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1. Rådmannens oppsummering 

Hovedtrekk i økonomiplanen  

Rådmannen fremmer med dette årsbudsjett 2018 og økonomiplan for perioden 2018 – 2021 i 
balanse.  

Kommuneplanens samfunnsdel trekker opp de overordnede målsettingene for Farsund i et 
lengre tidsperspektiv. Økonomiplanen utgjør kommuneplanens handlingsprogram og 
konkretiserer målene for neste 4 års periode - og tydeliggjør hvordan virkemidlene finansieres. 
Totalrammen for årsbudsjett 2018 er på ca. kr 816 mill.  

I forslaget videreføres i store trekk de nye driftstiltakene og investeringsprosjektene som ble 
vedtatt ved behandlingen av budsjett for 2017 og økonomiplan for perioden 2017-2020. I 
samsvar med vedtatt styringssignal fra formannskapet legges det også i år fram et balansert 
budsjett uten økning i eiendomsskatten. Finansdepartementet definerer sunn kommuneøkonomi 
dersom nøkkeltallet Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekt er større enn 1,75%. I 
rådmannens budsjettforslag er dette for 2018 på 0,8 % før tilførsel av fondsmidler. Når 
rådmannen likevel mener dette er forsvarlig begrunnes det med at vi har opparbeidet et 
disposisjonsfond på om lag 9 % som gjør oss mindre sårbare i forhold til raske og uforutsette 
svingninger i økonomien.  

Farsund opplever for første gang på lang tid en større økning i såkalte frie inntekter enn resten 
av kommune Norge. Vår kommune får en vekst på 3,9 %, mens landssnittet ligger på 2,6 % og 
snittet for Vest-Agder på 3,2 %. Økningen skyldes imidlertid i stor grad effektene av at 
kostnadsnøklene i inntektssystemet er oppdatert og at kommunen har et økt utgiftsbehov knyttet 
til befolkningssammensetningen. I tillegg mottar kommunen ca. kr 2 mill. som kompensasjon for 
å være såkalt «ufrivillig alene» i kjølvannet av kommunereformen.  

For Farsund er anslag på frie inntekter i 2018 på 526,9 mill. Det gir isolert sett en vekst i 
nominelle kroner på 19,6 mill. og en nominell vekst i prosent fra 2017 på 3,9.  Det er imidlertid 
flere spesielle forhold i årets budsjett sammenlignet med budsjettet for 2017 som innebærer at 
veksten i nominelle kroner ikke innebærer reell vekst til fordeling i årets driftsregnskap: 

 

Bortfall vertskommunetilskudd – asylmottak 2,5 mill. 
Havnevesenets overskudd – merforbruk bli inndekket i 2017 2,5 mill. 
Voksenopplæringen endring budsjettramme 6,4 mill. 
Økt krav til netto driftsresultat  6,0 mill. 

Sum  17,4 mill. 
 
 
Det er innarbeidet innsparings- og effektiviseringskrav på om lag 0,6 prosent av netto 
budsjettramme på tjenesteområdene. Dette er løst med en kombinasjon av konkrete tiltak og 
generelle effektiviseringskrav gjennom at prisstigning ikke kompenseres i enhetenes 
budsjettrammer. Med en beregnet pris og kostnadsvekst på 2,6 % innebærer årets 
budsjettopplegg derfor en reell innstramming av driftsbudsjettet med i overkant av kr. 10 mill. i 
forhold til budsjettet for 2017.  

Investeringsnivået er på et høyt nivå, og utbyggingen av heldøgns omsorgsplasser ved 
Listaheimen vekter selvsagt tungt. En slik investering stiller også store krav til at organisasjonen 
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evner å utvikle arbeidsprosessene slik at forventede gevinster kan realiseres. I forslaget ligger 
det samlet sett inne brutto investeringer for til sammen kr. 404 mill. i løpet av perioden. 

Statsbudsjettet 2018  

Rådmannens forslag til økonomiplan 2018–2021 bygger på vedtatt økonomiplan 2017–2020, 
Kommuneproposisjonen 2018 og forslag til Statsbudsjett 2018 lagt fram 12. oktober 2017. 
Statsbudsjettet for 2017 innebar store endringer i inntektssystemet for kommunene. Farsund 
kom marginalt negativt ut økonomisk som følge av omleggingen.  

I statsbudsjettet for 2018 er det blant annet lagt følgende føringer for kommunene:  

 Tidlig innsats i barnehage og skole  

 Økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kr/mnd.  

 Bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm i barnehager  

 Videreføring - Videreutdanning av lærere  

 Videreføring - Opptrappingsplan for rus  

 Forebyggende tiltak barn, unge og familier  

 Styrking av helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmor  

 Overgangsordning for kommuner som slår seg sammen  

 Økt innslagspunkt for ressurskrevende brukere  

 Flere psykologer i kommunene  

 Kommunale vigsler  
 

Endelig statsbudsjett blir vedtatt av Stortinget senere i høst. I den grad det kommer vesentlige 
endringer, vil rådmannen søke å innarbeide disse i den politiske saken som følger 
økonomiplanen til formannskap og kommunestyre. 

Nye driftstiltak (ikke uttømmende); 

Enhet Beskrivelse 
Virkning for 

budsjett 2018 

 
Helse Felles 

 
Ernæring – endret måltidsfrekvens og 
tidspunkter 
 

 
200.000 

Listaheimen Fra institusjon til individuelle tjenester 800.000 

Kultur & idrett Tour de Fjords, lisens og aktiviteter 350.000 

   

Personal og org. Organisasjonsutvikling med mål om økt 
friskhetsgrad 

500.000 

  
Generell tilførsel til enhetene 

 
4.000.000 

   

 
Sum disposisjonsfond 

 
 

 
5.850.000 
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Helse Felles 

 
Lister Helsenettverk 

 
200.000 

 
Psykisk helse 

 
Opptrappingsplan rus/aktivitetstilbud 
Skolehelse/helsestasjon 

 
300.000 
100.000 

 
Kultur og idrett Økning kulturmidler + tilskuddsportalen 

Kunstpunkt Lista 
80.000 
75.000 

 
Lister barnevern 

 
Kjente tiltak utenfor hjemmet 
Lovpålagt beredskapsvakt 

 
1.100.000 

 
 
Enhet 38/39 

 
Økt antall tjenestemottakere, omsorgslønn 
mv 

 
2.300.000 

 
Listaheimen 

 
Drift av nytt signalanlegg 

 
200.000 

 
Hjemmetjenestene 

 
100 % stilling - hjelpemiddelkoordinator 

 
620.000 

 
Teknisk forvaltning 

 
Økt andelsinnbetaling Brannvesenet Sør 

 
200.000 

 
Barnehager 
 
 
Personal 

 
Pedagognorm, bemanningsnorm, økt 
tilskudd private mv 
 
Ungdom i ferievikariat 

 
1.700.000 

 
 

400.000 
 

En stor utfordring i økonomiplanen som legges fram er regjeringens forslag til nye regler for 
eiendomsskatt på verk og bruk. Hvis disse blir vedtatt innebærer det et estimert inntektstap for 
kommunen på kr 10 mill. Dette inntektsbortfallet vil komme som en opptrapping over 5 år fra og 
med 2019. Rådmannen har foreløpig valgt å holde det samlede provenyet fra eiendomsskatt 
uendret i planperioden. Hvis forslaget vedtas må en bruke 2018 på prosesser for å løse denne 
store utfordringen både på kort og lang sikt. Det er åpenbart at et slikt inntektstap vil ha store 
konsekvenser for kommunens økonomi. 

Veien videre  

Rådmannen har i økonomiplanen gitt sine anbefalinger om driftsrammer og tjenesteutvikling for 
perioden 2018-2021. Forslaget innebærer et nødvendig preg av nøkternhet, noe som etter 
rådmannens vurdering er helt nødvendig for å sikre en sunn kommuneøkonomi i årene som 
kommer.  

Ved behandlingen av rådmannens forslag til økonomiplan 14.12.2017, er det kommunestyrets 
prioriteringer og vedtak som fastsetter kommunens mål og rammer for perioden. For å kunne 
møte de utfordringene kommunen står overfor er det helt avgjørende å fortsatt få til et godt 
samspill mellom politikerne, kommunens ledelse, de ansatte og deres organisasjoner. Sammen 
må vi søke etter de gode og effektive løsningene som kan gi oss en god og fremoverlent 
kommune også i framtida. 

 
Vidar Torsøe 
Rådmann 
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2. Budsjettbehandling i Kommunestyret 

a) Forslag til vedtak 

For skjema som viser vedtatt budsjett – se vedlegg sist i dokumentet. 

1. Farsund kommunestyre vedtar iht. kommunelovens § 45, budsjett for år 2018 med 
nettorammer for hver budsjettenhet, og driftsbudsjettrammer for økonomiplanperioden 2018 
– 2021, slik: 

Budsjettskjema 1 B - Fordelte nettorammer driftsregnskapet - med økonomiplan 

 

Regnskap 

2016 

Opprinnelig 

årsbudsjett 

2017

Forslag 

årsbudsjett  

2018

Økonomi-

plan      

2019

Økonomi-

plan      

2020

Økonomi-

plan      

2021

10 Politisk virksomhet 3 590 4 578 4 230 4 630 4 230 4 630

12 Næring, turisme og friluft 3 229 3 080 3 080 3 080 3 080 3 080

13 Tilskudd kirke og trossamfunn 7 016 7 091 7 280 7 280 7 280 7 280

14 Personal og organisasjon 6 730 7 308 8 606 8 606 8 606 8 606

15 Administrativ ledelse 5 465 5 534 5 700 5 700 5 700 5 700

17 Fellestjenester 11 928 19 144 19 410 19 410 19 410 19 410

18 Økonomikontor 6 990 7 259 7 506 7 506 7 506 7 506

47 Havnevesen -1 237 -2 500 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

1 Formannskap 43 711 51 494 54 812 55 212 54 812 55 212

20 Oppvekst Felles 9 774 11 853 9 362 9 362 9 362 9 362

21 Barnehager 69 151 73 007 74 287 74 287 74 287 74 287

22 Farsund ungdomsskole 0 15 130 16 440 16 440 16 440 16 440

23 Borhaug skole 11 095 11 218 12 592 12 592 12 592 12 592

24 Vanse skole 24 160 23 892 24 954 24 954 24 954 24 954

25 Lista ungdomsskole 23 896 22 250 21 177 21 177 21 177 21 177

26 Farsund barneskole 42 146 26 400 27 342 27 342 27 342 27 342

27 Voksenopplæringen -3 303 -2 400 4 041 2 800 2 800 2 800

28 Kultur og idrett 11 440 11 816 11 960 11 960 11 960 11 960

29 PPT Lister 3 388 3 450 3 443 3 443 3 443 3 443

2 Oppvekst og kultur 191 748 196 616 205 598 204 357 204 357 204 357

30 Forvaltning helse og omsorg 13 781 15 814 15 913 15 913 15 913 15 913

31 NAV-kommune 27 408 33 025 33 165 30 865 27 865 23 365

32 Psykisk helse, barne- og ungdomstj. 18 405 19 450 20 053 20 053 20 053 20 053

33 Institusjonstjenester sone Farsund 28 188 28 709 27 995 27 995 27 995 27 995

34 Listaheimen 30 140 28 492 30 118 27 118 27 118 27 118

35 Hjemmetjenester sone Vanse 21 610 22 028 22 613 22 613 22 613 22 613

36 Hjemmetjenester sone Farsund 20 436 20 481 21 452 21 452 21 452 21 452

38 Funksjonshemmede - sone Vanse 17 375 16 333 18 915 18 915 18 915 18 915

39 Funksjonshemmede - sone Farsund 17 398 16 971 18 456 18 456 18 456 18 456

62 Lister Barnevern 14 603 14 375 15 732 15 732 15 732 15 732

66 Hjemmetjenester Farsund - Livdekrona 33 217 32 311 34 113 34 113 34 113 34 113

3 Helse og omsorg 242 563 247 989 258 525 253 225 250 225 245 725

41 Teknisk drift 10 579 10 072 5 058 5 058 5 058 5 058

42 Teknisk forvaltning 8 994 9 333 9 890 9 890 9 890 9 890

43 Bygg og Eiendom 32 972 32 363 32 107 32 107 32 107 32 107

45 Landbruk 3 078 3 071 3 116 3 116 3 116 3 116

4 Teknisk utvalg 55 624 54 839 50 171 50 171 50 171 50 171

80 Premieavik - Pensjon - lønnsvekst -27 069 -8 900 -9 816 -5 700 -5 700 0

87 Avskrivninger VAR og kalk.renter -10 414 -10 800 -7 220 -8 115 -8 765 -9 165

5 Sentralt plasserte budsjettposter -37 484 -19 700 -17 036 -13 815 -14 465 -9 165

Kostnadsreduksjon og effektivisering i økonomiplanperioden: -6 250 -6 400 -9 800

Sum fordelt til drift 496 162 531 238 552 070 542 900 538 700 536 500

Enhet /programområde
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Budsjettskjema 1A - Til fordeling drift 

 

 

2. Investeringsbudsjettet for 2018 og i økonomiplanperioden 2018 – 2021, vedtas 
rammemessig slik: 

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet og økonomiplan 2018 – 2021 

 

Detaljer omkring hvert enkelt investeringsprosjekt framkommer i vedlegg.  
 

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2016

Oppr. 

budsjett 

2017

Oppr. 

budsjett 

2018

Øk.plan   

2019

Øk.plan   

2020

Øk.plan   

2021

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Skatt på inntekt og formue -232 825 -248 020 -252 200 -254 700 -257 100 -259 500

Ordinært rammetilskudd -263 920 -255 480 -274 920 -275 800 -278 900 -281 500

Skatt på eiendom -29 252 -29 350 -29 700 -29 700 -29 700 -29 700

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 0 0

Andre generelle statstilskudd -40 730 -38 500 -33 950 -25 300 -18 400 -14 500

Sum frie disponible inntekter -566 727 -571 350 -590 770 -585 500 -584 100 -585 200

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
Renteinntekter og utbytte -14 549 -16 000 -14 500 -14 800 -15 500 -16 200

Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 19 814 26 400 17 300 18 300 21 900 23 600

Tap finansielle instrumenter 0 0 0

Avdrag på lån 25 448 25 500 28 400 30 400 30 600 31 600

Netto finansinntekter/-utgifter 30 712 35 900 31 200 33 900 37 000 39 000

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 24 742 8 212 12 500 12 500 12 500 12 500

Til bundne avsetninger 1 428 0 0 0 0 0

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -17 797 0 0 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger -150 -4 000 -5 000 -3 800 -4 100 -2 800

Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0

Netto avsetninger 8 223 4 212 7 500 8 700 8 400 9 700

FORDELING
Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 0

Til fordeling drift -527 792 -531 238 -552 070 -542 900 -538 700 -536 500

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 496 162 531 238 552 070 542 900 538 700 536 500

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -31 630 0 0 0 0 0

Årsbudsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

Tall i 1000 kroner forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 forslag 2021

TIL INVESTERING I ANLEGGSMIDLER 185 020 110 160 75 420 21 250

Fordelt slik:

Rådmannen - investeringer 10 600 4 400 1 060 1 200

Havnevesenet - investeringer 11 150

Oppvekst og kultur - investeringer 2 700 2 610 2 110 150

Helse og omsorg - investeringer 5 200 1 600 1 200 400

Teknisk enhet 41 og 45 og landbruk investeringer 38 320 17 550 16 550 16 500

Bygg og eiendom - enhet 43 - investeringer 117 050 84 000 54 500 3 000

Sum investeringer i anleggsmidler/andeler 185 020 110 160 75 420 21 250
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Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet 

 

3. Kommunestyret vedtar å oppta lån med inntil kr 125 000 000 til dekning av utgifter på 
investeringsbudsjettet. Nedbetalingstiden settes til reglene for minimumsavdrag jf. reglene i 
kommuneloven med tilhørende forskrifter. 

4. Forskuddsskatt innkreves etter maksimalgrensene.  

5. Marginavsetningen settes til 12 %. 

6. I hht lov om Eigedomsskatt til kommunane §§ 2 og 3, innkreves eiendomsskatt for 2018 i 
hele kommunen (jfr. k.st. vedtak 06/61).    

a) * Den generelle satsen for eiendomsskatt er 7 ‰. I medhold av 
eiendomsskattelovens § 12 bokstav a, differensieres satsene ved at den skattesats 
som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes ned fra 2,5 ‰ til 2 ‰.  

b) * Kommunestyret vedtar å øke det opprinnelige takstgrunnlaget med 4 % av verdien 
ved en kontorjustering - ihht eigedomsskattelova § 8 A-4. Takstene ble oppjustert 
med 10 % i 2013. Opprinnelig takstgrunnlag er dermed samlet økt med 14 % etter 
alminnelig taksering.   

c) Eiendomsskatten betales i to terminer sammen med de øvrige kommunale avgiftene 
for vann, avløp og renovasjon (§25).  

d) Etter Eiendomsskatteloven § 7a, fritas "Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som 
tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten, og etter § 7 b, fritas "Bygning 
som har historisk verde"  iht kommunestyrevedtak 06/63 (”Bygning fredet av 
Fylkeskonservatoren). 

e) Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
skattevedtekter. 

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Øk.plan   

2019

Øk.plan   

2020

Øk.plan   

2021

INVESTERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler 106 252 163 271 185 020 110 160 75 420 21 250

Utlån og forskutteringer 9 059 0 0 0 0 0

Kjøp av aksjer og andeler 1 779 1 900 2 000 4 500 4 500 2 000

Avdrag på lån 2 804 0 0 0 0 0

Dekning av tidligere års underdekning 0 0 0 0 0 0

Avsetninger 3 664 0 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 123 557 165 171 187 020 114 660 79 920 23 250

FINANSIERT SLIK:
Bruk av lånemidler -76 632 -73 558 -123 790 -82 620 -13 910 -16 080

Inntekter fra salg av anleggsmidler -17 112 -5 000 -5 000 0 0 0

Tilskudd til investeringer -7 517 -9 539 -3 900 -8 250 -48 500 -3 280

Kompensasjon for merverdiavgift -9 882 -27 074 -29 330 -19 290 -13 010 -1 890

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -6 904 0 0 0 0 0

Andre inntekter -2 344 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -120 391 -115 171 -162 020 -110 160 -75 420 -21 250

Overføring fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0

Bruk av avsetninger -3 166 -50 000 -25 000 -4 500 -4 500 -2 000

Sum finansiering -123 557 -165 171 -187 020 -114 660 -79 920 -23 250

Udekket / Udisponert 0 0 0 0 0 0
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*) Ny informasjon framlagt i møtet: 

b) Kommunestyret vedtar å øke det opprinnelige takstgrunnlaget med 10 % av verdien ved en 
kontorjustering med virkning fra skatteåret 2018 – ihht. eigedomsskattelova § 8 A-4. Takstene 
ble oppjustert med 10 % i 2013. Opprinnelig takstgrunnlag er dermed samlet økt med 20 % etter 
alminnelig taksering i 2003. 

 

Tabellen nedenfor viser virkning av takstøkningen med alternative satser:

 

7. Kommunale husleier som det ikke har egne bestemmelser for leieregulering, økes med 3,0 
%     

8. Kommunale avgifter 

De kommunale avgiftene vedtas som følger med den forutsetning at vann, avløp og 
renovasjonsutgifter skal dekke kommunens faktiske drifts- og kapitalutgifter, dvs. etter 
selvkostprinsippet, slik: 

a) Abonnementsgebyr for vann fastsettes til kr 1906,50 inkl mva (opp fra kr 1406,50 inkl mva). 
Forbruksgebyr for vann holdes uendret.  

b)   Abonnements- og forbruksgebyr for avløp holdes uendret. 

c) Tilknytningsgebyr for vann og avløp holdes uendret. 

d) Tilleggsgebyr innen vann holdes uendret og er følgende for tjenestene: 

 
 

Priser pr. år ekskl. 
mva. 2018 

Gebyr purring vannmåleravlesning  200  kr/stk 

Gebyr stipulering av vannforbruk  500  kr/stk 

Gebyr vannmåleravlesing (helsemessige årsaker)  0  kr/stk 
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Gebyr vannmåleravlesning  500  kr/stk 

Ny vannmåler pga. feil på vannmåler  0  kr/stk 

Ny vannmåler pga. feil fra abonnent (frostsprengt etc.)  800  kr/stk 

Plombering vann  500  kr/stk 

 

d) Gebyrregulativ – husholdningsrenovasjongebyrets økning relaterer seg i sin helhet til 
økningen fra renovasjonsselskapet RFL som følger: 

 

Gebyr (betales av alle): 

Priser pr. år 

ekskl. mva 2018 

Grunngebyr (kommunens selvkost kr 122  inngår i dette beløpet) Kr 437 (opp fra kr 422)     

Avfallsgebyr, standard abonnement (*)  Kr 2269 (opp fra kr 
2161) 

Rabatter  

Samarbeidsrabatt (16 % av Avfallsgebyret)  Kr 363(opp fra kr 346)       

Rabatt for godkjent hjemmekompostering (**)  Kr400(uendret) 

Tilleggstjenester til enkelthusstander 

Servicegebyr 1 (fra 5m tom 15 m henteavstand)    kr300 (uendret) 

Servicegebyr 2 (fra 15m tom 30 m henteavstand)    kr600 (uendret) 

Servicegebyr 3 (fra 30m tom 50 m henteavstand)   kr900 (uendret) 

Stor beholder, restavfall til bleiebarn   kr 0 (uendret) 

Stor beholder, restavfall, helsemessige årsaker  Kr0 (uendret) 

Stor beholder, restavfall (240 l), tilleggspris (***)   kr1200 (uendret) 

 

Andre tilleggstjenester prises etter avtale med RFL: 

           Nedgravde avfallsløsninger bygget i privat regi gir grunnlag for samarbeidsrabatt.  

