
kommunestyret i Sigdal Kommune til endelig behandling i møtet 21.06.13.
Saken avgjøres av: Formannskapet
Formannskapet behandlet saksnr. 26/13 den 06.06.2013
Behandling:
Formannskapet fremmet følgende felles forslag;
På bakgrunn av drøftinger i felles formannskapsmøte, og presenterte saksutredning fra
behandling i Modum kommune, ferdigstiller rådmannen en tilsvarende sak for kommunestyret
i Sigdal Kommune til endelig behandling i møtet 21.06.13.
Votering
Forslaget til vedtak, enstemmig vedtatt.

RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 10.06.2013
Jens Sveaass
Møtesekretær
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