
Rådmannens forslag til 
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Årsbudsjett 2019
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v/ rådmann Ole Petter Skjævestad og 
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Rådmannens mål for budsjettprosessen

1. Vedtak om realistisk budsjett i balanse i K- styremøte den 

11. desember

2. Sikre at viktige grep og tiltak er forsvarlig 

konsekvensutredet før vedtak.



Utfordring – vår økonomiske situasjon

• Stadig reduksjon av inntekter fra staten - Utfordringen øker 

kraftig årene fremover

• Nedbemanning er eneste løsning for å redusere kostnader 

mye og raskt.

• Problemet er at vi sliter med å løse oppgavene våre på en 

tilfredsstillende måte med dagens bemanning. Dette 

oppleves å gjelde hele organisasjonen.

• Vi kan ikke nedbemanne uten at dette vil ha direkte 

betydning for nivå og kvalitet på tjenestene til brukerne.



Behov- Hvor har vi fokus

• Etablere en økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust 

til å håndtere uforutsette hendelser

• Bedre tjenester til lavere pris- Innovasjonsbehov

• Krav og forventninger fra brukerne øker

• Overføring av oppgaver fra staten

• Effekt av nytt inntektssystem

• Mer effektiv drift

• Større stillinger

• Ny organisering

• Digitalisering

• Forebygge mer- behandle mindre

• i barnehagene

• i tidlig skolealder

• I eldreomsorgen 



Hovedtrekk i budsjettforslaget

 Fortsatt ønske om å prioritere barnehage og skole

 Fortsatt reduksjon av driftsnivået – stramme, men mest 

mulig rettferdige rammer

 Forutsetter at vi lykkes med å tilpasse tjenestenivå til 

inntekten uten å drive uforsvarlig

 Finansiering av store og viktige investeringer i infrastruktur 

krever streng prioritering

 Hentet ut gevinster av fusjon DDØ/ IKT- Agder

 Ikke forslag om ytterligere økning av eiendomsskatt

 Videreføring av tilskudd til lag, foreninger og private



Hovedtrekk forts.
 Kun mindre økninger av avgifter og brukerbetalinger

 Betydelig økning av saksbehandlingsgebyrer

 Redusert ambisjonsnivå for «buffer» 

 Legger opp til positivt netto driftsresultat i 2019 på 2,38 

mill. dvs 1,22% 

 Økonomisk resultatutvikling i økonomiplanperioden er 

svakere enn ønsket

 Budsjettert med 4.755 mill. utbytte fra AE

 Investeringsbehov for kritisk infrastruktur er ivaretatt

 Signaliserer ambisjon om gevinstrealisering

 Digitalisering

 Innovasjon

 Ny organisering- Større stillinger



Prognose (forutsetninger) for kommunens generelle inntekter og 

utgifter







Resultatutvikling i perioden

Netto driftsresultat og saldering



Utvikling disp fond /Buffer

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.458 1.215 2.086 2.152 2.152 3.611 6.936 10,6 mill 10.6 mill?



Rammene for de ulike ansvarsområdene/enhetene



Enhetenes rammer

• Forutsetningene for budsjett 2019 innebærer i hovedsak en 

videreføring av driftsniåvet fra de foregående år med en del 

justeringer. (lønns og prisvekst er kompensert)

• Ikke alle styrkinger er fullfinansiert, forutsetter krav om 

effektivisering på andre områder.

• Minner om at nivå eksisterende driftsnivå er resultat av 

omfattende kutt gjennom mange år. Bla uspesifiserte kutt fra 

2016 og 2017 og usikre gevinstrealiseringer

• Effektivisering vil fortsatt være påkrevet, og innbyggerne vil 

kunne oppleve at tjenestene blir annerledes, og i noen tilfeller 

dårligere.

• Det er ikke tatt høyde for uforutsette utgifter på noen områder. 

• Behovet for reell buffer er påtrengende.