           Der RFL har bekostet slikt anlegg gis ikke samarbeidsrabatt. 

 (*) Standard abonnement består av 140 l restavfall, 140 l matavfall, 240 l papir samt plast i 
sekk som i dag. RFL anskaffer og eier avfallsbeholderne.  

  

(**) Rabatt for hjemmekompostering kan ikke kombineres med samarbeidsrabatt. Dette først 
og fremst av hygienemessige årsaker (men også av kontrollårsaker) da hjemmekompost 
ikke kan deles med andre enn innad i egen husholdning. Dette grunnet smittevern. 

(***) Prisen gjelder for økning fra 140 l restavfall til 240 l. 
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e) Gebyrregulativ – hytterenovasjon: Hytterenovasjonsgebyrets økning relaterer seg i sin 
helhet til økningen fra renovasjonsselskapet RFL som følger: 

 Priser pr. år ekskl. mva. 

Grunngebyr (kommunens selvkost kr 122 inngår i dette beløpet) kr437(opp fra  kr 422) 

Avfallsgebyr, standard abonnement (*)  kr1071(opp fra kr 1020) 

 

f) Slamrenovasjonsavgiften for husholdninger (4 m3) økes tilsvarende økninger fra RFL og 
fastsettes til kr 1251,- pr abonnement pr år ekskl. mva. Kr 2502,- pr tømming hvert annet år 
eks mva. Tillegg for større anlegg enn 4m3 kr 160 pr m3 pr år eks mva. 

       Bomtur faktureres med kr 1163,- ekskl mva(Pris fra RFL) + kommunens 
administrasjonsutgifter kr 122,- eks mva. Totalt kr 1285,- eks mva. 

g)   Frivillig tilbud fra kommunen inntil evnt. ny slamforskrift som omfatter tvungen tømming av 
slamavskiller og tette tanker fra fritidsboliger mv er vedtatt og iverksatt tilbys etter følgende 
satser: 

 Slamrenovasjonsavgift for fritidsbolig (4 m3) fastsettes til kr 931,- pr abonnement pr 
år ekskl.mva. (Pris fra RFL kr 809,- + administrasjonsgebyr kr 122,-). Kr 3724,- pr 
tømming hvert 4. år ekskl. mva. 

 Fast tømming av tett tank fastsettes til samme takst som slamavskiller pr m3 pr. 
tømming med et tillegg på 28% for transport og behandling av rejektvann i samsvar 
med pris fra RFL (kr 3236,- + 28%) kr 4142,- eks mva + administrasjonsgebyr kr 
122,- eks mva pr tømming hvert år for 4m3 tank. Totalt kr 4264,- eks mva pr år. 

 Ekstra tømming inntil 6m3 kr 2 400,- eks mva (Pris RFL) + administrasjonsgebyr kr 
122,- eks mva. Totalt kr 2522,- eks mva.(*) 

 Tillegg ekstra tømming pr. m3 ut over 6 m3 kr 2 400,- ekskl. mva (Pris RFL) 

 Prekær tømming (pr utrykning) kr 3 500,- eks mva (Pris RFL) + administrasjonsgebyr 
kr 122,- eks mva. Totalt kr 3622,- eks mva. 

 Prekær tømming utenom arbeidstid kr 5000,- eks mva (Pris RFL) + 
administrasjonsgebyr kr 122,- eks mva. Totalt kr 5122,- eks mva. 

 Slambil pr. time (ekstra slangeutlegg m.v.) kr 1200,- eks mva (Pris RFL). 
       

           (*)  Ekstra tømming påvirker ikke hvilket år neste ordinære tømming finner sted og     

                 påvirker heller ikke beregningen av det ordinære, årlige slamgebyret. 

h) Feier- og tilsynsavgift fastsettes til kr. 479,- pr. pipe pr. år inkl. mva. (opp fra kr. 469,-  inkl 
mva - økningen tilsvarer avrundet i sin helhet Brannvesenets Sør IKS økning). 

9. Frikjøp av krav om parkeringsdekning etter plan- og bygningsloven holdes uendret (kr. 90 
000 pr. plass). 

10. Når kommunen står som utbygger av vei, vann og avløp mv. for private 
utbyggingsprosjekter, skal den private ”utbygger” dekke kommunens 
administrasjonskostnader med 3 % av anleggsbidraget (samme nivå som 2011). 
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11. Gebyrene innen jord- og skogbruk og viltforvaltning foreslås følgende:  

 Konsesjonssaker: 
Ingen gebyrendring 

 Delingssaker 
Satsene for delingssaker etter jordloven økes fra kr 2000,- til kr 3000,- . 
Grunnen er at en oppjustering gjenspeiler sakskostnaden. 

12. Betalingsregulativ for byggesaker og private reguleringsplaner (detaljplaner) gitt i medhold 
av plan- og bygningsloven, holdes uendret. 

13. Gebyrer etter matrikkelloven holdes uendret. 

14. Purregebyr i følge lov om rettsgebyr (gjeldende sats). 

15. Havnebudsjett 

Farsund kommunestyre vedtar forslag til havnebudsjett for 2018 med investeringer iht. 
forslag fra havnestyret. 

Prisliste for bruk av Storhavn holdes uendret. 

16. Vederlag for bruk av kommunale båtplasser og innretninger  

Leiesatsene i de kommunale båthavnene økes med 3,0%. 

17. Barnehager – prisjustering av kostpenger 
 

Nye satser gjelder fra 1.1.2018  
 

 

 

18. Andre betalingssatser eller egenandel økes med 3 % dersom det ikke fremkommer annet i 
rundskriv eller regulert i sentrale føringer. 

19. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt lønnspott, fra sentralt plassert budsjettpost til de 
enkelte tjenesteområdene, i samsvar med resultatet av lønnsoppgjøret. Evt. restbeløp 
avsettes disposisjonsfond. 

20. Kommunestyret vedtar at Farsund kommune slutter seg til etableringen av en felles 
finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter i regi av KS. Kommunens bidrag kr. 
195 000 tillegges enhet 10 – politisk virksomhet og finansieres med bruk av 
disposisjonsfond. 

 

Antall dager Kostpenger 

3 dager 180 

4 dager 240 

5 dager 300 
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b) Kommunestyrets vedtak 

Farsund kommunestyre behandlet rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan for 
perioden 2018 - 2021 i møte 14.12.2017. 

 

Forslagets punkt 1: 
 
Farsund kommunestyre vedtar iht. kommunelovens § 45, budsjett for år 2018 med nettorammer 
for hver budsjettenhet, og driftsbudsjettrammer for økonomiplanperioden 2018 – 2021 som 
foreslått av rådmannen, med følgende justeringer: 
 
Forslag til driftsbudsjett økes med til sammen kr 1 680 000: 

 Kreftkoordinator - 50% stilling kr. 350 000 

 Barne- og ungdomsombud – 50 % stilling kr. 350 000 

 Styrke kulturskolen - 50% stilling kr. 350 000  

 Flipside – sikre økonomisk rammevilkår (dekke leieutgifter) – kr. 480 000 

 Aktivitetskort – tiltakskort for barn og unge – kr. 150 000 

 
Forslagets punkt 2: 
 
Investeringsbudsjettet for 2018 og i økonomiplanperioden 2018 – 2021 ble vedtatt rammemessig 
som foreslått, med følgende justering: 
 
Tilrettelegge for surfere/vannsport og friluftsliv. Bispen kr 250 000, Pisserenna kr 750 000. 
 
Inndekning gjennom salg av kommunale eiendommer. 
 

Forslagets punkt 3 til 5: 
 
Vedtatt som foreslått av rådmannen. 

 

Forslagets punkt 6: 

Vedtatt av Kommunestyret: 

Beholde eiendomsskatten på 2,25 promille og gjøre kontorjustering på 10 % iht rådmannens 
forslag alt.3. 

Forslagets punkt 7 til 20: 
 
Vedtatt som foreslått av rådmannen. 

 

I tillegg til tallbudsjettet ble følgende forslag vedtatt: 

 

Fellesskapet har i mange år investert betydelige summer i ulike kommunale bygg og anlegg der 
formålet er størst mulig bruk til nytte for så mange som mulig, samtidig opplever vi at 
tilgjengeligheten til en del av disse byggene og anleggene er gjort unødig kostbar og komplisert. 
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Fremskrittspartiet ønsker en totalgjennomgang med tanke på forenklinger og økt tilgjengelighet 
for frivillige, lag, foreninger og enkeltpersoner. Saken legges fram for kommunestyret. 

Mange lag og foreninger har en beskjeden økonomi samtidig som det rundt forbi er en betydelig 
vilje til å bidra positivt til fellesskapet. Innenfor blant annet teknisk sektor er det en del enkle 
drifts- og vedlikeholdsarbeid som enten utføres på en kostbar eller ikke blir gjort i tilstrekkelig 
grad. Aktuelle områder kan være klipping av plen, luking av bed, heising av flagg etc. 
Fremskrittspartiet ønsker en sak til kommunestyret der vi får en grundig gjennomgang av 
oppgaver som kan være egnet for overføring til frivillig sektor mot en rimelig godtgjørelse. 

Fiber til innbyggerne – hva er tilstanden? – hva skal til for å komme i mål. 

Teknisk sektor prioriterer bussbu på Vestre Hauge som TS tiltak i sitt budsjett for 2018. 

Enkelte av kulturskolens aktiviteter skal også tilbys i andre deler av kommunen. 

Formannskapet får i løpet av 2018 en orientering på hvordan enheter med turnus arbeider med 
de erfaringer og forslag som kom fram på heltidsseminaret høsten 2017. 

De avsatte midler til Vanse skole i post 58, brukes også til å utrede mulighet for ny barneskole 
på Vanse. 

Det utredes en sak i løpet av våren 2018, med fokus på tettstedsutvikling. 

F365 – samarbeidsavtale evalueres våren 2018. Dette er i tråd med intensjonene fra den gang 
selskapet ble dannet. Evalueringen må ta for seg den funksjonelle delen av avtalen mht på 
handelsnæringen. 

Gjeldende Gatebruksplan for Farsund sentrum evalueres. Grunnet med store endringer i 
gate/trafikkmønsteret siden planen ble vedtatt, Skråveien/Listerveien,Amfi/Bussgaten er flyttet/ 
kommende Eilert Sundt utbygging. 

Listahallen svømmehallen og tilliggende utendørs fasiliteter: 

Høyre foreslår igjen at det kommer en sak til kommunestyret der vi får en grundig gjennomgang 
av status for anlegget i dag, og hvordan det kan opprustes og videreutvikles. 

Igangsetting Høygård II. 

Etablering av avstigningssone Sundeveien for elver ved Farsund barne- og ungdomsskole 
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3. Innledning - formelle forhold 

Årsbudsjettet  

I følge kommuneloven § 45 skal kommunestyret innen utgangen av året vedta budsjett for 
kommende kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter i budsjettåret 
og anvendelsen av disse. 
 
Budsjett – og regnskapsforskriftene setter følgende krav til årsbudsjettet: 

 Det skal være reelt, fullstendig og oversiktlig. 

 Budsjettet skal balanseres. Det er normalt ikke anledning til å budsjettere med 
regnskapsmessig underskudd. 

 Eventuelt regnskapsmessig underskudd skal føres til dekning i budsjettet senest to år etter at 
det er oppstått. 

 Ved behandling av budsjettet skal det vurderes spesielt om det er behov for å styrke 
likviditeten ved å tilføre midler til kontantbeholdningen. 

Økonomiplanen  

Kommunen skal fastsette en økonomiplan som omfatter de fire neste budsjettårene jfr. 
Kommunelovens § 44. Kommende års budsjett inngår som første år i økonomiplanen. 
Økonomiplanen skal følgelig rulleres årlig. Dette innebærer at økonomiplanen skal oppdateres 
og bygge på endringer i alle typer rammevilkår, nye politiske prioriteringer og andre premisser 
som har økonomiske konsekvenser for kommunen i den kommende fireårsperioden. I tillegg kan 
kommunens resultater, årsregnskapet og avvik som registreres i den løpende 
økonomirapporteringen utløse behov for å oppdatere økonomiplanen. 

Sammenheng mellom økonomiplan og kommuneplan  

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet i kommunen der alle viktige mål og 
oppgaver i kommunen er beskrevet. Kommuneplanen er delt i en samfunnsdel og en arealdel. 
Samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet 
som helhet og kommunen som organisasjon. Kommuneplanens samfunnsdel skal være 
grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Handlingsdelen skal angi hvordan 
kommuneplanen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. 
Økonomiplanen kan inngå i handlingsdelen i kommuneplanen (jf. plan- og bygningsloven § 11-1, 
4. ledd). I Farsund kommune utgjør økonomiplanen handlingsdelen. 
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4. Planer og planstrategi i Farsund kommune  

Økonomiplanen og årsbudsjettets plass i det kommunale plansystemet er vist nedenfor. 

 

Kommuneplanen er, sammen med økonomiplanen, kommunens viktigste redskap i arbeidet 
med å styre utviklingen. Formålet med kommuneplanen er 2-delt: 

1. Gi retning til utviklingen av kommunesamfunnet og kommunens virksomhet  
2. Styre arealutviklingen innenfor kommunens geografiske område 

Kommuneplanens samfunnsdel ble sist vedtatt i 2009. Det pågår arbeid med ny samfunnsdel 
2018-30. Formannskapets høringsforslag er omtalt i kapitel 7. 

Det pågår også rullering av kommuneplanens arealdel. Herad og Spind ble vedtatt i hhv 2014 og 
2016. Farsund-Lista forventes vedtatt i 2018.  

Kommunal planstrategi 

Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest ett år etter konstituering, 
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. I planstrategien vedtar kommunestyret hvilke 
planer som kommunen skal arbeide med i kommunestyreperioden. Planstrategien for perioden 
2016-19 kan lastes ned fra: http://www.farsund.kommune.no/index.php/min-side/skjema-og-
dokumenter/planer  
I planstrategien har kommunestyret bl.a. bestemt å rullere kommuneplanens samfunnsdel.  

http://www.farsund.kommune.no/index.php/min-side/skjema-og-dokumenter/planer
http://www.farsund.kommune.no/index.php/min-side/skjema-og-dokumenter/planer
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5. Sentrale samarbeidsprosjekt med 
Fylkeskommunen 

Utbygging av Eilert Sundt videregående skole 

De kommende årene skal de videregående skolene i Lister få et stort løft i forbindelse med 
splitting av Lister videregående skole til to selvstendige skoler med fire studiesteder. Nybyggene 
ved Eilert Sundt får første prioritet, slik at man kan flytte avdelinger fra Lista til Farsund.  

Farsund kommune har ansvaret for å fremskaffe byggeklar tomt til utbyggingen og kommunen 
har ervervet to eiendommer for dette formålet. I tillegg har kommunen en opsjon på ytterligere 
en eiendom.   

Fylkeskommunen meldte høsten 2016 oppstart av regulering av området tiltenkt 
skoleutbyggingen. Fylkesrådmannen har i sin økonomiplan foreslått at Eilert Sundt vgs. 
studiested Farsund utsettes ett år slik at planlagt ferdigstillelse blir i 2022. Rom- og 
funksjonsprogram er vedtatt, og arkitekt er kontrahert. Skisseprosjekt fremlegges for politisk 
behandling før sommeren 2018. 

 
Illustrasjon; Fra Farøy (Rambøll) 

 
Det er fortsatt usikkert når byggeprosjektet faktisk igangsettes. 

Lista museum/Nordberg fort  

Vest-Agder fylkeskommune overtok i 2002 Nordberg Fort. Planen var at fortet skulle utvikles til 
et senter for kunst, kultur og natur. Farsund kommune og Vest-Agder fylkeskommune bevilget 
penger til nybygg for museet her. Nybygget stod ferdig sommeren 2009. Med nybygget har 
museet fått moderne publikumsfasiliteter, kafe og utstillingslokaler. Museet på Lista har hatt en 
fantastisk publikumsvekst etter at nybygget stod ferdig. Nybygget fungerer som et møtested og 
en kulturarena. Her arrangeres det flere konserter, utstillinger og konferanser årlig. 

Lista Museum er en del av Vest-Agder museet som ble kåret til «Årets museum 2016». Lista 
museum disponerer i dag en bygningsmasse på 22 større og mindre bygninger, og har totalt 
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omtrent 15.000 gjenstander. I budsjettforslaget er det innarbeidet prisjustering av kommunens 
tilskudd samt videreført ekstratilskudd på kr 90.000 som bidrag for å få ansatt fast 
bygningshåndverker på Lista museum. 

EKKO Flerbrukshus 

EKKO Flerbrukshus er en oppfølging av samarbeidsavtalen mellom fylkeskommunen og 
Farsund kommune. Fylkestinget har bevilget kr 3,5 mill. til prosjektet. Beløpet er fra 
fylkeskommunens side planlagt utbetalt i økonomiplanperioden 2016-19, med kr 1 mill. i 2016 og 
kr 2,5 mill. blir utbetalt nå i 2017. 

Listerpakken – FV 43 Farsund sentrum 

Listerpakken er et bompengefinansiert utbedringsprosjekt med fokus på triangelet Lyngdal – 
Farsund – Feda, samt noe av det tilstøtende vegnettet. Av den totale rammen på ca. 2 800 
millioner kroner, er omtrent halvparten rettet mot tiltak på E39, mens de resterende midlene er 

fordelt på fylkesvegnettet, med hovedfokus 
på Fv 43 og Fv 465. De fleste prosjektene er 
ferdigstilt, men fremdeles gjenstår noen tiltak 
før Listerpakken anses som fullført. Flere 
prosjekter har blitt betydelig mer kostbare 
enn planlagt, og andre prosjekter har derfor 
havnet på marginalliste. Når kostnaden for Fv 
43 gjennom Farsund sentrum er endelig 
klarlagt, vil det bli tatt stilling til muligheten for 
å realisere andre gjenstående prosjekter i 
Listerpakken.  

Bruk av ikke disponerte midler i Listerpakken 
vedtas av Fylkestinget etter høring i 
Listerrådet.  

 
 

By– og tettstedsutvikling  

 
Fylkeskommunen vil også i 2017 spesielt fokusere på 
de historiske byene Farsund, Flekkefjord, Mandal og 
Kristiansand, jf. vedtatt strategi for nevnte byer. 
Strategien tar for seg hvordan byene kan utvikles og at 
det skapes ny aktivitet uten at særpreget reduseres. 
Fylkeskommunen vil i den sammenheng gjennom nært 
samarbeid med kommunene bidra med økonomisk og 
faglige ressurser til bl.a kulturhistoriske stedsanalyser, 
mulighetsstudier, arkitektkonkurranser og 
seminarer/workshops. Det vil her bli lagt opp til et nært 
samarbeid med Fylkeskonservator og andre relevante 
fagmiljøer i fylkeskommunen som bl.a. samferdsel og 
kultur.  
 

Foto: Amfi Farsund 
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Farsund kommune søkte om, og fikk innvilget, kr 350.000 for å utvikle forbindelsen 
Brogaten/Vestersiden. Prosjektet er nylig ferdigstilt. Kommunen har også mottatt kr 350.000 som 
delfinansiering av en fortettingsanalyse for Farsund by. 

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder.  

I Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-20 er det et mål at alle kommuner skal 
ha kartlagt og verdisatt sine friluftsområder innen 2018. For å nå dette målet er det nødvendig 
med et nært samarbeid mellom kommunene, friluftsråd, lag, foreninger mv. og fylkeskommunen. 
I 2016 startet fylkeskommunen et 3-årig prosjekt med kartlegging og verdisetting av 
friluftsområder i samarbeid med de kommunene som ønsker å delta. Farsund er en av disse.  

Lista Fyr 

Lista Fyr utvikles videre som besøksmål. Nyeste tilskudd er at Besøkssenter våtmark Lista er 
lokalisert hit. Senteret er det første statlige autoriserte naturformidlingsenteret på Sørlandet og 
produserer utstillinger, informasjonstiltak og driver aktiv formidling omkring Lista-våtmarksystem. 
Autorisasjonen fra Miljødirektoratet gjelder for perioden 2015-2019. Agder kunstsenter er ny 
driver av galleriet.  

 

Grønne datasentre  

Både på Lister-nivå og som en del av arbeidet under Regionplan Agder pågår prosjekt for å se 
på mulighetene for etablering av grønne datasentre i regionen. Det er økende behov for effektiv, 
miljøvennlig og trygg datalagring. Norge har en rekke fortrinn for å etablere en betydelig næring 
innen drift av grønne datasentre: klimatiske forhold, miljøvennlig energi, politisk og økonomisk 
stabilitet og høy kompetanse. Stortinget har bedt regjeringen legge frem en nasjonal plan for 
elektronisk kommunikasjon. For Agder er det av vesentlig betydning at det blir lagt datafibre 
sammen med overføringskablene for energi til kontinentet.  

Farsund peker seg ut som et aktuelt område for lokalisering i denne sammenheng, bl.a. 
gjennom svært god tilgang på energi. Arbeidet med grønne datasentre har derfor høy prioritet i 
næringsutviklingsarbeidet og koordineres med Farsund 365. 
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Sykkelkommunen Farsund 

Gjennom sykkelbyavtalene mellom Statens vegvesen, fylkeskommunen og Farsund og Mandal 
kommuner er det mulig å søke om statlig delfinansiering av tiltak for å styrke sykkelandelen og 
attraktiviteten for gående og syklende i disse byene. Avtalene forplikter partene til å arbeide for 
utvikling og oppgradering av hovednett for sykkel. Fylkeskommunens har budsjettert med 5 mill. 
kr årlig til denne typen tiltak fordelt på Farsund og Mandal. Aktuelle tiltak velges ut i samarbeid 
mellom avtalepartene, og forutsetter økonomiske bidrag fra disse. Tiltak kan blant annet være 
GS-veger, belysning, sykkeloppstillingsplasser, samt andre fysiske tiltak som støtter opp under 
sykkelbysatsingen i disse kommunene.  

Farsund kommune arbeider i tillegg med en egen bompengepakke som lokal videreføring av 
Listerpakken; Bypakke Farsund. Dersom dette lykkes vil midlene bli brukt til utbygging av gang- 
og sykkelnettet i kommunen. En slik innretning på en bompengepakke har aldri vært prøvd ut i 
Norge, men vil gi et stort løft knyttet til tilrettelegging for myke trafikanter langs fylkesvegnettet i 
kommunen. Fylkeskommunen må i så fall stille med en egenandel inn i dette arbeidet.  

Gevinsten av en slik bevilgning vil være betydelig og langt overgå hva man ellers har mulighet til 
å realisere av gang og sykkelvegtiltak i kommunen. 

 
Vita Velo 

I Farsund er det etablert et forsøksprosjekt knyttet til opplevelsesbasert tursykling, 
kalt Vita Velo. Det skal etableres sykkeltraséer som skal ha et særlig fokus på den 
særegne naturen og kulturhistorien på Listalandet, samt på arkitektur. Vita Velo er 
hovedsakelig et frilufts- og folkehelseprosjekt, men er forankret via avtalen om 
Sykkelkommunen Farsund, og skal være med på å bidra til å øke sykkelandelen i 
kommunen, samt å stimulere til økt sykkelturisme i området. 
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Fv 43 GS-veg Skråveien – Kjørrefjord 

Sykkelkommunen Farsund har store ønsker for gang- og sykkelvegnettet i kommunen. 
Prosjektet mellom Fv 651 Skråveien og Kjørrefjord er kommunens førsteprioritet, og er første 
skritt mot å etablere GS-veg mellom de to kommunesentrene Farsund og Vanse. Området er 
smalt og oppleves utrygt for myke trafikanter. Det er nærhet til både fjellskjæringer og sjø, som 
skaper utfordringer for å utvide innenfor eksisterende vegtrasé og vil gi økte kostnader ved 
bygging. Etablering vil binde et sentrumsnært område sammen med eksisterende GS-vegnett og 
fungere som skoleveg. Dersom det blir enighet om en bypakke for Farsund for bygging av GS-
anlegg i kommunen, vil prosjektet være fylkeskommunens lokale andel inn i en slik 
bompengepakke. Prosjektet er om lag 1650 meter langt. Reguleringsplan ble vedtatt i 2009. Det 
er per i dag ikke utarbeidet byggeplan for prosjektet. 

 
Foto: Lasse Moen Sørensen, VAF. Fv 465 langs Kjørrefjord  

 

Prosjektet er nå inne på Handlingsprogram for fylkesveg 2018 – 21 og skal følgelig realiseres i 
perioden. 
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6. Farsund kommune som samfunnsutvikler 

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planleggging.  

Her ses samfunnsutviklingen og kommunens virksomhet i sammenheng og i et langsiktig 
perspektiv. Med utgangspunkt i dagens situasjon og utfordringsbilde beskriver planen en ønsket 
utvikling frem mot år 2030. Planens mål og strategier danner grunnlag for arbeidet med 
handlingsdel og økonomiplan og for kommunens øvrige planlegging. 

Gjeldende samfunnsdel 2009-20 er under rullering. Formannskapet har vedtatt høring av ny 
samfunnsdel for perioden 2018-30, se https://www.farsund.kommune.no/index.php/nyheter/29-
siste-nytt/3775-kommuneplanens-samfunnsdel-2018-30-offentlig-ettersyn  

Planen forventes vedtatt tidlig på nyåret 2018 og vil da bli styrende også for budsjettåret 2018. 
Omtalen nedenfor er basert på det nye høringsforslaget.  

a) Visjon og satsingsområder 

Fristende, nyskapende – best på natur og det gode liv!  

Det er visjonen for Farsund kommune frem mot 2030. Visjonen peker fremover og uttrykker et 
ønske om at Farsund skal være innovativ og kontinuerlig på jakt etter bedre løsninger på de 
utfordringer kommunen til enhver tid står overfor. Den inkluderer alle innbyggere og uttrykker 
respekt for vårt rike naturmangfold. 

Fristende, nyskapende beskriver et kommunesamfunn som ser framover, er åpen for nye ideer 
og løsninger, men som også evner å utnytte sin historie, erfaring og identitet i jakten på vekst og 
utvikling. 

Best på natur og det gode liv beskriver et kommunesamfunn som tar klimautfordringen på alvor, 
er seg bevisst sitt unike naturmangfold og har god balanse mellom bruk og vern av 
naturressursene. Det gode liv i Farsund gir uttrykk for et mangfoldig kommunesamfunn som tar 
grep om levekårs- og likestillingsutfordringen, og som er attraktiv for ny kompetanse og tilflyttere. 

Satsingsområdene: 

 Levekår – Det gode liv i Farsund  

 Næringskommunen – Fristende og nyskapende  

er kommunens svar på utfordringene med befolkningsutviklingen, levekår og livskvalitet, klima 
og miljø.  

Levekår retter seg mot kommunens innbyggere og potensielle innflyttere og omfatter temaene 
folkehelse og likestilling, oppvekst og livskvalitet, klima og miljø og en attraktiv bokommune.   

Næringskommunen retter seg mot eksisterende næringsliv og potensielle etablerere og omfatter 
temaene forutsigbare rammebetingelser, primærnæringene, reiselivs-, kultur- og 
opplevelsesnæringene, prosessindustrien og kompetanse.  

Et eget kapitel om kommunens organisasjon og virksomhet beskriver hvordan 
kommuneorganisasjonen vil innrette seg for å møte utfordringene. Kapitlet har fokus på 
omdømme og temaene kommunikasjon og innbyggerdialog, bærekraftig kommuneøkonomi, 
arbeidsgiverstrategi, samfunnssikkerhet og beredskap  

https://www.farsund.kommune.no/index.php/nyheter/29-siste-nytt/3775-kommuneplanens-samfunnsdel-2018-30-offentlig-ettersyn
https://www.farsund.kommune.no/index.php/nyheter/29-siste-nytt/3775-kommuneplanens-samfunnsdel-2018-30-offentlig-ettersyn
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Nedenfor er det gitt en kort omtale av utviklingstrekk og utfordringer i forhold til hovedmålene i 
ny samfunnsdel. 

Levekår – det gode liv i Farsund 

Kommuneplanens hovedmål:  

En kommune i vekst med gode levekår, trygge oppvekstvilkår, mangfold og god 
livskvalitet for alle 

Nedenfor er det gitt en kort beskrivelse av situasjonen i forhold til innholdet i hovedmålet.  

Vekst kan beskrives i forhold til befolkningsutviklingen. 

Den eldre delen av kommunens befolkning (67+ år) forventes å øke med 27 % fra 2017 til 2030 
mens befolkningen i aldersgruppen 20-66 år forventes å øke med kun 1 %. 

Kommunens befolkning er også eldre enn landsgjennomsnittet og dette forventes å vedvare 
frem mot år 2030, se befolkningsprognosen nedenfor. Kombinasjonen av flere eldre og færre 
yrkesaktive gir utfordringer med å opprettholde kommunens aldersbæreevne. Dette er en 
landstrend som ytterliggere forsterkes av kommunens noe skjeve alderssammensetning 
sammenlignet med landet. Kommunen trenger vekst i yrkesaktiv befolkning for å sikre en 
bærekraftig alderssammensetning. 

 

 
 

Befolkningsprognose etter alder i prosent år 2030, alternativ MMMM. Kilde: SSB 

 
Levekår er beskrevet ut fra tilgjengelig statistikk. 

 Befolkningsutviklingen ovenfor viser at andelen eldre vil utgjøre en stadig større del av 
befolkningen mens andelen i yrkesaktiv alder holdes stabilt frem mot 2030. Utviklingen gir 
økende forskjell mellom andelen som kan yte hjelp og de som har behov for tjenester og vil 
gjøre det nødvendig å tenke endringer i tjenesteytingen. 

 Kommunen har en betydelig lavere andel med høyere utdanning både blant kvinner og menn 
enn fylket og landet for øvrig. Nær halvparten av sysselsatte kvinner i Farsund i alderen 20-
66 år har deltidsjobb og forskjellen mellom menns og kvinners lønn i Farsund er betydelig. 
Kommunen har utfordringer knyttet til et kjønnsdelt arbeidsmarked.  

 Farsund ligger over landsgjennomsnittet i forhold til uføretrygdede under 45 år.  

 Røyking ser ut til å være et større problem i Farsund enn i landet som helhet, vurdert etter 
andelen gravide som røyker ved første svangerskapskontroll. Kommunen ligger betydelig 
høyere enn fylke og landet ift nye tilfeller av lungekreft. KOLS og astma hos voksne ser ut til 
å være mer utbredt enn i landet for øvrig og i fylket basert på legemiddelbruk.  
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 Andelen barn og unge med overvekt og fedme er høyere enn landet vurdert etter nettbasert 
sesjon 1 både for gutter og jenter (17 år). Tall fra helsestasjon og skolehelsetjeneste viser 
samme utvikling.  

 Alderen barn som meldes for første gang til barnevernet i Farsund er høyere enn resten av 
samarbeidskommunene i Lister.  

Folkehelseprofil 2017 tegner et bilde av helsetilstanden til kommunens befolkning sammenlignet 
med fylket og landet. Profilen kan lastes ned fra: 
https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1003&sp=1&PDFAar=2017.  

Oppvekstvilkår  

Ungdomsundersøkelsen «Ungdata» gir et bilde av hvordan ungdommer i Farsund kommune 
selv opplever at de har det. Mye er bra og inntrykket er at ungdom flest er godt fornøyd med 
tilværelsen. Skoletrivselen er høy og lik med landsgjennomsnittet. De aller fleste opplever at det 
er trygt å ferdes ute i nærområdet på kvelden og Farsund skårer langt over landsgjennomsnittet i 
forhold til ungdommenes tilfredshet med tilrettelagte møteplasser, kulturtilbud og idrettstilbud. 
Mye ligger til rette for gode oppvekstvilkår i Farsund kommune. 

Undersøkelsen viser likevel at det finnes utfordringer i forhold til både fysisk og psykisk helse. 
Det er færre enn landsgjennomsnittet som er fornøyd med egen fysiske helse, og flere melder 
om et depressivt stemningsleie. En del føler håpløshet med tanke på fremtiden og mange er 
ganske mye eller svært mye plaget av ensomhet. Målt opp mot resten av Agder, ligger Farsund 
dessverre på topp i forhold til foresatte som tillater at elever på VG1 drikker alkohol. 

Mangfold 

Mangfold kan beskrives i forhold til innvandrersammensetningen i befolkningen.  

Pr. 01.01.17 var det 1094 innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn i Farsund. Det 
utgjør 11 % kommunens innbyggere. Tilsvarende tall for landet som helhet er 17 %. 

Innvandrerbefolkningens landbakgrunn i 2016 fremgår av tabellen nedenfor 

  

Landbakgrunn Farsund Landet 

Europa unntatt Tyrkia 54 % 51 % 

Asia med Tyrkia 23 % 31 % 

Afrika 13 % 13 % 

Nord-Amerika 7 % 1 % 

Sør- og Mellom-Amerika 3 % 3 % 
 

Innvandrerbefolkning etter landbakgrunn i 2016. Kilde: Statistikkportalen for Agder 

 

Livskvalitet 

På oppdrag for kommunen har Sentio Research gjennomført en undersøkelse av livskvaliteten 
hos kommunens innbyggere. Borgerundersøkelsen 2016 gir et bilde av hvordan innbyggerne 
opplever Farsund som bokommune.  400 av kommunens innbyggere omfattes av 
undersøkelsen 

• Innbyggerne er meget fornøyd med Farsund som en plass å bo og leve i. 

• Farsund har et godt omdømme og en ganske god tjenestetilfredshet 

• Kommunen skårer betydelig høyere enn landsgjennomsnittet på alle 3 hovedmål  

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1003&sp=1&PDFAar=2017
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• Noe oppleves som fremragende (++), noe som godt(+), noe som middels godt (o), noe 
som svakt (-) og noe som dårlig (- -), se nedenfor. 

 

Kommunale tjenester Tilbud og muligheter  Andre indekser 

++  Barnehagetilbudet 
+    Grunnskole 
+    Renovasjon 
+    Vann og avløp 
o    Kommunalt kulturtilbud 
o    Helsetjenesten 
- Veier 
- Næringsutvikling 
- Byggesaksbehandling 
- Eldreomsorg 
- -   Gang- og sykkelstier 

++  Natur og friluftsliv 
+    Turisttilbudet 
+    Kulturtilbudet 
o    Næringsvirksomhet 
o    Ungdomstilbud 
o    Utdanningstilbud 
- Jobbmuligheter 
- -   Kollektivtilbudet 

+  Trygghet ift. kriminalitet 
o  Kriseberedskap 
-   Sykehustilbud 
 

-   Demokrati  (51 av 100, men    
    betydelig bedre enn landet (44)) 
 

o  Kommunen som organisasjon  
 

Kontrollspørsmål: 
++ Tilhørighetsfølelse og   
      tilknytning til kommunen 

 
Rapporten kan lastes ned fra: 
https://www.farsund.kommune.no/phocadownload/Nyhetsdokumenter/Borgerunders%C3%B8kel
sen_Farsund_2016.pdf 

Næringskommunen – fristende og nyskapende 

Kommuneplanens hovedmål:  

Et næringsliv som tilbyr fremtidsrettede og inkluderende arbeidsplasser 

Nedenfor er det gitt en kort omtale av arbeidsplassutviklingen.  

Næringsplanen for Farsund 2015-20 har fokus på kommunens og næringsselskapets 
(Farsund365) rolle som tilretteleggere for næringsutvikling. Planens målsetting er en årlig vekst 
på 2 % (75 arbeidsplasser pr år).  

Arbeidsplassutviklingen i kommunen frem til 31.12.16 (blå strek) og næringsplanens målsetting 
frem til 2020 (rød strek) er vist nedenfor. Etter 4 år med sterk vekst (gjennomsnittlig 3,3 % pr. 
år), har det vært stagnasjon i arbeidsplassutviklingen i 2015 og 2016.  

 

 
 

Arbeidsplassutviklingen i Farsund kommune 2002-17.  Kilde: SSB 
Statistisk sentralbyrå har endret datagrunnlaget som er benyttet i diagrammet ovenfor fra og med 2015. En direkte sammenligning 
før og etter 2015 blir derfor feil. Korrigert (stiplet) linje viser en mer korrekt sammenligning. Den forutsetter imidlertid at det endrede 
datagrunnlaget for Farsund er lik landet som helhet (2,4 %).  
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Utviklingen fordelt på næringsgrupper fra utgangen av 2014 og gjennom stagnasjonsårene 2015 
og 2016 (tall pr. 31.12.) er vist nedenfor. 

 

 
 

Arbeidsplassutviklingen fordelt på næringsgrupper (NG). Kilde: SSB 
Næringsgrupper (NG): 01-03=Jordbruk, skogbruk og fiske, 05-43=Sekundærnæringer, 45-82=Varehandel, hotell og restaurant, 
samferdsel, finanstjenester, forretningsmessig tjenesteyting og eiendom, 84=Offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring,  
85=Undervisning, 86-88=Helse- og sosialtjenester, 90-99=Personlig tjenesteyting, 00=Uoppgitt næringsgruppe 

 
Diagrammet viser størst nedgang for næringsgruppe 05-43 (sekundærnæringene). Også gruppe 
84 (offentlig administrasjon) har hatt nedgang. Gruppe 45-82 (varehandel mv.) har hatt størst 
vekst. For de øvrige gruppene er det mindre endringer i perioden. 

b) Kommunens organisasjon og virksomhet 

Kommuneplanens hovedmål: 

Et omdømme som fremmer kommunens attraktivitet og konkurranseevne 

Lokaldemokratiundersøkelsen 2017 gir et bilde av omdømmet til Farsund kommune. 

Undersøkelsen omfatter både folkevalgte (kommunestyrets medlemmer) og et utvalg av 
innbyggerne.  

Innbyggernes svar er oppsummert nedenfor. 

 Pålitelig styre omfatter tillit til de folkevalgts løfter, misbruk av politisk makt og 
forskjellsbehandling. Flere blant kommunens innbyggere svarer at de folkevalgte ikke 
misbruker sin makt til personlig fordel. Noen flere enn landsgjennomsnittet svarer at de 
som har gode forbindelser i kommunen/kommunepolitikken får lettere ivaretatt sine 
interesser. 

 Ansvarlig styre omfatter kommunens informasjon til innbyggerne. Her skårer 
kommunen på linje med landsgjennomsnittet. 

 Borgernært styre omfatter innbyggernes muligheter til påvirkning og involvering og 
administrasjonens hjelpsomhet. Også her skårer kommunen på linje med 
landsgjennomsnittet. 

 Effektivt styre omfatter innbyggerens fornøydhet med kommunens tjenestetilbud, 
økonomiforvaltningen og måten kommunen takler lokalsamfunnsutfordringene på. Også 
her skårer kommunen på linje med landsgjennomsnittet. 
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 Fornyelse og solidaritet omfatter evnen til utvikling og fornying og ivaretakelse av de 
mest sårbare i samfunnet. Også her skårer kommunen på linje med 
landsgjennomsnittet. 

Folkevalgte besvarte de sammen spørsmålene som innbyggerne. Svarene var jevnt over mer 
positive til kommunen enn innbyggerne. Svarene var også noe mer positive til kommunen enn 
landsgjennomsnittet. 

I tillegg ble de folkevalgte spurt om sitt arbeid som folkevalgt.  

Lokaldemokratiundersøkelsen kan lastes ned fra: http://www.bedrekommune.no/lokaldemokrati  

  

http://www.bedrekommune.no/lokaldemokrati
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7. Farsund kommune som tjenesteyter 

Hensikten med kapittelet er å gi lokalpolitikeren et overordnet bilde av hvordan kommunen 
driver. Utgangspunktet for beskrivelsen er Kommunebarometeret 2016 som utarbeides med 
basis i offisielle tall levert av kommunene til staten1. Kommunebarometeret er en rangering, ikke 
en kvalitetsvurdering. Ligger Farsund langt nede på et område, er det sannsynlig at vi har noe å 
lære av andre, men det betyr ikke automatisk at kvaliteten i den leverte tjenesten er dårlig.  

 

Farsund havner på en 101. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi 
korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Nøkkeltallene er samlet 
sett litt bedre enn normalen i Kommune-Norge. 

 
 

                                                

1 KOSTRA, Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Statistisk sentralbyrå mv. 
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Kommuner som havner i toppen av barometeret har generelt klart flere gode plasseringer enn 
andre, men det er ikke slik at enkelte kommuner er i toppen på alle områder, mens andre er helt 
i bunn. I snitt har en kommune like mange gode som svake plasseringer. Det er den totalt 
miksen som avgjør plasseringen. En kommune som får en svak plassering har ikke 
nødvendigvis dårlige tjenester og er ikke et dårlig sted å bo. Poenget er at kommunen 
sannsynligvis har noe å lære av liknende kommuner som ligger i toppen av den samme tabellen. 