Særlige utfordringer

• Effekt av investeringsnivået i driften

• Helse og omsorg: Usikkerhet og risiko

• Nye bemanningsnormer i barnehagen

• Usikker finansiering av ruskonsulentstilling

• Mangel på administrative ressurser 



Ny fremstilling av kutt og satsinger 

– 79 punkter, kapittel 4 i dokumentet



Investeringsprogrammet:

«Rådmannen legger til grunn at 

investeringsnivået i økonomiplanperioden må 

reduseres med minimum 30 millioner»

 Belastningen av tidligere investeringsnivå er for stor

 Stadig reduserte inntekter fra staten legger press på økonomien

 Må ta høyde for renteoppgang i perioden

 Behov for nye, umiddelbare investeringer i kritisk infrastruktur

 Økte kostnader for planlagte nødvendige investeringer

 Manglende inntekt fra salg av Mauråsen vi forverre situasjonen 

ytterligere…

Vi må betale for gammel moro før vi kan ta oss råd til ny



Nye kostnader i investeringsprogrammet

• Økt kostnad kirkegård                    Økning: 5,1 mill

• Høydebasseng Myra Nytt: 7,5 mill

• Brannstasjon (1,5 mill) Økning: 3.0 mill

• Renseannlegg Myra                       Økning: 2,4 mill



Ut av programmet:

• Liheia Boligfelt
• Behovet for tilgjengelig tomter er dekket en stund 

fremover

• Industriområde Fidalen
• Dyrt

• Ikke egnet for trinnvis utbygging

• Mangler etterspørsel

• Ny E-18: Behov for å tenke nytt?



Investeringsprogram  2019-2022

Br. Investering Lånefinansiering

Kr.  57.789 mill. i 2019 kr. 40.446 mill.

Kr.  10.335 mill. i 2020 kr.   4.490 mill.

Kr.    3.775 mill. i 2021 kr.   0.180 mill.

Kr.    7.455 mill. i 2022 kr.   3.808 mill.

Kr. 79.354 mill. i perioden Kr. 48.924 mill.      



Utvikling – gjeld 2016 -2022



Handlingsrom for politikk?



Eiendomsskatt - økning

Pga endringer i eiendomsskatteloven vil det være nødvendig 

å øke skattesatsen fra 4 til 5 promille i 2020 for å 

opprettholde inntekten økonomiplanen forutsetter

 Hvis man velger å gå til 5 promille i 2019 vil det gi en 

«engangsgevinst» på 1,6 mill.



Privatisering av kommunale veier

Privatisering av kommunale «blindveier» vil kunne gi en årlig 

innsparing på ca. kr. 540.000,- eller 5,4 mill over en 

tiårsperiode



Redusert antall politikere i kommunestyre 

og formannskap
Hva 21 rep. 17 rep. 15 rep. 11 rep.

Møtegodtgjør

else

Kr. 125 000 Kr. 101 190 Kr. 89 285 Kr. 65 475

Tapt arb. fortj. Kr. 170 000 Kr. 137 620 Kr. 121 430 Kr. 89 045

Sum Kr. 295 000 Kr. 238 810 Kr. 210 715 Kr. 154 520

Arbeidsgiver 

avg.

Kr. 41 600 Kr. 33 670 Kr. 29 710 Kr. 21 785

Sum Kr. 336 600 Kr. 272 480 Kr. 240 425 Kr. 176 305

Bevertning Kr. 40 000 Kr. 32 380 Kr. 28 570 Kr. 20 950

Bilgodtgjørels

e 

Kr. 10 000 Kr. 8 095 Kr. 7 140 Kr. 5 240

Sum totalt Kr. 386 600 Kr. 312 955 Kr. 276 135 Kr. 202 495

Besparelse Kr. 73 645 Kr. 110 465 Kr. 184 105

Det presiseres at en evt. besparelse ikke vil får full virkning før i 2020, idet en ny ordning kun vil virke noen få måneder i 2019. 



Ikke lovpålagte støtteordninger
Tilskudd til: Budsjettforslag 

2019

Sognediakonstilling 25 000

Alternativ til vold 14 000

Politiske partier 23 000

Ungdomsklubben Villheia 27 000

Ungdomsklubben NITO 27 000

Lag og foreninger 115 000

Vegårshei Bygdetun 80 000

Vegårshei Frivilligsentral 225 000 

Vegårshei Ski og Aktivitetssenter 115 000

Vegårshei Ski og Aktivitetssenter

Tilskudd til utviklingsplan

366 000

Private veier 79 000

Spredt boligbygging 60 000

Bygdekino 18 000

Kretslokaler 22 000



Fremdriftsplan for behandling av budsjett og 

økonomiplan:

• Rådmannens forslag presenteres for kommunestyret 

06. november 2018.

• Spørsmål til rådmannen senest 20.11.18

• Rådmannen gir samlet svar på spørsmål senest 

22.11.18

• Behandling/ uttalelse div råd og utvalg

• Formannskapet  27.11.18

• Kommunestyret 11.12.18



Fra nå av er det politikk !!