Farsund er helt i toppsjiktet innen vann, avløp og renovasjon. Kommunen er også inne på Topp 
100-lista hva gjelder barnevern, kultur og sosialtjeneste. Kommunen har sin svakeste plassering 
innen helse (406. plass). Hvis vi ser bort fra kommunenes ulike økonomiske utgangspunkt, 
kommer Farsund på en 169. plass. Nøkkeltallene er en del bedre enn økonomiske 
forutsetninger skulle tilsi.  

Grunnskolen: Avgangskarakterene på 10. trinn i Farsund har vært veldig svake de siste årene, 
målt mot resten av Skole-Norge. Frafallet på videregående blant elever fra kommunen er litt 
lavere enn i normalkommunen. Frafallet for kullet som startet i 2011 (talt opp i i fjor) var langt 
lavere enn i foregående kull. Ny statistikk indikerer at skolene i kommunen bidrar litt mindre til 
elevenes resultater, enn det som er normalen. 

Pleie og omsorg: Målt mot hvor mange over 80 som faktisk bor på sykehjem, har kommunen en 
middels andel plasser avsatt til demente. Nasjonalt er anslaget at fire av fem gamle på sykehjem 
er demente. I Farsund er 43 prosent av plassene ment for demente. Denne dekningsgraden er 
litt lavere nå enn for ett år siden. Det kan være litt tilfeldige svingninger, men det kan også 
indikere at det blir flere gamle på sykehjem, uten at kommunen øker kapasiteten hva gjelder 
plasser for demente. Ifølge tall fra Helsedirektoratet er det bare 76 prosent av de med 
funksjonshemninger, som får bistand til å delta i arbeid og studier. Andelen er ganske høy. De 
beste ligger på 96 prosent. Forutsatt at kommunen har gode tilbud på lavere trinn i 
omsorgstrappa, bør de fleste som bor på sykehjem ha omfattende bistandsbehov. I Farsund er 
det 70 prosent som er i denne kategorien. Snittet er 75 prosent. 

Barnevern: Kommunen har en god statistikk for saksbehandlingen i barnevernet. Kommune-
Norge har blitt bedre de siste årene, snittet er nå 86 prosent. Sett de fire siste årene under ett, er 
statistikken god. Ved nyttår var andelen av sakene med tiltak i hjemmet midt på treet. 60 prosent 
av barna med tiltak var ikke omplassert. Snittet for hele landet var 60 prosent.  

Barnehage: Ifølge statistikken er det 11 prosent av barn født før 1. september som sto uten en 
barnehageplass 15. november. Det er kommunens plikt å ha plassene tilgjengelig, gitt at barna 
også har en faktisk rett på plass (det sier ikke statistikken direkte). En feilkilde er at søknader for 
plass til barn bosatt i andre kommuner, kan være inkludert i tallene. Bemanningen i 
barnehagene i Farsund er midt på treet. Som regel er bemanningen lavere jo større kommunen 
blir. Snittet er 11363 timer per årsverk. 34 prosent av andre ansatte i kommunale barnehager 
har pedagogisk utdanning. Landsgjennomsnittet er på 36 prosent. 52 prosent av barna med 
minoritetsbakgrunn går i barnehage, ifølge tallene. Andelen er lav målt mot mange andre 
kommuner. Snittet er 76 prosent. Ulike telletidspunkt for barn i barnehage og antall 
minoritetsspråklige barn er en feilkilde. 

Sosialtjeneste: Stønadstiden for unge mottakere i Farsund er midt på treet. I barometeret regnes 
kort stønadstid som bra. Det må være positivt at sosialhjelp er en midlertidig løsning på vei mot 
noe mer permanent. For de over 25 år er stønadstiden litt kortere enn i normalkommunen. En 
ganske stor andel av dem som mottar sosialhjelp, søker ikke jobb. Er det en situasjon 
kommunen kan bidra til å forbedre? 

Kultur: Få kommuner har et så godt besøkt bibliotek, ifølge statistikken. Av de voksne i 
kommunen er det 21 prosent som er registrert som aktive lånere på biblioteket. Det er relativt 
bra. Likevel: Kan kommunen gjøre noe for å få andelen høyere? Telemarksforsking setter 
sammen oversikt over hvor mange kulturarbeidere det er i kommunene, privat eller offentlig. I 
Farsund er sysselsettingen litt under normalen målt mot folketallet. 
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Økonomi: Resultatet var omtrent som for ett år siden. Målt over de siste fire årene har 
driftsmarginen vært solid. Kommunen har et solid disposisjonsfond, som normalt vil være stort 
nok til å håndtere plutselige økonomiske utfordringer. Netto renteeksponert gjeld er en del lavere 
enn landsgjennomsnittet (37 prosent). Kostnadsnivå: Netto utgifter til grunnskolen (korrigert for 
utgiftsbehovet) i Farsund ligger litt lavere enn normalnivået. Innen pleie og omsorg ligger 
kostnadene nærmere de dyreste enn de billigst drevne kommunene. Barnehagekostnadene 
ligger midt på treet. 

Grafen nedenfor viser andelen av kommunens egne nøkkeltall som har blitt bedre eller dårligere 
det siste året. Nøkkeltall som ikke kan sammenliknes med året før regnes inn i "ingen endring". I 
en typisk kommune vil det være en litt høyere grønn enn rød søyle de fire siste årene, ettersom 
gjennomsnittet i Kommune-Norge er den største andelen av nøkkeltallene som endrer seg, blir 
bedre. 

 
 

Andre virksomheter/selskaper 

Farsund kommune forvalter betydelige verdier og løser en rekke oppgaver ved bruk av 
forskjellige typer selskapsorganisering eller ved forskjellige samarbeidsformer. Disse selskapene 
kan dels være eid av Farsund kommune alene, være eid sammen med andre offentlige organer 
eller sammen med private. Samarbeidsformene er med andre offentlige organer.  

Samarbeidsformene (interkommunalt samarbeid og vertskommunesamarbeid) faller utenfor de 
områder som vanligvis behandles i eierskapsmeldinger. Et godt utvalg av samarbeidene er 
imidlertid med i denne oversikten, både for oversiktens skyld og fordi at styringsspørsmålene - 
sett fra kommunens side - til dels er de samme.  

Slik organisering utenom den vanlige politiske og administrative modellen, øker i omfang. Dette 
medfører bl.a. at det blir behov for andre måter å utøve folkevalgt styring og kontroll av 
virksomhetsområder der selskaper og samarbeidsformer leverer tjenester til publikum og i noen 
tilfeller utfører forvaltningsoppgaver overfor publikum. Denne styringen og kontrollen må skje 
gjennom de relevante selskapsorganene.  
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Eierskapsmeldingen gir en oversikt over hva Farsund kommune har av selskaper og samarbeid 
og formålet med disse, samt gi generell informasjon om de forskjellige selskapsformer og 
samarbeidsformer. Videre er meldingen et hjelpemiddel til å klarlegge hva kommunen som eier 
kan forvente av sine selskaper og samarbeid og legge til rette for en vurdering om den valgte 
organisasjonsformen er hensiktsmessig. Meldingen skal bidra til å legge til rette for nødvendige 
rutiner for styring, kontroll, informasjon og sørge for at selskapet eller samarbeidet drives i tråd 
med vedtekter og formål. Det legges til grunn at kommunen skal være en aktiv og langsiktig eier 
og samarbeidspartner.  

Følgende selskaper anses som strategisk viktige for Farsund kommune: Agder Energi AS, 
Farsund 365 AS, Lister Nyskaping AS, Q43 AS, Lister Bompengeselskap AS, 
Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS, Amento AS, Lister Kompetanse AS, 
Brannvesenet Sør IKS og Det Digitale Vestre Agder (DDV). 

Øvrige selskaper og interkommunale ordninger (ikke uttømmende): Agder Sekretariatet 
(kontrollutvalget), Kommunerevisjonen Vest IKS, IKAVA IKS, Lister Opplæringskontor, Lister 
Friluftsråd, Vest-Agder Museet IKS, OFA – Interkommunal innkjøpsordning, Lister Kompetanse 
AS og Sørlandets Kompetansefond. 
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8. Farsund kommune som arbeidsgiver 

Organisasjon og ansatte  

Farsund kommune har til sammen om lag 800 fast ansatte som til sammen utgjør ca. 600 
årsverk. Ansatte er kommunens viktigste ressurs og lønn utgjør en betydelig del av kommunens 
samlede budsjett (ca. 65 % av budsjett). Rekruttering av medarbeidere med rett kompetanse er 
av de viktigste oppgavene i årene som kommer. Samtidig er det av stor betydning at man 
beholder og videreutvikler den kompetansen som allerede finnes i organisasjonen.  

Farsund kommune er organisert etter resultatenhetsmodellen med to administrative styringsnivå. 
Rådmannen og tre kommunalsjefer utgjør det øverste strategiske nivå, mens 24 selvstendige 
resultatenheter ledes av egne enhetsledere med ansvaret for drift av enhetene. I tillegg finnes 
tre ledere for interne støttefunksjoner (personal, økonomi og fellestjenester).  

Kommunen som organisasjon er avhengig av å være dynamisk og tilpasningsdyktig for å 
imøtekomme endringer i rammevilkår og tjenesteyting samt krav til rasjonell og effektiv drift. Det 
foretas organisasjonsmessige tilpasninger etter behov. For tiden pågår en rullering av 
kommunens helse- og omsorgsplan, og ett av temaene som tas opp er organisering. Prosessen 
så langt indikerer at det vil bli lagt frem forslag om visse organisatoriske endringer innenfor 
området.   

Sykefravær og arbeidsmiljø  

Kommunens sykefravær har svingt noe gjennom de senere år. Fraværet per 2. tertial 2017 har 
økt noe sammenliknet med tilsvarende periode i 2016. Sammenliknet med tilsvarende periode i 
fjor, så har fraværet økt innenfor helse og omsorg samt oppvekst, mens det har blitt redusert 
innenfor teknisk sektor og administrasjon. Rådmannen foreslår at det implementeres et 
nærværsledelses / sykefraværsprosjekt i 2018 med sikte på å snu utviklingen.  

 
 
I 2016 fikk alle ansatte fått anledning til å svare på en ny medarbeiderundersøkelse (10-faktor). 
Undersøkelsen ble gjennomført med en svarprosent på hele 78 % prosent. Resultatene gir en 
indikasjon på hvordan ansatte i kommunen opplever egen arbeidssituasjon.  
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Resultatene fra undersøkelsen viser at Farsund kommune scorer på nivå med 
landsgjennomsnittet. Undersøkelsen har, og vil bli brukt som grunnlag for utviklings- og 
forbedringsprosesser ved hver enkelt enhet.  

Tabellen under gir en oversikt over resultatene i 10 – faktor medarbeiderundersøkelse i 2016 
(skala 1-5 hvor 5 er best). 

 
Faktor   Farsund 

kommune 
Landet 

Faktor 1  Oppgavemotivasjon  4,3 4,3 
Faktor 2  Mestringstro  4,3 4,3 
Faktor 3  Selvstendighet  4,2 4,2 
Faktor 4  Bruk av kompetanse  4,2 4,2 
Faktor 5  Mestringsorientert ledelse  3,9 3,9 
Faktor 6  Rolleklarhet  4,3 4,3 
Faktor 7  Relevant kompetanseutvikling  3,7 3,7 
Faktor 8  Fleksibilitetsvilje  4,5 4,5 
Faktor 9  Mestringsklima  4,0 4,1 
Faktor 10  Nytteorientert motivasjon  4,7 4,7 

Total  10 - Faktor undersøkelse  4,2 4,2 

Heltidskultur 

Farsund kommune vil sette enda større fokus på heltidskultur i egen virksomhet og vil i 
november 2017 gjennomføre en heltidskonferanse for ledere, formannskap, tillitsvalgte og 
andre. Satsningen vil bli videreført inn i 2017 med håp om å kunne sette i verk konkrete tiltak for 
å oppnå resultater.  
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9. Farsund kommune som eier og forvalter av 
fellesskapets verdier 

Kommunen har ansvar for å drive en virksomhet som sikrer bærekraftig utvikling av 
fellesskapets verdier. God økonomistyring er med på å sikre at kommunen ikke får en 
økonomisk utvikling som medfører redusert økonomisk handlefrihet for fremtidige generasjoner. 

a) Økonomisk utvikling  

Årsregnskapet for 2016 ble lagt frem med et mindreforbruk på 31,6 mill.  

Det regnskapsmessige mindreforbruket skyldes i tillegg til god økonomistyring i enheten i 
hovedsak følgende forhold: 
 

• Rammetilskuddet er høyere enn budsjettert. Årsaken er en skatteinngang som ble 
betydelig bedre enn forventet for hele landet. For Farsund har det medført økt 
inntektsfordeling. 

• Lavere pensjonsutgifter.  
• Statstilskudd – særlig knyttet til flyktningemidler, ble høyere enn forutsatt. 
• Lavere renteutgifter enn budsjettert 

Netto driftsresultat 

Driftsregnskapet for 2016 viste netto driftsresultat med hele 5,1 %. Netto driftsresultat viser årets 
driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og angir hva som er til disposisjon til 
avsetninger for senere bruk (fond) og egenfinansiering av investeringer. Fra 2014 ble innholdet i 
resultatbegrepet endret ved at mottatt mva-kompensasjon fra investeringer nå i sin helhet 
inntektsføres i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet som i perioden 2004-2013. 
Denne endringen medførte at Teknisk Beregningsutvalgs (TBU) anbefalte størrelse på netto 
driftsresultat ble endret fra 3 % til 1,75 %. 
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Farsund kommunes netto driftsresultat med 5,1 % for 2016 er dermed langt over anbefalt nivået 
på 1,75 %. Det er viktig å merke seg at det gode resultatet i 2016 kommer av ekstraordinære 
inntekter fra god skatteinngang, bruk av premiefond pensjon samt premieavvik. Dette er 
engangsinntekter og det kan ikke påregnes å budsjettere med tilsvarende nivå i årene som 
kommer. 

b) Lånegjeld 

Farsund har hatt en betydelig gjeldsvekst de siste årene. Grafen nedenfor viser nivået på 
lånegjelden i % av driftsinntektene. 

 

Netto lånegjeld er langsiktig gjeld (eks pensjonsforpliktelser) minus utlån og ubrukte lånemidler. 
Indikator for å definere lånegjelden som høy, er gjerne satt til 75 % av driftsinntektene. 

Farsund kommunes netto lånegjeld i % av driftsinntektene utgjør nå 91,9 %.  

Høy lånegjeld kan gi begrensninger i fremtidig økonomisk handlingsrom. 

Tabellen nedenfor viser fordelingen på kommunens gjeld. Ikke alle gjeld belastes kommunens 
ordinære drift. Som tabellen nedenfor viser er det ikke økning i lånegjeld fra 2015 til 2016 
innenfor ordinære tjenesteområder. 

 

Fordeling langsiktig gjeld etter finansiering Regnskap 2016 Regnskap 2015

Lån knyttet til selvkostområdene i kommunen 188 240 172 142

Havnevesenets lån 74 330 46 595

Lån innenfor kompensasjonsordningen 67 774 67 772

Startlån og formidlingslån 68 417 63 221

Ubrukte lånemidler 53 778 29 182

Lånegjeld øvrige tjenesteområder 438 359 439 470

Finansielle leieavtaler 0 0

890 899 818 382
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c) Netto finans og avdrag 

Grafen nedenfor viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til finans og avdrag i 
forhold til landsnittet og kommuner vi normalt sammenlikner oss med. Selv om rentenivået er 
lavt og driftsregnskapet er belastet med minimumsavdrag, utgjør netto finans og avdrag 4,3 % 
av driftsinntektene. Anbefalt nivå er 2-3 % av driftsinntektene. 

Høye finansutgifter kan i fremtiden påvirke tjenestetilbudet. Nivået på finans og avdrag i Farsund 
kommunes regnskap ligger over anbefalt nivå. 

 

 

d) Likviditet 

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgraden. Nøkkeltallene forteller 
noe om kommunens evne til å dekke de løpende betalingsforpliktelsene etter hvert som de 

forfaller.  

Likviditetsgrad 1 viser kommunens omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld. Denne bør 

være minst 2. Likviditetsgrad 2 viser de mest likvide omløpsmidlene i forhold til kortsiktig 

gjeld, og bør være minst 1 

Likviditetsgrad 1 

Likviditetsgrad 1 viser alle omløpsmidlene i forhold til kortsiktig gjeld. Her bør nøkkeltallet være 
større enn 2, fordi noen av omløpsmidlene kan være mindre likvide. Tabellen nedenfor viser 
utviklingen i likviditetsgrad 1 de siste årene.  

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Likviditetsgrad 1 3,1 2,7 2,0 2,0 2,2 2,7
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Likviditetsgrad 2 

Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene. Nøkkeltallet være større enn 
1. De mest likvide omløpsmidlene er kasse og bank samt markedsbaserte plasseringer som er 
klassifisert som omløpsmidler, og som raskt kan omgjøres i kontanter 

 

Av tabellene fremgår at kommunen har både en likviditetsgrad 1 og 2 som ligger over den 
anbefalte normen. 

Tabellen nedenfor viser strukturen i driftslikvidene. Likvider for ordinær drift er positiv, men vil 
reduseres betydelig dersom ubundne og bundne fond anvendes til sitt formål. 

Utvikling driftslikvider 

 

e) Ubundne fond investering 

Kraftfondet i Farsund kommunes balanse er i finansreglementet definert som langsiktig 
finansielle aktiva. Fondet ble etablert ved salg av ½ delen av Agder energi andeler på 
begynnelsen av 2000-tallet. 

Formålet med forvaltingen av langsiktig finansiell aktiva er i reglementet opplyst å være det å gi 
best mulig avkastning over tid.  

I behandlingen av finansreglementet vedtok kommunestyre den 16.4.2013 følgende 
tilleggsforslag: 

 «Farsund kommune omorganiserer sitt kraftfond i kontanter, og plasserer midlene på 
bankkonto. Deretter vurderes disponeringen av midler.» 

I årsbudsjettet for 2017 ble det vedtatt å benytte 50 mill. av ubundne investeringsfond til 
finansering av utbygningen på Listaheimen. Dette for å begrense låneopptak.  

Det er i tillegg vedtatt bruk av 24 mill. til kjøp av målselskapet «taket» fra Farsund Vekst. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Likviditetsgrad 2 1,6 1,3 1,5 1,6 1,8 2,3

2013 2014 2015 2016

Kontantbeholdning 241 532 247 074 305 907 355 998

Ubrukte lånemidler 10 743 11 273 29 182 55 550

Bundne fond investering 494 4729 12 608 13 406

Ubundne fond investering 130 289 117 540 116 148 116 148

Driftslikvider 100 007 113 532 147 969 170 893

2013 2014 2015 2016

Driftslikvider 100 007 113 532 147 969 170 893

Bundne driftsfond 28 924 23 274 19 631 21 498

Likvider for ordinær drift 71 082 90 258 128 338 149 395
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Likvide midler til ordinær drift vurderes fremdeles å være tilstrekkelig selv om bankbeholdning vil 
reduseres som følge av redusert investeringsfond. 

Disposisjonsfond 

Disposisjonsfond er kommunens «buffer» til å møte uforutsette hendelser som svikt i inntekter 
eller økte utgifter uten å måtte korrigere dramatisk i tjenestenivået i takt med svingningene. 
Kommunens samlede avsetninger på fond viser hvor mye kommunen har satt av til senere års 
drifts- og investeringsformål. Disposisjonsfondet er det eneste fondet som fritt kan benyttes til 
dekning av utgifter i både drifts- og investeringsregnskapet. Disposisjonsfondet er derfor den 
delen av «reservene» som gir best uttrykk for den økonomiske handlefriheten. 

Kommunens disposisjonsfond har vært lave og kan med fordel bygges opp for å unngå at 
framtidige og tilfeldige, negative svingninger i driftsregnskapet brått må finansieres med kutt i 
tjenestetilbudet. For å lykkes med det, kreves et vedvarende positivt netto driftsresultat – som 
igjen krever god budsjettdisiplin og vilje til prioritering. 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i kommunens disposisjonsfond. Beløpet er i hele 1.000 
kroner, og viser beholdningen pr. 31.12. det enkelte år. 

 

 
 
Det er i tillegg vedtatt at det regnskapsmessige mindreforbruket for regnskapsåret 2016 med kr. 
31,6 skal tillegges disposisjonsfondet.  

Premieavviket i Farsund kommunes regnskap har 1-årig amortisering. Pr. 31.12.16 var det 
akkumulerte premieavviket i balansen en fordring på 350’. Det er en vesentlig informasjon når 
nivået på disposisjonsfondet sammenlignes med andre kommuner. 

 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Disposisjonsfond i kroner 7 482 6 950 5 393 6 243 9 138 16 618 43 545

   I % av driftsinntekter 1,2 1,1 0,8 0,8 1,2 2,1 5,2
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10. Farsund kommune som forvaltningsorgan  

Kommunen har betydelige saksbehandlingsoppgaver innenfor alle sektorer. 

Saksbehandling utgjør en stor produksjon i våre systemer og krever fokus på både kompetanse 
og verktøy. 

Kommunen har ikke egen kompetansehevingsplan for hele organisasjonen, men har lav terskel 
for å gi rom for nødvendig kompetanseheving på lovforvaltningsområdet.  

Dette ivaretas gjennom driftsbudsjettet i hver enhet. Kompetansenivået er viktig for å sikre 
korrekt lovforvaltning, og dermed tillit hos sakspartene.  

Kommunen har også fokus på at våre tekster skal være lett tilgjengelige for brukere.  

Dette krever at vi utvikler rutiner for selve språket. Mange ansatte har allerede skaffet seg 
kunnskaper om det å skrive et språk som hensyntar mottaker. Den vanligste opplæringen er 
innføring i såkalt «Klarspråk» som er et kurs utviklet i samarbeid med KS. I 2018 vil det bli 
avholdt «Klarspråk» - undervisning for samtlige saksbehandlere og andre som formidler 
kommunale tekster (webside, planer etc). 

En annen nødvendig faktor for saksbehandling er våre ikt-verktøy, også kalt applikasjoner. 
Kommunen benytter kjente og solide ikt-verktøy i alle sektorer. Tiltak i perioden 2018-2020 er 
den løpende utviklingsjobben vi har med alle de applikasjonene vi i dag bruker. 

Dette er et arbeid som startet 1. januar 2015 i og med at DDV kom i funksjon, der målet er å 
konsolidere mellom kommunen, med andre ord innføre felles verktøy og dermed sikrere og 
rimeligere drift. Det betyr i praksis at kommunen til enhver tid er inne i endringsprosesser for 
utvikling og oppgradering av disse verktøyene. 

Det er med andre ord ikke en statisk oppgave som er over når DDV-kommunene har nådd 
målene om felles verktøy. Det er til enhver tid nødvendig å følge med på den utviklingen som 
skjer. Her er det også snakk om nasjonale føringer, blant annet fra DiFi og 
kommunaldepartementet.  

Det er et nasjonalt mål at flest mulig saksbehandlingstjenester blir digitaliserte. Og at 
innbyggernes tilgang til saker og dokumenter som berører dem selv, tilgjengeliggjøres på en 
enklest mulig måte. I tillegg er det en målsetting å oppnå effektivisering av 
saksbehandlingsprosessene.  

Konkrete tiltak i 2018 er innføring av tjenesten SvarUt i ikt-verktøyene innenfor barnevern og 
sosialtjeneste. Det betyr at post kan mottas elektronisk hos bruker. Denne ordningen har vi 
allerede i ePhorte, og den vil bli rullet ut i samtlige applikasjoner på sikt. 

Farsund kommune har over flere år hatt et godt nivå på ikt-området. Etter at vi ble del av DDV 
fortsetter dette i profesjonaliserte former med svært god oppfølging fra prosjektledere i DDV, 
med deltakelse fra kommunalt ansatte som har viktige systemansvar for verktøyene. 
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11. Økonomiske driftsrammer 2018 – 2021 

a) Nasjonalbudsjettet og utsikter for norsk økonomi. 

Veksten i norsk økonomi er på vei opp, ledigheten går ned og det skapes flere jobber. 

Oppsvinget har kommet raskere enn ventet, og veksten vil allerede i år komme opp mot 
trendveksten på rundt 2 prosent. I regjeringens nasjonalbudsjett fremgår at det neste år ligger 
det an til at veksten tiltar ytterligere. 

De økonomiske prognosene for fremtiden er imidlertid sårbare for endringer også utenfor 
Norges grenser. Vår økonomi er åpen og endringer ute i verden virker direkte inn på vår 
økonomi og på vår handlefrihet. Brexit-forhandlingene og usikkerhet rundt politikken til den 
amerikanske administrasjonen bidrar til usikkerhet om de økonomiske utsiktene internasjonalt. 
Proteksjonisme og økt konfliktnivå mellom land kan raskt svekke oppgangen i 
verdensøkonomien. På kort sikt kan likevel et kraftig oppsving i optimismen blant bedrifter og 
husholdninger, særlig i Europa, føre til enda sterkere økonomisk vekst. Den sterke 
kredittveksten i noen land, blant annet Kina, bidrar til usikkerhet på mellomlang sikt. 

I Norge blir den fremste utfordringen fremover blir å skape nye, lønnsomme arbeidsplasser i 
næringslivet, i første rekke i virksomheter som møter konkurranse fra andre land. Gjennom flere 
tiår har petroleumsnæringen vært en viktig drivkraft for den økonomiske veksten i Norge. 
Etterspørselen fra næringen har trukket opp aktiviteten i fastlandsøkonomien og bidratt til høye 
inntekter og stadig flere godt betalte jobber. Petroleumsnæringen vil være viktig for norsk 
økonomi i lang tid fremover, men den vil bidra mindre til veksten enn før. Derfor må det legges til 
rette for ny vekst i andre næringer.  

 
Økonomiske utsikter for kommunene 

 
Kommunenes økonomiske handlingsrom sett under ett har vist en positiv utvikling de siste 
årene. Stadig færre kommuner er på ROBEK, og flere har fått bedret sitt handlingsrom. Men 
dette henger i noen grad sammen med at sektoren de siste årene har fått høyere skatteinntekter 
enn lagt opp til i budsjettoppleggene. Også i forbindelse med behandling av revidert 
nasjonalbudsjett for 2017 er det varslet om utsikter til høyere skatteinngang enn forutsetningene 
var opprinnelig. Merinntekter i form av høyere skatteinntekter må betraktes som midlertidige.  

Vesentlig lavere vekst i statens oljepengebruk framover vil kunne gi lavere inntektsvekst for 
kommunene fra fremtidige statsbudsjett. Utviklingen i rentemarkedet vil få stor betydning for 
kommunens økonomi fremover.  I de senere år har rentene falt, gjeldsgraden har økt. 
Spørsmålet er om det bærekraftig på sikt. 

 
Frie inntekter og skatteanslaget – kommuneøkonomien i makro 

Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til en reell vekst i frie inntekter på knapt 3,8 mrd. kroner 
til kommunesektoren. Av dette gjelder 3,6 mrd. kroner kommunene. Det tilsvarer en realvekst på 
1,0 pst. Ved beregning av realvekst er det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst i kommunal 
tjenesteyting på 2,6 pst. fra 2017 til 2018. Veksten i frie inntekter i 2018 må ses i sammenheng 
med økt utgiftsbehov og anslåtte merutgifter som følge av befolkningsutviklingen (såkalte 
demografikostnader). 
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Nærmere om veksten i kommunenes frie inntekter på 3,6 mrd.kr: 
 

Demografi 2,2 mrd. kr 

Pensjonskostnader 0,3 mrd. kr 

Særskilte satsinger:  

-Opptrappingsplan rus 0,3 mrd. kr 

-Tidlig innsats bhg og skole 0,2 mrd. kr 

-Forebyggende tiltak barn/unge/familier 0,2 mrd. kr 

 

b)   Driftsinntekter for Farsund kommune 

Frie inntekter og skatteanslaget 

For Farsund er anslag på frie inntekter i 2018 på 526,9 mill. Det gir isolert sett en vekst i 
nominelle kroner på 19,6 mill. og en nominell vekst i prosent fra 2017 på 3,9.  
 
Blant kommunene i Vest-Agder har Lyngdal en vekst på 5,2 pst., Farsund har 3,9 pst. og er 
dermed blant kommunene med høyest beregnet inntektsvekst. For Lyngdals del skyldes veksten 
i stor grad gunstige effekter av kommunereformen, mens for Farsunds del er veksten i stor grad 
knyttet til vekst i utgiftsbehovet den såkalte utgiftsutjevningen. 
 
Det er flere spesielle forhold i årets budsjett sammenlignet med budsjettet for Farsund i 2017 
som innebærer at veksten i nominelle kroner ikke innebærer reell vekst til fordeling i årets 
driftsregnskap. 
 

Bortfall vertskommunetilskudd – asylmottak 2,5 mill. 

Havnevesenets overskudd – merforbruk bli inndekket i 2017 2,5 mill. 

Voksenopplæringen endring budsjettramme 6,4 mill. 

Økt krav til netto driftsresultat  6,0 mill. 

Sum  17,4 mill. 

 
Med en beregnet pris og kostnadsvekst på 2,6 % innebærer årets budsjettopplegg for Farsund 
en reell innstramming av driftsbudsjettet med i overkant av 10 mill. i forhold til budsjettet for 
2017.  
 
Utgiftsutjevningen omfordeler innbyggertilskuddet mellom kommunene ved hjelp av 
behovsindeksen. På den måten omfordeles midler fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov 
til kommuner med høyt beregnet utgiftsbehov. Målet med utgiftsutjevningen er å gi 
kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv. 
 
Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en kommune er å drive i forhold til 
landsgjennomsnittet. Den samlede behovsindeksen er beregnet ved hjelp av et sett kriterier og 
vekter som sier noe om hvorfor kommunenes utgifter varierer. Indeksen brukes videre til å 
beregne kommunens trekk eller tillegg i utgiftsutjevningen. Ordningen er en ren omfordeling og 
et null-sum spill mellom kommunene. 
 
For Farsund kommune viser utviklingen av behovsindeksen at kommunen er blitt relativt dyrere 
å drive i 2018 sammenlignet med 2017. Antall innbyggere med stort ressursbehov har økt. 
 
Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler gir Farsund kommune en inntekt for 
2018 med 3 mill. kroner. For 2017 utgjorde denne korreksjonen 0,742 mill. kroner. 
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Tabellen nedenfor viser utviklingen i innbyggertilskudd og utjevningsordningene for Farsund 
kommune fra 2014 til 2018 
 

 
 
 
Kommuner som gjennom kommunereformen ønsket å slå seg sammen med nabokommuner, 
men som likevel ble stående alene, får også over statsbudsjettet for neste år en viss 
kompensasjon for inntektsbortfallet. For Farsund utgjør dette 2,038 mill. kroner for 2018. 

Lokalt skatteanslag i årets budsjett tar utgangspunkt i gjennomsnittet av kommunens skattenivå 
de tre siste årene (2014 - 2016). Som de fleste kommunene på Agder mottar Farsund kommune 
skatteutjevningsmidler. Det betyr at skatteveksten på landsbasis også er svært viktig for våre 
samlede inntekter. 

I økonomiplanen er det forutsatt en realvekst i de frie inntektene på ca. 1 % hvert år i perioden 
2019 til 2021. Beløpene er uttrykt i 2018 kroner for hele planperioden. 

Eiendomsskatt 

Forslag til endring - eiendomsskatt i statsbudsjettet 

Regjeringen foreslår betydelige innstramminger i regelverket for utskriving av eiendomsskatt 
som vil berøre Farsund kommune negativt i økonomiplanperioden. Fra 2019 er det foreslått å 
fjerne adgangen til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjons-
installasjoner, med unntak for vindkraftverk og de delene av petroleumsanlegg for olje og gass 
som omfattes av petroleumsskatteloven. 

Forslaget innebærer at alle infrastrukturanlegg (kraftnett, telenett, bredbåndsnett, fjernvarmenett 
osv.) i all hovedsak fritas for eiendomsskatt, og at størsteparten av skattegrunnlaget i industrielle 
anlegg vil bli borte. Forslaget for dermed i særlig grad få konsekvenser for industri- og 
kraftkommunene. 

Regjeringen foreslår en overgangsperiode på fem år for utfasing av den delen av 
skattegrunnlaget som utgår. Overgangsregelen innebærer at kommunene i overgangsperioden, i 
tillegg til å skrive ut eiendomsskatt på grunnlaget fastsatt etter de nye reglene, kan fortsette å 
skrive ut eiendomsskatt på den delen av skattegrunnlaget som skal utgå med en stadig mindre 
andel av dette grunnlaget. Metoden forutsetter at produksjonsutstyret verdsettes. Kommunene 
må dermed taksere verk og bruk på nytt når produksjonsutstyr og – installasjoner ikke skal 
inngå. Skattegrunnlaget knyttet til overgangsregelen vil være differansen mellom 
eiendomsskattegrunnlagene for 2018 og 2019 på den enkelte eiendom.  

Inntektsbortfallet og konsekvens av overgangsreglene er et høyst usikkert anslag. Inntil ny 
taksering foretas er det i økonomiplanen anslått et inntektsbortfall med 2 mill. kroner årlig 
forutsatt samme utskrivning av eiendomsskatt som i 2017. Det betyr at estimert årlig 
inntektsbortfall for Farsund kommune er 10 mill. kroner etter overgangsperioden på 5 år. 

Prognose for eiendomsskatt i økonomiplanperioden der konsekvens av overgangsreglene er 
innarbeidet vises i tabellen nedenfor. Reglene vil medføre trinnvis reduksjon av skatteinntektene 
fra verk og bruk fra 2019 til 2022.  

faste år 2017-priser for årene 2018 - 2021

1000 kr 2014 2015 2016 2017 2018

Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 216 319       215 233       219 701       227 090       231 542       

Utgiftsutjevningen 14 042         5 751           3 847           2 013           10 235         

Overgangsordning - INGAR -583             -609             1 466           -488             -698             

Distriktstilskudd Sør-Norge -               7 452           3 862           4 702           4 730           

Ordinært skjønn 1 900           1 400           1 700           1 500           1 240           

232 024       229 988       231 899       236 645       248 931       

Utviklingen i rammetilskuddet 
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Prognosen er et høyst usikkert anslag og virkningen er ikke innarbeidet i rådmannens forslag til 
økonomiplan. 
 
 

 
 

Eiendomsskatt i årsbudsjett og økonomiplan  

Eiendomsskatt ble innført for verk og bruk i Farsund fra 1. januar 2003. For boliger, 
fritidseiendommer og næringseiendommer ble eiendomsskatt innført for bymessige strøk i 2006 
- og for hele kommunen i 2007. Takstgrunnlaget er i perioden økt med 10 % kun en gang 
(«kontorjustering»).  
 

 

 
Gjeldende takstgrunnlag  
Takstgrunnlaget for eiendomsskatt 2017: 
 

Bolig og fritid 4 059 116 000 

Næring/annet    1 163 177 000 

Verk og bruk 1 804 658 000 

 
 

Eiendomsskattenivå bolig 

Grafen nedenfor viser eiendomsskatt i 2017 for en enebolig på 120 m² med et måls tomt for 
Farsund og for utvalgte kommuner med eiendomsskatt i Vest-Agder. For Farsund er den årlige 
eiendomsskatten kr. 1406 med dagens takstnivå. Til sammenligning var eiendomsskatten for 
tilsvarende gjennomsnittsbolig i Flekkefjord kr. 2200, Mandal 4340 og i Kristiansand kr. 5750.  
 
 

EIENDOMSSKATT

Tall i hele 1000 2018 2019 2020 2021

Eiendomsskatt verker/bruk og næringseiendommer 21 500 21 500 21 500 21 500

Overgangsordning ved bortfall eiendomsskatt produksjonsutstyr -2 000 -4 000 -6 000

21 500 19 500 17 500 15 500

Eiendomsskatt bolig og fritidsbolig 8 400 8 400 8 400 8 400

Prognose årlige utgifter e-skatt -200 -800 -200 -200

SUM 29 700 27 100 25 700 23 700

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ANTALL ÅR MED EIENDOMSSKATT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Taksering:
Verk og bruk x

Næring x

Bolig-bymessig strøk x

Utvidelse til kommunegensen x

Kontorjustering alle takster 10 %

Budsjettvedtak - satser
Generell promillesats 2 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Bolig - sats i budsjettvedtaket 3 3 3 3 3 3 3 2,75 2,75 2,25 2,25 2,25
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Kommunestyret kan videreføre dagens takster også i neste års budsjett, men det forutsetter at 
det skjer en kontorjustering i 2018. I budsjettforslaget er det innarbeidet en økning i 
takstgrunnlaget på opprinnelige takster med 4 % samtidig som den differensierte skattesatsen 
for bolig/fritid er satt ned til minimumsnivå på 2 ‰. Generell skattesats i budsjettforslaget er 7 ‰ 
som tidligere. 
 
Alternative satser eiendomsskatt 
 
I rådmannens budsjettforslag er den differensierte skattesatsen for bolig/fritid satt ned til 
minimumsnivå på 2 ‰. Generell skattesats i er 7 ‰ som tidligere år. 
 
Tabellen viser alternative eksempler og beregnet virkning i årets budsjett. 
 
 

 
 

ALTERNATIVE SATSER EIENDOMSSKATT
alt. 1 alt. 2 alt. 3

Alternativer til kontorjustering av takstgrunnlag 2 % 5 % 10 %

Alternative skattesatser for eiendomsskatt 2,25 ‰ 3 ‰ 5‰

Tall i hele 1000

Eiendomsskatt verker/bruk og næringseiendommer 21 100 21 700 22 100

Eiendomsskatt bolig og fritidsbolig 9 300 12 700 22 600

Endring inntekter eiendomsskatt 500 4 500 14 800
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Bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer 

 
Kommunestyret kan vedta bunnfradrag for boligdelen for eiendommer (herunder 
fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet. Bunnfradraget skal være et fast 
kronebeløp som trekkes fra taksten før skatten beregnes. 

 
Beregnet konsekvens ved innføring av bunnfradrag med 500 000 innebærer en 
inntektsreduksjon med 5 mill. ved en differensiert boligsats på 2 ‰.  
 
Farsund kommune har ikke hatt bunnfradrag tidligere og antall boligdeler må derfor kartlegges. 
Eksemplet er derfor et grovt anslag med forbehold om kostnad med eventuell innføring. 

 
Statlige tilskudd 
 
I tillegg til rammetilskuddet mottar kommunen også enkelte øremerkede tilskudd. Øremerkede 
tilskudd hensyntas i budsjettrammen for den aktuelle enhet/-er i driftsbudsjettet som skal utøve 
aktiviteten. Bunde midler kan benyttes til aktiviteter som oppfyller vilkår bestemt av 
tilskuddsgiver. 
 
Kommunen mottar også enkelte andre tilskudd som ikke er øremerket. Nedenfor omtales 
hovedtrekkene for disse. 

 
 Kompensasjonstilskudd for renter og avdrag tilknyttet omsorgsboliger og sykehjem fra 

husbanken er beregnet til 1,5 mill. kroner for 2018 og resten av økonomiplanperioden.  
 

 Rentekompensasjon skolebygg. Ordningen ble innført i 2003 med formål å stimulere 
kommunene til å bygge nye skoleanlegg, samt rehabilitere og ruste opp eksisterende anlegg. 
Ordningen ble utvidet i perioden 2009 – 2016. Farsunds investeringsramme ble da økt med 
24,92 mill. kroner. Kommunen har utnyttet hele rammen. Rentekompensasjonen er beregnet 
til kr 400 000 for 2018 og for resten av økonomiplanperioden. 

 Rentekompensasjon for kirkebygg skal stimulere til sikring og bevaring av kirkene, kirkenes 
utsmykning og inventar. Det er gitt tilsagn fra Husbanken på rentekompensasjon for 
prosjekter med rammer på til sammen 14,5 mill. kroner. Rentekompensasjonen er beregnet 
til kr 100.000 for 2018. Kompensasjonen vil øke til 180 000 etter gjennomføringen av 
investeringer som foreslås i økonomiplanen i 2018 og 2019.  

 
Flyktninger og integreringstilskudd 
 
Kommunen mottar ulike tilskudd fra staten for å dekke kommunale utgifter som følger av 
bosetting av flyktninger. Den største tilskuddsposten er integreringstilskuddet.  
 
Mål for ordningen er at integreringstilskuddet skal bidra til rask bosetting, og gi en rimelig 
dekning av kommunens gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering av flyktninger i 
bosettingsåret og de neste fire år.  

 Bosetting av enslige mindreårige flyktninger utløser ekstra tilskudd.  

Integreringstilskuddet skal dekke utgifter til integreringstiltak og administrasjon av ordningene i 
bosettingsåret, samt de fire neste årene. Kommunen kan selv påvirke utgiftsnivået gjennom 
effektiv ressursbruk og godt integreringsarbeid. Tilskuddene regnes derfor som frie inntekter.  
 
For 2018 er det budsjettert med kr 32 mill. i generelle integreringstilskudd, inkludert særskilt 
tilskudd for enslige mindreårige med kr. 3,7 mill. 
 

http://www.imdi.no/no/Tilskudd/bosetting-av-enslige-mindrearige/
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Det er forutsatt at kommunen bosetter 10 flyktninger i 2018. Dette er en reduksjon fra 
anmodningen på 35 bosettinger i 2017. 
 
Når vi bosetter flyktninger øker også utgiftene. Alle voksne mellom 18 og 55 år har rett og plikt til 
å delta i kommunens introduksjonsprogram. De mottar da stønad på 2 G pr. mnd. som tilsvarer 
ca. kr. 187 000,- pr deltaker pr år.  
 
Reduksjon i introduksjonsstønad innebærer at rammen til enhet 31 – NAV kommune i 
økonomiplanperioden er nedjustert utover til 2021 der det samlet ramme er 9,8 mill. lavere enn i 
2018. 

 
 
Bortfall vertskommunetilskudd asylmottak 
 
Kommunen har til og med 2017 mottatt vertskommunetilskudd for å dekke ansvar for lovpålagte 
tjenester til beboere i to asylmottak. Begge mottakene er eller vil bli nedlagt i 2017 og fra 2018 
faller dermed vertskommunetilskuddet i sin helhet bort. For 2017 var denne inntekten kr. 2,5 mill. 
 
Vertskommunetilskuddet skal sette kommunene i stand til å dimensjonere tjenesteapparatet i 
tråd med oppgavene som skal løses. I tillegg til vertskommunetilskuddet kan et asylmottak ha 
innvirkning på rammetilskuddet til kommunen. Beboere som har fått oppholdstillatelse kan bli 
folkeregistret i kommunen og vil da telle med ved beregning av innbyggertilskuddet. Det er 
sannsynlig at nedleggelse av mottakene også vil gi negativt utslag på innbyggertilskuddet, men 
effekten er usikker. 

Voksenopplæringen 

Staten gir også tilskudd til norskopplæring av asylsøkere og flyktninger. Voksenopplæringen har 
innarbeidet tilskudd til norskopplæring med ca. 5,2 mill. for 2018 mot opprinnelig budsjettert 21 
mill. i 2017. Inntektsreduksjonen på kr 15,8 mill. er krevende å håndtere på kort sikt.  

Utbytte, rente- og avdragsinntekter 

Agder Energi – utbytte 
 
Kommunene på Agder («Agdereierne») og Statkraft har en tidligere vedtatt utbyttepolitikk som 
medfører at utbyttet beregnes ut fra en nøkkel med et «gulv» på 400 millioner og deretter 60 % 
av eventuelle overskudd utover dette. Videre er det vedtatt en forsinkende mekanisme som er 
ment å gi bedre forutsigbarhet med tanke på budsjettarbeidet hos eierne. 

Integreringstilskudd i økonomiplanen

År

Satser        

i 1000 antall budsjett antall budsjett antall budsjett antall budsjett

År 1 ( estimert) 187 10 1 870 10 1 870 10 1 870 10 1870

År 2 239 40 9 560 10 2 390 10 2 390 10 2390

År 3 171 64 10 944 40 6 840 10 1 710 10 1710

År 4 86 49 4 190 64 5 472 40 3 420 10 855

År 5 - bosatt 72 24 1 718 49 3 508 64 4 582 40 2864

Annet:

Særskilt tilskudd enslig minreårig 770 5 3 850 4 3080 3 2310 2 1540

sum 32 132 23 160 16 282 11 229

Beregnet tilskudd bosetting 32 000 23 200 16 300 11 200

2018 2019 2020 2021
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Overskuddet i Agder Energi for 2016 er 744 mill. Formelen i dagens utbyttemodell 400 mill + 
60% av overskytende som vil gi totalt 606 mill i utbytte til eierne. 
 
For Farsund kommune som har en eierandel på 1,299% innebærer det et utbytte til utbetaling i 
2018 med kr. 7,9 mill. 
 
Det rapporteres at 2017 har også startet godt og tegner positivt videre, før prognosene for 
prisutviklingen på kraft i 2018 - 2020 er nedadgående.  
 
Rente- og avdragsinntekter 

Renteinntekter er budsjettert med utgangspunkt i betingelsene i kommunens hovedbankavtale: 
Nibor + 0,7%. 

Husbankens startlånsordning 

Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i 
boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske 
utlånene. Kommunens opptak av startlån i Husbanken for videreutlån utgjør kr 80 mill. ved 
inngangen til 2018.  Låntakerne betaler avdrag på startlånene i tråd med nedbetalingsplanen. 
Disse avdragene bokføres som avdragsinntekter for kommunen i investeringsregnskapet.  

c) Driftsutgifter for Farsund kommune 

Lønns- og prisvekst 

I kommuneopplegget for 2018 er den årlige kommunale deflatoren (årlig pris- og lønnsvekst i 
kommunesektoren i prosent) beregnet til 2,6 %. Herav utgjør lønnsvekstanslag 3 %.  Deflatoren 
er lagt til grunn ved beregningen av realveksten for hele kommunesektorens inntekter i 2018.  

Resultatenhetene har budsjettert med stillinger/personer med all den lønnsinformasjonen vi har 
på budsjetteringstidspunktet – høsten 2017. Det innebærer at det er tatt hensyn til det såkalte 
overhenget2 fra lønnsoppgjøret i 2017. Sentralt er overhenget beregnet til 1,6 %.  

Lønnsvekst i tråd med statsbudsjettets prognoser ut over overhenget utgjør 1,4 %. Denne 
veksten er budsjettert under sektor 5 – sentralt plasserte budsjettposter. Lønnsreserven, som er 
budsjettert til 7,1 mill. inkl. arbeidsgiveravgift og pensjon, skal dekke: 

 Sentrale tillegg etter hovedtariffavtalens kap. 4 i 2018 

 Lokale forhandlinger etter HTA kap. 5 i 2018 

 Lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kap. 3 i 2018 

Lønnsveksten fordeles på enheten etter at oppgjørende er kjent. Rådmannen foreslår i 
budsjettvedtaket at fordelingen av lønnspotten fra sentralt plasserte budsjettposter til de enkelte 
resultatenheter delegeres til rådmannen. 

Pensjonskostnad og – premie 

I kommuneproposisjonen for 2018 ble veksten i kommunesektorens samlede pensjonskostnader 
anslått til i størrelsesorden 350 mill. kroner i 2018 ut over det som dekkes av den kommunale 

                                                

2 Eks. En årslønn blir økt med kr. 12 000 fra 1. mai. Siden økningen får effekt bare for årets siste åtte måneder, blir 
lønnen for hele året 8 000 kroner høyere enn året før. Året etter vil økningen gjelde hele året, og årets lønn blir 
4000 kroner høyere enn året før, selv om det ikke er gitt noen ytterligere lønnsøkning. Denne forskjellen kalles 
lønnsoverheng.  

http://www.husbanken.no/startlaan/
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deflatoren. I regjeringens økonomiske opplegg er denne økningen tatt med i vurderingen av 
kommunenes handlingsrom  

Pensjonsberegningene fra KLP viser ikke store endringer i forventet netto pensjonskostnad. 
Premieavvik for 2017 ser ut til å bli større enn budsjettert. Det kan igjen medføre lavere 
pensjonskostnad for 2018 siden Farsund kommune har årlig amortisering av premieavvik.  

Reguleringspremien forventes å bli høyere i 2018 enn det den faktisk ble i 2017. Årsaken er en 
forventet høyere årslønnsvekst. 

Beregningene av ordinær pensjonspremie, inkludert reguleringspremien, er fordelt i rammene i 
budsjettet til den enkelte resultatenhet. Pensjonssatsen for KLP er fordelt med 18 % av 
pensjonsgivende lønn, mens for SPK er det benyttet en sats på 11,3 %. 

Premiefond 

Premiefond er et fond i pensjonsordningen som står i forsikringsselskapets regnskap. Dette 
består av tilbakeholdt overskudd som tilføres pensjonsordningen, og kan kun anvendes til å 
dekke fremtidig pensjonspremie. Saldo premiefond pr. 1.1.17 var kr. 18 mill. Det er i tillegg tilført 
fondet kr 7 mill. i løpet av 2017.  

I programområde 5 – sentralt plasserte budsjettposter, er det i tråd med økonomiplanen for 
2017- 2020 budsjettert med kr 15. mill. i redusert pensjonskostnad som følge av bruk av 
premiefond i 2018. Denne posten reduseres til kr. 5 mill. for 2019 og 2020.  

Bruk av premiefond påvirker premieavviket siden betalt premie blir redusert.  

Premieavvik 

Farsund kommune har gjennomført 1-årig amortisering av premieavviket. Det innebærer at 
fjorårets avvik mellom innbetalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad blir tilbakeført 
påfølgende år. I motsetning til de fleste andre kommuner er det akkumulerte premieavviket for 
utgiftsføring kun for et år i balansen. Premieavviket inngår i sentralt plasserte budsjettposter – 
enhet 80 i skjema 1B. 

 

  

 

Rente og avdragsutgifter 

Kommunens lånegjeld pr. 1.1.18 beregnes til 880 mill. kroner inkl. startlån med 81 mill. 

I økonomiplanperioden (2018-2021) er det planlagt låneopptak med 240 mill., mens avdrag er 
budsjettert til 140 mill. Låneopptaket er dermed 100 mill. høyere enn nedbetaling av gjeld. Den 
desidert største enkeltinvesteringen knytter seg til påbegynt utbygging ved Listaheimen. 

 

Enhet 80 - premieavvik - pensjon - lønnsvekst
Opprinnelig 

budsjett 2017

Forslag budsjett 

2018

Lønnsreserve inkl. arbeidsgiveravgift og pensjon 8 200 7 100

Premieavvik - pensjon -15 000 -15 000

Pensjon - red. arbeidsgiveravgift ved bruk av premiefond -2100 -2100

Arbeidsgiveravgift - sentralt 184

-8 900 -9 816
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Renteforutsetninger 

På bakgrunn av anslag fra Kommunalbanken, som igjen bygger på prognosene fra Norges Bank 
og Statistisk sentralbyrå, legger rådmannen til grunn at tremåneders pengemarkedsrente vil 
ligge på 0,85 % i 2018, 1,1 % i 2019, 1,4 % i 2020 og 1,7 % i 2021. 

Låneopptak i form av sertifikat- og obligasjonslån har bidratt til gode rentebetingelser også i 
2017. Ved utgangen av 2018 vil om lag 36 % av all bruttogjeld være sikret mot renteendringer i 
form av fastrente og rentebytteavtaler. Rådmannen foretar løpende vurdering av fordelingen 
mellom fast og flytende rente basert på markedssituasjonen.  

Nivået på fastrente er på et svært lavt nivå sammenlignet med nivået fra tidligere år. Farsund 
kommune har enkelte avtaler om fastrenter som er inngått på langt høyere nivå en dagens priser 
tilsier. Det vesentlige av disse kommer til forfall i slutten av 2017 og vil alt annet likt medføre 
lavere renteutgifter. Denne effekten er medtatt i budsjett og økonomiplan. 

Rådmannen vil presisere at det er betydelig usikkerhet knyttet til rentenivået i planperioden. 

Renteutgifter  

Flytende rente ordinære lån i økonomiplanperioden er beregnet med følgende rentesatser: 

2018 2019 2020 2021 

1,45 % 1,65 % 2,15 % 2,28 % 
 

Avdragsutgifter 

Kommuneloven stiller krav til hvor mye kommunen skal betale i avdrag på sine innlån samlet 
sett. Dette betegnes som minimumsavdraget. Det er ikke anledning til å beregne lavere årlige 
avdrag enn at gjenstående løpetid for kommunens gjeldsbyrde ikke overstige den veide 
levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte.  

Driftsbudsjettet i økonomiplanperioden er belastet med beregnet minimumsavdrag. 

 

Innsparings- og effektiviseringstiltak 

Regjeringen ønsker i forslag til statsbudsjett å synliggjøre effektiviseringspotensialet som ligger i 
kommunesektoren. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet 
på 0,5 pst., tilsvarer det 1,2 mrd. kroner i 2018 som kan brukes til styrking av tjenestene i tillegg 
til det som følger av inntektsveksten, jf. tabell 3.1. Beregningsgrunnlaget er den delen av de frie 
inntektene utenom eiendomsskatt som går til å dekke driftsutgiftene. 
 
I Farsund kommunens årsbudsjett for 2018 er det innarbeidet et effektiviseringskrav tilsvarende 
0,5 % av brutto driftsramme. Det foreslås innarbeidet krav om at prisvekst ikke kompenseres, 
men tas ut i løpende effektivisering. 

I økonomiplanperioden er det lagt inn ytterligere krav til kostnadsreduksjon med 0,75 % i 2019 
og 2020. For året 2021 er kravet 1,2 % reduksjon i driftsutgifter for å opprettholde netto 
driftsresultat på anbefalt nivå. 
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Netto driftsresultat 

Netto driftsresultat angir driftsinntekter fratrukket driftsutgifter, renter og avdrag. Forskjellen 
mellom brutto og netto driftsresultat viser hvor stor andel av kommunenes inntekter som går 
med til å betjene renter og avdrag. Netto driftsresultat viser altså hva kommunen sitter igjen med 
til avsetninger og investeringer.  

I formannskapets behandling av budsjettforutsetningene den 29.8.2017 ble det vedtatt å legge til 
grunn en målsetting om et netto driftsresultat 1,5 %. Dette er en krevende målsetting og 
innebærer i realiteten et kutt i enhetenes rammer med kr 6 mill. sammenlignet med 2017.  På 
sikt bør som kjent kommunen tilstrebe et netto driftsresultat i størrelsesorden 1,75 %. 

Tabellen nedenfor viser resultater i økonomiplanperioden 

 

 
 
For 2018 er det i utgangspunktet budsjettert med avsetning til disposisjonsfond med 12,5 mil. 
Det er 1,5 % av årets brutto driftsinntekter.  Det er imidlertid også brukt disposisjonsfond til 
inndekning av engangsbevilgninger med 5,8 mill. Dette reduserer netto driftsresultat til 0,8 % og 
bidrar isolert sett til å undervurdere den underliggende økonomiske handlefriheten i driften.  

Korrigert som angitt ovenfor er avsetningen til frie fond 1,5 % mens budsjettert netto 
driftsresultat er 0,8 % for 2018. 

  

Resultater i økonomiplanperioden 2018 2019 2020 2021

Brutto driftsresultat i kroner 1 025 6 700 5 900 2 600

Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter -0,1 -0,8 -0,7 -0,3

Netto driftsresultat i kroner -6 500 -8 600 -8 400 -9 700

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 0,8 1,1 1,0 1,2

Bruk av disposisjonsfond -5 850 -3 800 -4 100 -2 800

Bruk av disposisjonsfond i % av driftsinntekter 0,7 0,5 0,5 0,3

Avsetning til frie fond i kroner 12 500 12 500 12 500 12 500

Avsetning til disp fond i % av driftsinntekter 1,5 1,5 1,5 1,5

Alle tall i hele 1000
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12. Investeringsbudsjettet 

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) utgav i 2011 en veileder knyttet til budsjettering av 
investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Bestemmelsene som regulerer dette er 
gitt i kommunelov og budsjett- og regnskapsforskrifter.  

Praksis i mange kommuner var tidligere å budsjettere investeringene fullt ut i oppstarten av et 
prosjekt og i første budsjettår, selv om investeringene og bevilgningene skulle fordeles over flere 
år. En av konsekvensene av dette var en betydelig oppbygging av ubrukte lånemidler i 
balansen.  

Oppsummert er det fem prinsipper som danner rammene for arbeidet med 
investeringsbudsjettet:  

1. Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig.  

2. Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer, og årlige bevilgninger er nødvendig 
for å kunne pådra seg utgifter i budsjettåret.  

3. Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og 
realisme.  

4. Alle midler er frie og anses som felles finansiering av investeringsporteføljen, unntatt 
øremerket finansiering fra andre.  

5. Begrepet «udekket/udisponert» gjelder differansen mellom samlet tilgang og samlet bruk 
av midler i året for investeringsregnskapet, og ikke avvik på de enkelte 
investeringsrammene eller avvik på enkeltprosjektnivå.  
 

Investeringsnivå og driftskonsekvenser 

Samlet er det for økonomiplanperioden lagt opp til å investere for 390 mill. Av dette skal om lag 
kr 235 mill. finansieres med lån. I 2018 er det lagt opp til investeringer på kr 185 mill. kroner og 
av dette skal kr 124 mill. finansieres med lån. Noen av investeringene vil bli finansiert med 
direkte tilskudd fra staten og andre. I tillegg kan salg av anleggsmidler og eiendommer finansiere 
investeringer.    

Investeringer i anleggsmidler knyttet til vann og avløp dekkes av brukerne, da dette er et 
selvkostområde. Det er lagt opp til en samlet investering innenfor vann og avløp på kr 47 mill. i 
perioden og kr 17 mill. kroner i 2018.  

Det er et mål framover å øke kravene til at noen investeringer må finansieres helt eller delvis 
gjennom trekk i driftsrammene til berørte enheter. Dette skyldes at enkelte enheter/sektorer bør 
få klare driftsmessige besparelser enten gjennom reduserte utgifter eller økte inntekter som 
følge av investeringer. Modernisering og utbygging av Listaheimen er et eksempel på det hvor 
det i økonomiplanen er innarbeidet en effektiviseringsgevinst for sektoren på kr 3 mill. i 2019 til 
2021. I forprosjektet er gevinsten i drift beregnet til kr 6 mill.  

Erfaring tilsier at det er vanskelig å fange opp alle investeringsbehov utover i 
økonomiplanperioden, særlig for disse små, men gjerne nødvendige investeringene. Det vil som 
regel dukke opp nye behov inn mot budsjettåret som ikke var kjent to til tre år tidligere. Det kan 
derfor være rimelig å anta at investeringsbudsjettet for årene 2019-2021 vil kunne bli større enn 
det som ligger inne i denne økonomiplanen.  
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Investeringsbudsjettets årlige bevilgninger  

Kommunen skal budsjettere med de faktiske utgiftene investeringsprosjektene regner med å få 
for det enkelte år. Det er kun beløp ført opp i budsjettåret som er å anse som en bevilgning fra 
kommunestyret. Ubrukte midler fra tidligere år og beløp ført opp i de siste tre årene av 
økonomiplanen er ikke en bevilgning. Administrasjonen har kun lov til å benytte de beløp som er 
bevilget i budsjettåret. Det innebærer at eventuelle ubrukte lånemidler ved årsskiftet på 
enkeltprosjekt, må inndras og eventuelt bevilges på nytt av kommunestyret for budsjettåret. Det 
fremgår av den detaljerte investeringsoversikten som er vedlagt budsjettdokumentet hvilke 
prosjekter dette gjelder. 

Momskompensasjon 

Momskompensasjonen fra investeringer skal fra 2014 i sin helhet inntektsføres i 
investeringsregnskapet. Det innebærer at kommunene ikke kan ta opp lån som inkluderer 
momskompensasjonen som det var tidligere år. Det betyr at momskompensasjonen må gå til å 
finansiere deler av investeringene.  

De beløpene som er ført opp for de enkelte investeringsprosjekt i vedlagte tabeller er 
kommunestyrets bevilgning for budsjettåret. Dette er da den totale ramme til rådighet for 
administrasjon jf. punktet over. Deler av denne bevilgningen vil bli finansiert gjennom 
momskompensasjonen. Dette fremkommer i samletabellen over investeringer helt bakerst i 
dokumentet. 

Forslag til finansiering av investeringer 

Overføring fra driften 
Kommunene har anledning til å øke egenfinansieringen av investeringene og begrense 
gjeldsveksten gjennom å overføre driftsmidler til investeringsbudsjettet. I årets budsjettforslag er 
overføringsposten satt til null.  

Momsrefusjon investeringer 
Forventet momsrefusjon knyttet til investeringsprosjekter utgjør kr 29 mill. i 2018. 

Tilskudd demensboliger 
Tilskudd fra Husbanken til å dekke utgifter til rehabilitering av boliger er maksimalt 40 % av 
boligens verdi. Det budsjetteres med tilskudd på kr 46 mill. i 2020. Kommunen må 
mellomfinansiere tilskuddet frem til ferdigstillelse. 

Salg av eiendommer 
Rådmannen har vurdert det som realistisk å selge eiendommer for kr 5 mill. i 2018. Her inngår 
salg av utbyggingsområder, næringsområder samt ekstraordinært salg av eiendommer og 
bygninger. Det er ikke budsjettert med salg utover årsbudsjettet for 2018. 

Spillemidler ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg 
Tidspunktet for når tilskuddene kommer er usikkert. Rådmannen har budsjettert med ordinære 
spillemidler i 2018 med kr 2,2 mill. Utestående spillemidler på totalt kr 7,1 mill. budsjetteres som 
finansiering i 2019. 

Bruk av ubundne fond 

I årets investeringsbudsjett videreføres finansieringsplanen knyttet til Listaheimen. I budsjettet 
for 2017 ble det vedtatt bruk av frie investeringsfond til del-finansiering av utbyggingen av 
Listaheimen med 50 mill. Som følge av forskjøvet fremdrift ble denne posten i løpet av året 
redusert til kr 25 mill. Det er disse kr 25 mill. som rebudsjetteres i 2018. 
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Låneopptak 

Investeringer som bevilges og som ikke finansieres av investeringsinntekter eller tilskudd, må 
lånefinansieres. I årsbudsjettet foreslås bruk av lån med 124 mill., mens sum lån i perioden 
2018-2021 blir ca. kr 235 mill.  

Tabellen nedenfor viser forslag til finansiering i årsbudsjettet og økonomiplanen. 

 

 

  

Tall i 1000 kroner Budsjett 2018 Øk.plan   2019 Øk.plan   2020 Øk.plan   2021

Investeringer i anleggsmidler 185 020 110 160 75 420 19 950

Kjøp av aksjer og andeler 2 000 4 500 4 500 2 000

Kompensasjon for merverdiavgift -29 330 -19 290 -13 010 -1 890

Netto investering 157 690 95 370 66 910 20 060

Inntekter fra salg av anleggsmidler -5 000 0 0 0

Tilskudd til investeringer -3 900 -8 250 -48 500 -3 280

Bruk av avsetninger -25 000 -4 500 -4 500 -2 000

Bruk av lånemidler 123 790 82 620 13 910 14 780

Beregnet låneopptak 125 000 80 000 14 000 15 000
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13. Kommentarer til investeringsbudsjettet 

Rådmannen foreslår følgende investeringer: 
 
 

 
 
 

Kolonne1 Investeringer Sum 2018 2019 2020 2021

1 IKT hele kommunen 2 800 700 700 700 700

2 KLP Egenkapital innskudd 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000

3 Innskutt kapital "Anne Kath. Vestly Museum IKS" 5 000 2 500 2 500

4 Kirkebygg: Opprustning - løpende investeringstiltak (fast) 1 490 300 330 360 500

5 Opprustning av kirkebygg 12 970 9600 3370

6 Renere Listerfjorder 300 300           

7 Roro rampe 3 500 3 500        

8 Lundevågen syd - lagerhaller  1 500 1 500        

9 Flytebrygge Kjørrefjord småbåthavn 5 000 5 000        

10 Asfaltering parkering Fiskemottak Borhaug 250 250           

11 Strømskap 600 600           

12 Datautstyr alle skoler 2 100 700           700           700           

13 Digitalt arkiv oppvekst 700 300           200           200           

14 Nytt kinoutstyr 200 200           

15 Læremidler etter kunnskapsløftet 3 000 1 000        1 000        1 000        

16 Digitale klasserom Vanse skole 650 200           150           150           150           

17 Lyd, lys og lego - Borhaug skole 220 100           60             60             

18 Farsund sjøfartsmuseum 500 500           

19 Serviceanlegg, rasteplass og lokaler Huseby 200 200

20 Innovasjonsprosjekter 2 800 1 200 800 800

21 Oppgradering av hjelpemidler 1 600 400 400 400 400

22 Signalanlegg til institusjon og trygghetsalarm hjemmetj. 2 900 2 500 400

23 Oppgraderinger FOS 500 500

24 Kjøkkenoppgradering 600 600

25 Vann 20 000 5 000        5 000        5 000        5 000        

26 Avløp 20 000 5 000        5 000        5 000        5 000        

27 Dammer sikring 7 000 7 000        

28 Renere Listerfjorder 300 300           

29 Opparbeidelse av fortau 2 800 2 800        

30 Utbedring av avkjørsel til Løkkeveien 2 500 2 500        

31 Sykkelkommune/Vita Velo 5 000 2 000        1 000        1 000        1 000        

32 Parkeringsplasser til friluftsliv/Vita Velo 1 500 500           500           500           

33 Oppgradering av trappegater og snarveier 500 500           

34 Prosjektering Strandgaten/THL gate 500 500           

35 Gatebruksplanen i Farsund 800 800           

36 Gatelys nye 2 400 600           600           600           600           

37 Gatelys utskifting av eldre kvikksølvlamper 1 000 1 000        

38 Nyasfaltering 2 400 600           600           600           600           

39 Oppgradering av kommunale veier 1 000 1 000        

40 Toalett Vanse sentrum, jf mulighetsstudie 1 500 1 500        

41 Trafikksikkerhetstiltak 2 250 2 250        
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Nytt investeringsprosjekt jf Formannskapets flertallsinnstilling: 
77. Pisserenna og Bispen - vannsport/friluftsliv 
Tilrettelegge for surfere/vannsport og friluftsliv. Bispen kr 250 000, Pisserenna kr 750 000. 
 
1. Ikt hele kommunen 
Investeringen gjelder infrastruktur, utviklingsprosjekter og større anskaffelser av hardware. Det 
er en utfordring å tids fastsette utviklingsprosjekter presist, ettersom mange oppgaver følger en 
rytme i DDV der kommunene settes opp i en tilfeldig rekkefølge for utrullinger. 

2. KLP egenkapital innskudd 
Det er satt opp årlige bevilgninger til innskutt egenkapital i KLP ettersom det er vanlig ved 
medlemskap her. Eksakt beløp blir ikke kjent før et stykke ut i budsjettåret. 
 
3. Innskutt kapital «Anne Kath. Vestly Museum IKS»  
I løpet av 2017 har det vært et arbeid på offentlig side for å utrede mulighetene for å etablere 
Barnas Anne-Cath. Vestlys Museum. Det er her tale om et spleiselag mellom kommunene 
Lyngdal, Farsund og Kvinesdal og fylkeskommunen. Det jobbes også for å få bidrag gjennom 
statsbudsjettet, jf vedtak i kommunestyret. Det kan bli aktuelt med delinnbetaling i 2018. 

Investeringer Sum 2018 2019 2020 2021

42 Maskiner og utstyr 1 500 1 500        

43 Skjærgårdsparken 1 000 500           500           

44 Nordkapp/Håøyflua oppfylling/tilrettelegging 3 000 3 000        

45 Høygård II - plan/prosjekt 700 700           

46 Nye ladestasjoner 1 000 500           500           

47 Alcoa miljøpark 4 570 1 770        400           2 400        

48 Vestersiden oppgradering 500 500           

49 Universell tursti Einarsneset rundt 1 000 1 000        

50 Tursykkelsti Lomsesanden 1 000 1 000        

51 Benker, bord og skilt i friområder 300            300 

52 Opparbeidelse av turvei Ulgjell-Ingebjørgsmyra 750 750           

53 Båt til Skjærgårdsparken 1 300        

54 Kommunale boliger 5 000 2 500        2 500        

55 Listaheimen utbygging 135 000       96 000       39 000 

56 Farsund rådhus 2 150 2 150        

57 Borhaug skole 4 000         1 000         2 500            500 

58 Vanse skole 36 500 1 500        35 000      

59 Farsund barneskole 32 500         2 000       30 500 

60 Farsund ungdomskole 500 500           

61 Lista ungdomskole solavskjerming 500            500 

62 Voksen opplæringen (Ore Skole) 800 800           

63 Bjørkeskaret serviceleiligheter 3 000         1 000         1 000         1 000 

64 Nytt service anlegg Lista fyr 2 350 350           2 000        

65 Farsund Bibliotek 10 000       10 000 

66 Sunde barnehage 11 150 1 150        5 000        5 000        

67 Borhaug barnehage 1 000            600            400 

68 FOS 5 650 5 650        

69 Oppgradering Byggeklossen 150            150 

70 Listahallen lyddemping og lys svømmehallen 1 500 1 500        

71 Minde bofellesskap 1 300         1 300 

72 Sundeveien 8 renovering 2 500 1 500        1 000        

73 Effektiviserings tiltak 500            500 

74 Enøk tiltak 2 500 1 000        500           500           500           

75 Skogsbilvei Vetland - Limtjønn (Kommuneskog) 450            450 

76 Traktorvei Ulland - Bjelland (Kommuneskog) 400 400           

Totalt 404 850 187 020 114 660 79 920 23 250
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4. Kirkebygg: Opprustning – løpende investeringstiltak (fast) 
 
Prosjekter 2018: 
1) Frelserens kirke: Automatisk ringeanlegg 
2) Vestbygda kapell: Oppmaling av våpenhus, nytt gulvbelegg 
3) Spind kirke: Belysning parkeringsplass og deler av gravplass kombinert med kontakter for 
tineapparat. 
 
Prosjekter 2019: 
1) Frelserens kirke: Motorisere tårnuret. 
2) Farsund kirkegård: Parkbelysning m/ tilkoblingspunkt for tineapparat. 
 
Prosjekter 2020: 
1) Gravplassene: Informasjonsskilt med kart og QR-kode. 
2) Vanse kirkegård: Parkeringsplass på Høylands tomt for å få bukt med parkeringen langs 
murene til Lunderhaug og Nygård gravplasser. 
 
Prosjekter 2021: 
1) Vanse kirke: Rehabilitering av orgelet. Forbedring av mekanikk og intonasjon. 
 
5. Opprustning av kirkebygg 
Farsund kommune og Kirkelig Fellesråd har søkt Husbanken om rentekompensasjonsmidler i 
2016 til å dekke diverse rehabiliteringstiltak på kirkebyggene i kommunen. Det samlede beløp 
det er søkt om rentekompensasjon til er kr 14 820 000.  Tilsagn om dekning er gitt på hele 
beløpet. 
I investeringsbudsjettet for 2017 er det oppført kr 5 450 000 av det totale beløp. Pga forsinket 
oppstart av arbeidene overføres kr 3 750 000 til 2018. 
 
Prosjekter 2018: 
1) Vanse kirke: Full rehabilitering av yttervegger og vegger og tak innvendig samt oppmaling av 
inventar. Innsetting av varevinduer for å redusere kulderas og varmetap. Rehabilitering av 
korloft, tårnluker, renner og nedløp. 
2) Vestbygda kapell: Innsetting av nye vinduer på vestveggen. 
3) Spind kirke: Bygging av skap/lagerrom.                                                                           
 
Prosjekter 2019:                                                                                                                   
Målet for gjennomføring av prosjektene er å ferdigstille alt innen utgangen av 2018. Kirkelig 
Fellesråd vil ila 2018 komme tilbake til kommunen med søknad om eventuell forskuttering av det 
i 2019 oppførte beløp på kr 3 370 000. 
 
Prosjekter 2019 (2018): 
1) Vestbygda kapell: Rehabilitering av yttervegger, påføring av brannhemmende maling i 
trapperom. 
2) Herad kirke: Rehabilitering av yttervegger, tak, renner og nedløp. Utskifting/reparasjon av 
kobbertekke på tårn. 
3) Spind kirke: Rehabilitering av yttervegger, tak, renner og nedløp. Brannsikring - installere 
frostsikker vannpumpe til slukkeberedskap. 
4) Farsund gravkapell: Ombygging/utvidelse av kjølerom. Overflatebehandle yttervegger. 
Rehabilitering av renner, nedløp og beslag. Ettersyn/rehab av tegltak. 
 
6. Renere Lister fjorder (Ansvar 1642, Havneandel 12,5%) 
Havnevesenet sin andel av totalkostnadene, fellesprosjekt som mottar tilskudd fra staten og 
private. Prosjektet er forskjøvet i fht opprinnelig plan, jf budsjett 2017. Ferdigstilles 1. kvartal 
2018. 
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7. RORO rampe 
Etablering av RoRo rampe ved kommunekaien. Sterkt etterspurt av havnens kunder. Vedtatt i 
havnestyresak PS 5/2017. 
 
8. Lundevågen syd - lagerhaller 
Ferdigstillelse av uteområder, asfaltering inntil RoRo rampen, opparbeidelse av oppstillingsplass 
for RoRo traller og knytte sammen fiberforbindelser i Lundevågen. Asfaltering av fibergrøfter i 
Lundevågen. 
 
9. Flytebrygge Kjørrefjord småbåthavn 
Utskifting av ca. 300 meter flytebrygge m/utriggere og lodd. Tilstanden på deler av småbåthavna 
er av svært dårlig kvalitet. Store deler av anlegget er fra 70-tallet. 
 
10. Asfaltering parkering fiskemottak Borhaug 
Åpning av ny butikkdel har medført økt personbiltrafikk på parkeringsplassen og belastingen på 
grusdekket er for stor. Etter store regnskyll og påfølgende biltrafikk er hele området ujevnt og 
sørpete. 
 
11. Strømskap 
2 nye strømskap 400V for landstrøm til skip samt festivaler og andre arrangement på kaikanten i 
sentrum, hhv. Torvet og Verven. Strømkapasiteten på disse to stedene er i dag for liten og 
medfører at besøkende skip bruker egne generatorer unødig. Ved sammenfallende 
landaktiviteter som festivaler mv. forsterkes dette ytterliggere. 
 
12. Datautstyr alle skoler 
Anskaffelse av datamaskiner til elever på 8. trinn ungdomsskole, samt oppgradering av utstyr og 
maskiner alle skoler. 
 
13. Digitalt arkiv oppvekst 
Innkjøp av utstyr for overgang til digitalt arkiv i skolene og oppgradering av nødvendig 
nettverksstruktur i skolene. 
 
14. Nytt kinoutstyr 
Ny lydprosessor på kinoanlegg 2 + TMS (lagringsenhet knyttet til innhenting av filmer). 
 
15. Læremidler etter kunnskapsløftet 
Investering i digitale læremidler og læreverk samt større oppgraderinger av læremidler i alle 
skoler i tilknytning til kommende læreplan for grunnskole.  
 
16. Digitale klasserom Vanse skole 
Utskiftning og oppgradering av hjelpemidler for å få "tiden" inn i klasserommet, innkjøp av utstyr 
som gjør undervisning "levende". 
 
17. Lyd, lys og lego – Borhaug skole  
Innkjøp av utstyr knyttet til realfagsatsningen ved Borhaug skole. 
 
18. Farsund sjøfartsmuseum 
Prosjektering. Samarbeid med private knyttet til utvikling av nytt sjøfartsmuseum/maritimt senter 
i Farsund. 
 
19. Serviceanlegg, rasteplass og lokaler Huseby 
Utredning/vurdering rundt servicebygg knyttet til Kyststien, Vita Velo og surfeaktivitet i 
verneområdet. 
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20. Innovasjonsprosjekter       
Utprøving og etablering av velferdsteknologi og teknologi i tjenesteutøvelse samt prosjektledelse 
for implementering av teknologi. Tiltak er i tråd med satsingsområder i vedtatt helse og 
omsorgsplan2012-21. 
 
21. Oppgradering av hjelpemidler (for økt driftseffektivitet - FOS)     
I tråd med økonomiplan er det satt opp et beløp til oppgradering og fornying av kommunens 
hjelpemiddellager. Hjelpemidler til innbyggerne er en nødvendig forutsetning for at man skal 
kunne bo lengst mulig i eget hjem.   

22. Signalanlegg til institusjon og trygghetsalarm hjemmetjenesten 
Overføring av midler fra investeringsbudsjett 2017. Anbudskonkurranse for anskaffelse av nytt 
sykesignalanlegg og plattform for velferdsteknologi er gjennomført for Farsund omsorgssenter 
og Listaheimen. I anbudskonkurransen er det også lagt inn skifte av trygghetsalarm fra analog til 
digital kommunikasjonsplattform. Det finnes ikke deler å få kjøpt av leverandør lengre, og ny 
teknologi som for eksempel sensorer kan ikke kobles til nåværende system.    
 
23. Oppgraderinger FOS     
Det er behov for utskiftning og oppgradering av diverse maskiner og utstyr, f.eks. industri-
oppvaskmaskin. Lydanlegg i forsamlingslokaler (kantina) er defekt og er ikke mulig å få i stand.  

Treningsutstyr ved rehabiliteringsavdeling er utrangert og det er behov for investering i nytt 
utstyr.  

24. Kjøkkenoppgradering    
Ved Kjøkkenet er det nå behov for utskiftning av store industrigryter. Grytene ble sist byttet ut for 
ca. 15 år siden.  

25. Vann (Utskifting/nye vannledninger) 
Har foregått over flere år og er en kontinuerlig og nødvendig prosess.    
       
26.  Avløp (Utskifting/separering av avløp) 
Har foregått over flere år og er en kontinuerlig og nødvendig prosess. 
    
27. Dammer sikring - Dam Midtvann og Måvann 
Både prosjektering og anbudsdokumenter ble ferdig i 2017. Sikringen er i hht krav fra NVE. 
Anbudsinnhenting og byggearbeidet er beregnet fullført i 2018. 
 
28. Renere Lister fjorder (Ansvar 1642, avløp andel 12,5%) 
Teknisk drift sin andel av totalkostnadene, fellesprosjekt som får tilskudd fra staten og private. 
Prosjektet er igangsatt og ferdigstilles i 2018, se tiltak 6 ovenfor. 
 
29. Opparbeidelse av fortau 
Opparbeidelse av fortau i Markeveien - sikrere skolevei til FBUS. 
 
30. Utbedring av avkjørsel til Løkkeveien 
Utbedre adkomsten til Løkkeveien ved Ekko i henhold til vedtatte planer. Viktig 
trafikksikkerhetstiltak. 
 
31. Sykkelkommune/Vita Velo – (samarbeidsprosjekt for økt tilrettelegging for sykling) 
Pilotprosjekt sammen med VAF og Statens vegvesen. Tiltak i hht. studie innebærer 
tilrettelegging av traseer for tursykling, sykkelparkering, rasteplasser, formidling, skilting osv. 
 
32. Parkeringsplasser til friluftslivet/Vita Velo 
Varnes-området med flere. 
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33. Oppgradering av trappegater og snarveier 
Det vil bli søkte om medfinansiering fra VAF. 
 
34. Prosjektering Strandgaten og Theis Lundegaards gate 
Samarbeid med VAF grunnet utbygging av den videregående skolen. 
       
35. Gatebruksplanen i Farsund – (Tiltak i hht. Gatebruksplan) 
Prosjekt som er vedtatt. I 2019 foreslås prosjektering av Listerveien og øvre del av Torggaten. 
Alt av VA skal skiftes i disse gatene og da er denne delen av byen ferdig. Inkludert oppgradering 
av Heides gate og Kjørbos gate.  
 
36. Gatelys nye 
LED-lys og innstallering av måler skap. Det er en kontinuerlig prosess. Nye prioriteres etter 
søknad. Egen sak med prioritering legges frem for teknisk utvalg.  
 
37. Gatelys utskifting av eldre kvikksølv lamper 
Utskifting til LED og innstallering av måler skap. Kviksølvlamper er faset ut. 
 
38. Nyasfaltering 
For å redusere framtidige driftsutgifter. Asfaltere deler av utsatte strekninger der det har vært 
mye ut renning og store skader det siste året. Typisk bakker og delstrekninger.  
Egen sak med prioritering legges frem for teknisk utvalg.    
 
39. Oppgradering av kommunale veier 
De siste års ekstremvær har fremtvunget en oppgradering/opp dimensjonering av stikkrenner og 
bruer, noen steder må veiene påbygges/forhøyes. 
 
40. Toalett Vanse sentrum 
Offentlig toalett i Vanse sentrum. Tiltak i henhold til prioriteringsliste fra mulighetsstudie for 
Vanse. 
     
41. Trafikksikkerhetstiltak  
Et arbeid som har pågått over flere år og er et tiltak for å bedre trafikksikkerhet og miljø i 
kommunen. 
 
42. Maskiner og utstyr 
Hjelpemidler for bedre utnyttelse av arbeidskraften; utskifting av utrangert lastebil med 
høyhastighets traktor.  
     
43. Skjærgårdsparken 
Investeringer i Skjærgården. Krav om tilgjengelige investeringsmidler for å søke statlige tilskudd. 
 
44. Nordkapp/Håøyflua - oppfylling/tilrettelegging 
Kostnader i forbindelse med utfylling på Nordkapp i hht kommunestyre vedtak. Avhengig av når 
Kystverket fjerner Håøyflua. Utsatt i henhold til Nasjonal transportplan.    
  
45. Høygård II- plan/prosjekt 
Prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter. 
      
46. Nye ladestasjoner 
Opparbeidelse av nye ladestasjoner i kommunen.  
        
47. Alcoa Miljøpark 
2018: Tursti, lys og golf; 2019: Terreng sykkelbane (lys); 2020: Kunstgress, golf. 
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48. Vestersiden oppgradering 
Oppgradering rundt småbåthavnen. Kunne ikke gjennomføres tidligere pga. arbeidet med 
Listerveien. 
 
49. Universell tursti Einarsneset rundt 
Opparbeidelse av universell tursti.         
 
50. Tursykkelsti Lomsesanden 
Opparbeidelse av tursykkelvei til Lomsesanden. Kostnadseffektivt å gjøre dette dersom det skal 
legges vann og avløp for å tilrettelegge for helårsdrift. 
 
51. Benker, bord og skilt i friområdene. 
Nødvendig å tilrettelegge noen nye områder og oppgradere en del eldre. 
 
52. Opparbeidelse av turvei Ulgjell - Ingebjørgsmyra 
Opparbeidelse av turvei fra Ulgjell til Ingebjørgs myra (forbindelsesveiene til vindmøllene) 
 
53. Båt til Skjærgårdsparken 
Delfinansiering av ny båt til skjærgårdsparken. 
 
54. Kommunale boliger 
Det planlegges ikke kjøp av nye boliger før i 2019/2020. Kjøp og oppgradering. 
 
55. Listaheimen - utbygging 
Pågående bygging av heldøgns omsorgsboliger og dagtilbud for demente. Byggetrinn 1 er 
vedtatt av kommunestyret. 
 
56. Farsund rådhus  
Kjøkkenet oppe ved festsalen trenger sårt en oppgradering. Taket på portnerboligen må 
renoveres. Det skal installeres ventilasjon i Kommunestyresalen, en enkel variant uten 
varmegjenvinning. 
 
57. Borhaug skole 
Ventilasjon. Ventilasjonen fungerer ikke optimalt på deler av bygget og trenger utskifting. 
Nye tiltak utemiljø, aktivitetsanlegg. Prosjektert i 2020. 
Hovedbygget - Ny taktekking. Taket er utgått på levetiden og må skiftes i løpet av et par år 
(estimert 2019) 
 
58. Vanse skole 
Uteområde, nye tiltak hinderløype. Prosjektering av fremtidig skoleutvidelse i henhold til 
evaluering. Planlagt utbygging 2020. 
 
59. Farsund barneskole 
Prosjektering av fremtidig utvidelse og spesialavdeling i henhold til evaluering. Oppstart bygging 
2019. Uteområdet nye tiltak 2019. 
 
60. Farsund ungdomsskole 
Etablering av aktivitetsanlegg. 
 
61. Lista ungdomsskole solavskjerming 
En del av skolen har ikke tilfredsstillende solavskjerming. 
 
62. Voksenopplæringen 
Solskjerming. Noen rom som tidligere ikke var til undervisning er tatt i bruk og det er en annen 
utnyttelse/bruk i dag. Estimert gjennomført 2019, men må utredes nærmere mht behov.  
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Bedre ventilasjon datarom og naborom:  
Etter dagens bruk er det ikke nok ventilasjon i datarommet og temperaturen blir for høy. 
 
63. Bjørkeskaret service leiligheter 
Her er hele bygget fra etableringsåret. En total renovasjon er påkrevd i 2018. 
 
64. Nytt service anlegg Lista fyr 
Prosjektering og oppstart bygging 2019. Mulighet for medfinansiering fra andre vurderes. 
 
65. Farsund bibliotek 
Sammen med VAF og utbygging i 2020. Ikkje avklart og betinget av arealbehov ved 
skoleutvidelsen, 
 
66. Sunde barnehage 
Ønske om utvidelse og oppgradering. Prosjektering utvidelse – behov for helhetsplan; utarbeidet 
2017. Prosjektering starter i 2018 dersom positivt vedtak. Nye tiltak i uteområde og eventuell 
øvrig oppgradering sees i sammenheng. Treningsrom planlagt 2018 og vil ha gunstig effekt på 
totaløkonomien i sektoren. 
 
67. Borhaug barnehage 
Ombygging av lager til isolert vognskjul, oppgradering av dører og renholds soner. Bygging av 
grillhytte. 
 
68. FOS (Farsund Omsorgssenter) 
Bygging av carport med strøm til 7 EL-biler. Kjøling av 4 aggregater. Det er ikke tilfredsstillende 
kjøling i noen deler av byggene.  
 
69. Oppgradering Byggeklossen 
Nødvendig oppgradering av bygningsmassen. 
 
70. Listahallen - lyd demping og lys svømmehallen 
Lyddemping av svømmehallen (HMS tiltak) og utskifting av belysning til LED 
(energieffektivisering). 
 
71. Minde bofellesskap 
Den eldste delen av bygget har ikke hatt noen større oppgraderinger siden den ble bygget. Bad 
og kjøkken må gjennom en større oppgradering. Utvidelse av parkering. Planlagt 2019. 
 
72. Sundeveien 8 - renovering 
Total renovering av leilighetene. 
 
73. Effektiviseringstiltak 
Effektiviseringstiltak i formålsbygg; roboter, matter etc. Øke kvaliteten på tjenestene som utføres 
og for reduksjon av kostnader. 
 
74. ENØK-tiltak 
Energi effektivisering i alle kommunale bygg prioritert etter hvor det gjennomføres utbedringer 
eller renoveringer, og hvor det gir mest effekt. 
 
75. Skogsbilvei Vetland – Limtjønn (Kommuneskog) 
Til Limtjønn, adgang til Kommuneskog, planlagt 2020. 
 
76. Traktorvei Ulland – Bjelland (Kommuneskog)  
Til Bjelland, tilgang til Kommuneskog, planlagt 2019. 
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14. Budsjettrammer – enheter og sektorer 
 

a) Formannskap 

Forslag: 

 

Justeringer vedtatt i Kommunestyret: 

Enhet 10 (Politisk virksomhet) – bidrag til etableringen av en felles finansieringsordning for 
digitaliseringsprosjekter i regi av KS - kr. 195 000.  

Enhet 17 (Fellestjenester) -  Barne- og ungdomsombud – 50 % stilling kr. 350 000.  

Politisk virksomhet 

Antall medlemmer i eldrerådet og antall møter i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
er økt. Budsjettrammen økes med til sammen kr. 29 000. 

Næring, turisme og friluft 

Lister Friluftsråd har rettet en forespørsel til kommunene via Listerrådet om økning i kontingent 
med kr. 4 pr. innbygger.  Bakgrunnen for søknaden er blant annet samarbeidsavtale om 
regnskap og andre tjenester som i dag leveres fra Farsund kommune.  Konsekvens av nye 
avtaler innarbeides når disse er ferdigbehandlet. 

Tilskudd kirke og trossamfunn 

Farsund kirkelig fellesråd har opprinnelig søkt om økt overføring fra kommunen med 350 000. 
Det innebærer en rammejustering med 5,4 %. I tillegg er det i fellesrådets behandling sitt 
budsjettfremlegg, vedtatt å be om ytterligere 630’ til opprettelse av ny stilling som daglig leder i 
menighetene (50 % x 2) 

Regnskap 

2016 

Opprinnelig 

årsbudsjett 

2017

Forslag 

årsbudsjett  

2018

Økonomi-

plan      

2019

Økonomi-

plan      

2020

Økonomi-

plan      

2021

10 Politisk virksomhet 3 590 4 578 4 230 4 630 4 230 4 630

12 Næring, turisme og friluft 3 229 3 080 3 080 3 080 3 080 3 080

13 Tilskudd kirke og trossamfunn 7 016 7 091 7 280 7 280 7 280 7 280

14 Personal og organisasjon 6 730 7 308 8 606 8 606 8 606 8 606

15 Administrativ ledelse 5 465 5 534 5 700 5 700 5 700 5 700

17 Fellestjenester 11 928 19 144 19 410 19 410 19 410 19 410

18 Økonomikontor 6 990 7 259 7 506 7 506 7 506 7 506

47 Havnevesen -1 237 -2 500 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

1 Formannskap 43 711 51 494 54 812 55 212 54 812 55 212

Enhet /programområde
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I rådmannens budsjettforslag er økningen i rammen til kirke og trossamfunn kr. 174’ som er 2,6 
% av rammen fra 2017. Økningen er i tråd med beregnet lønns- og prisvekst. Det er ikke 
foreslått å prioritere kirkelig fellesråd ut over kommunens øvrige tjenesteområder. 

Kommunens forpliktelse til å yte tilskudd til øvrige tros- og livssynssamfunn er i budsjettforslaget 
økt forholdsmessig med anslått lønns og prisvekst og er beregnet til 515’ for 2018. Tilskuddet til 
andre trossamfunn henger sammen med utgifter til kirkelig fellesråd siden det skal være av en 
slik størrelse at det per medlem om lag tilsvarer kommunens budsjetterte utgifter til Den norske 
kirke per medlem. 

Støttetjenestene 

Selvkostområdet - rammejusteringer 

Farsund kommune har tatt i bruk Momentum selvkostverktøy for beregning av selvkost innenfor 
vann avløp og renovasjon. Omleggingen medfører noen budsjettekniske endringer som vil 
forenkle regnskap og KOSTRA- rapporteringen Tidligere interne budsjettfordelinger mellom 
støttetjenestene og teknisk drift er fjernet fra budsjettrammene. Kalkulatoriske renter for 
investeringer innenfor vann og avløp blir også tatt ut av budsjettet. Rammene for 2017 og 2018 
er derfor ikke sammenlignbare. Justeringene er innarbeidet uten at det medfører reelle endringer 
i oppgaver. 

 

Rammeendring interne overføringer: 

 

Personal og organisasjon 

Personal og organisasjon er en intern rådgivnings- og støttetjeneste for ansatte og ledere i 
virksomheten innenfor områder som ansettelse, pensjon, helse-, miljø- og sikkerhetsrutiner, 
tariffspørsmål, lønnsfastsettelse / lønnsforhandlinger, oppfølging av sykefravær og ulike 
personalsaker.  

Flere felles funksjoner som f.eks. vernetjeneste (hovedverneombud), Hovedtillitsvalgte, 
sekretariat for kontrollutvalg og revisjon ligger budsjettmessig plassert under personal- og 
organisasjonsavdelingen.  

Personal- og organisasjonsavdelingen har en relativt stabil drift, med dels forutsigbare 
arbeidsoppgaver. For budsjettåret 2018 har enheten blitt tilført kr. 400 000,- for avlønning av 
ferievikarer (ungdom) innenfor helsesektoren og teknisk sektor.  

Tall i 1000 kroner

Revidert 

årsbudsjett 2017

Opprinnelig 

budsjett 2018 før 

justering 

Justert interne 

overf.

Rådmannens forslag 

opprinnelig budsjett 

2018

14 Personal og organisasjon 7 308 8 157 449 8 606

17 Fellestjenester 19 144 18 809 601 19 410

18 Økonomikontor 7 259 7 104 402 7 506

41 Teknisk drift 10 072 10 627 -5 569 5 058

42 Teknisk forvaltning 9 333 9 565 325 9 890

43 Bygg og Eiendom 32 363 31 895 212 32 107

87 Avskrivninger VAR -10 800 -10 800 3 580 -7 220 

Enhet /programområde
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For inneværende år var det avsatt budsjettmidler for å starte et målrettet arbeid med sikte på å 
redusere sykefraværet i kommunen. På grunn av blant annet fravær på avdelingen, så har ikke 
dette arbeidet kommet i gang som planlagt. Det foreslås derfor en re budsjettering på kr. 500 
000,- for å implementere et nærværsledelses / sykefraværsprosjekt i 2018. 

Fellestjenester 

Ekstraordinære midler til planstrategi i 2017 er fjernet fra årets budsjett (reduksjon kr 500.000,-) 
på grunn av endret forventning på dette området. Utover dette er det kun foretatt mindre 
justeringer sammenlignet med fjorårets budsjett.  

Kommunens samlede årlige utgift til DDV er plassert i enheten. Øvrige poster i enheten er til 
enhver tid utgiftene for IKT-området som ikke ligger innenfor DDV-medlemskapet, det er i 
hovedsak telefoni, lisenser og anskaffelser av ikt-utstyr. Øvrige områder er porto og 
arkivdeponering (IKAVA -Interkommunalt arkiv) 

Fra 2018 har vi ansatt i samtlige stillingshjemler og har ingen vikarbruk. Dette gjør driften stabil 
og forutsigbar. For telefoni forventes noe reduserte driftsutgifter på grunn av omlegging til mobilt 
sentralbord. For medlemskap i IKAVA er det hvert år en mindre økning.  Utover dette er 
kostnadene på omtrent samme nivå som i fjor. 

Økonomikontor 

Økonomikontoret har fått budsjett- og regnskapsverktøy på samme database som øvrige DDV-
kommuner. Det har vært krevende, men gir på sikt bedre muligheter for å samkjøre 
utviklingsprosjekter og effektiviserende tiltak.  

Utviklingsarbeidet i Agresso skal gi hele organisasjonen bedre og mer effektive verktøy til 
virksomhetsstyring samt internkontroll av lønn og regnskap. DDV samarbeidet bidrar til at 
tiltakene kan gjennomføres ved hjelp av felles programvare og konsulenttjenester osv. 

Analyseverktøy for organisasjonens økonomistyring medfører økt utgift med 100 000 i 2018. 

b) Oppvekst og kultur 

Forslag: 

 

Regnskap 

2016 

Opprinnelig 

årsbudsjett 

2017

Forslag 

årsbudsjett  

2018

Økonomi-

plan      

2019

Økonomi-

plan      

2020

Økonomi-

plan      

2021

20 Oppvekst Felles 9 774 11 853 9 362 9 362 9 362 9 362

21 Barnehager 69 151 73 007 74 287 74 287 74 287 74 287

22 Farsund ungdomsskole 0 15 130 16 440 16 440 16 440 16 440

23 Borhaug skole 11 095 11 218 12 592 12 592 12 592 12 592

24 Vanse skole 24 160 23 892 24 954 24 954 24 954 24 954

25 Lista ungdomsskole 23 896 22 250 21 177 21 177 21 177 21 177

26 Farsund barneskole 42 146 26 400 27 342 27 342 27 342 27 342

27 Voksenopplæringen -3 303 -2 400 4 041 2 800 2 800 2 800

28 Kultur og idrett 11 440 11 816 11 960 11 960 11 960 11 960

29 PPT Lister 3 388 3 450 3 443 3 443 3 443 3 443

2 Oppvekst og kultur 191 748 196 616 205 598 204 357 204 357 204 357

Enhet /programområde
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Justeringer vedtatt i Kommunestyret: 

Økning totalt for enhet 28 (Kultur og idrett) kr. 980 000: 

 Styrke kulturskolen - 50% stilling kr. 350 000  

 Flipside – sikre økonomisk rammevilkår (dekke leieutgifter) – kr. 480 000  

 Aktivitetskort – tiltakskort for barn og unge – kr. 150 000  

For sektoren er det lagt opp til et tilsvarende driftsnivå som for år 2017. Lista ungdomsskole fikk i 
fjor ekstra midler til økt lærertetthet. Dette som en konsekvens av at statlige tiltak over 3-år falt 
bort. Disse midlene videreføres ikke. Farsund ungdomsskole og Farsund barneskole er nå delt 
og har egne budsjett beregnet ut fra felles økonomifordelingsmodell for skolene.  

Gjennom fjoråret har behovet for spesialundervisning på skolene blitt noe redusert, blant annet 
gjennom en styrking av tilpasset opplæring. Denne styrkinga, samt økt fokus på tidlig innsats, 
blir viktig å videreføre, slik at vi kan få en langtidsvirkning.  

Voksenopplæringen har vært gjennom flere utfordrende år med sterk vekst. I 2017 har behovet 
blitt dramatiske redusert, med betydelig lavere inntekter og stor nedbemanning som 
konsekvens. Kommunen har gått gjennom tilskuddsordningene og sett på 
finansieringstilskuddene for norskavdelingen, grunnskoleavdelingen og spesialavdelingen.  

Barnehagene i Farsund er kostnadseffektive. Vi bruker relativt lite pr. barnehageplass. 
Usikkerheten er i år knyttet til økt bemanningsnorm og kommunens rammetilskudd. Det har vært 
en økning i Styrket tilbud de siste årene. Her ser vi på nye måter å organisere arbeidet. Det blir 
viktig å arbeide forebyggende rundt hvert enkelt barn. Det presiseres at det enkelte barns rett til 
spesialpedagogisk hjelp må ivaretas. 

Fra kultur meldes det at årets budsjettforslag har en god kulturprofil med økning på diverse 
arrangementer og kulturskole. Driften av Flipside er en utfordring som må løses uten at 
kommunen bidrar med driftsmidler.  

Lister PPT har et stramt budsjett.  Deltakerkommunene finansierer driften med Farsund som 
vertskommune. I budsjettsammenheng er det viktig med forutsigbarhet, da tilskuddene 
budsjetteres i hver enkelt kommune.   

Budsjettet for sektoren vurderes som tilfredsstillende. 

Oppvekst felles 

Det er for 2018 lagt inn en videreføring av 7 lærlinger innenfor Oppvekst.  Dette med bakgrunn 
både i nasjonale og lokale føringer.  

Sektoren viderefører satsningen på kompetanseheving innenfor skole, barnehage og PPT, både 
i forhold til ledere og lærere, også dette i tråd med nasjonale føringer.  

Kommunen mottar i 2018 en del statlige øremerkede midler som er knyttet opp mot økt 
lærertetthet. Disse vil i henhold til føringer for tildelingen bli brukt på de laveste trinnene i skolen 
og skal styrke arbeidet med tidlig innsats ute hos elevene. 

I tillegg er Vanse skole og Farsund barneskole med i prosjektet Two Teachers – et 
forskningsprosjekt som tilfører skolene en ekstra lærerressurs i norsk i på årets andretrinn, rettet 
mot en av elevgruppene på trinnet. Dette er et fireårig prosjekt som skal måle utbyttet av å ha en 
ekstra lærer inne i leseopplæringen. 

Innmeldt behov for ekstraassistent i SFO er høyere enn tidligere år, noe som blant annet skyldes 
en økning i elever med særskilt behov for hjelp, helsestell og tilrettelegging. Disse midlene er 
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lagt på den enkelte skole i motsetning til i 2017, hvor disse midlene ble fordelt fra Oppvekst 
felles. 

Utgifter til skyss er en betydelig post på Oppvekst felles. Det er alltid knyttet noe usikkerhet til 
denne budsjettposten. 

Vi har også en økning i antall elever med ekstra behov plassert i andre kommuner 
(gjesteelever), noe som medfører en større utbetaling av midler i 2018. 

Barnehage 

Barnehagene i Farsund har får gode tilbakemeldinger fra brukerne. Vi har engasjerte 
medarbeidere som tar utfordringer, og legger standarden høyt for kvalitet. Barnehagene arbeider 
kontinuerlig med utvikling av kvalitet i barnehagene. 

Antall barn i barnehage øker og flere barn bruker nå full barnehageplass.  Faktorer som virker 
inn her er at barnehageplass er forholdsvis rimelig, ordningen med redusert 
foreldrebetaling/gratis kjernetid, og at barnehageplass er en rettighet.  

Det er kommunens ansvar å sørge for at kommunen har et tilstrekkelig antall barnehageplasser 
etter Lov om barnehager. Kommunen skal på den bakgrunn yte tilskudd til de godkjente 
plassene som er i bruk i private barnehager.  

De to kommunale barnehagene drives kostnadseffektivt. Vi bruker relativt lite pr barnehageplass 
til i forhold til andre kommuner.  

Kommunens utgifter i egne kommunale barnehager to år før tilskuddsåret, utgjør 
beregningsgrunnlaget for driftstilskuddet til de private barnehagene. For tilskuddsåret 2018 skal 
kommunen bruke barnetall pr. 15.12.2017 og kommuneregnskapet for 2016 i 
tilskuddsberegningen. 

Kommunalt tilskudd til private barnehager er en utfordring både for kommunen og de private 
barnehagene. 

Med virkning fra 01.08.17 har ny forskrift § 5a Tilskudd til pedagogisk bemanning medførte økte 
utbetalinger til private barnehager. Fullårseffekt i 2018 er beregnet til ca. kr. 500 000. 

Til grunn for økning i budsjett ligger prisvekst fra 2017-2018, høy aktivitet i både private og 
kommunale barnehager og høyere tilskudd til kjøp av barnehageplasser i barnehage i nær 
kommunegrense til Farsund. 

Nasjonalt forslag om krav knyttet til økt bemanning i barnehage, antas å bli vedtatt.  Denne 
økningen er tatt inn i budsjettet med beregnet virkning fra 1.8.18. Med dagens 
finansieringsordning vil dette ikke få noen umiddelbar konsekvens i overføringer til private 
barnehager 2018. Fra 2020 vil derimot økningen i utbetaling bli vesentlig større. 

Kommunen har ikke egne rapporteringstidspunkter for barn i barnehagene. Dersom barnehagen 
har store aktivitetsendringer (både økning/reduksjon i barnetall) i løpet av året skal barnehagen 
melde fra til kommunen.  Melding om store aktivitetsreduksjoner vil medføre lavere utbetaling av 
tilskudd til barnehagen. Dersom barnehagen har en stor aktivitetsøkning kan barnehagen, i 
forbindelse med melding til kommunen, søke om tilleggsforskudd. Jfr. forskrift om tilskudd til 
private barnehager. 

Det må i perioden fremover søkes løsninger hvor en igjen søker med alternative telletidspunkt, 
et nytt oppvekstadministrativt system kan bidra til en bedre ressursutnyttelse her. Det kan være 
økonomisk gunstig å øke antall kommunale barnehageplasser og dermed være mindre utsatt for 
variasjoner i utbetaling til private barnehager. 
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Fra 1. mai 2015 er det innført en nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling. Ordningen går ut 
på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2017 vil 
husholdninger med inntekt under 500 500 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling.  

Gratis kjernetid for alle 3 -, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i 
husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke 
videreføres.  Ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på 
mindre enn kr. 450 000 fra 1. august 2017. Begge ordningene gjelder både kommunale og 
private barnehager. Kommunen har både det økonomiske og administrative ansvaret for 
ordningen. 

Det er i statsbudsjettet for 2018 varslet en økning i sats for foreldrebetaling fra kr. 2.730 til kr. 
2910 pr. måned. 

 

Justerte satser for oppholdsbetaling i kommunale barnehager  
fom 01.01.2018:  
 

 

Justerte satser for kostpenger pr mnd i kommunale 
barnehager fom 01.01.2018: Økes for å kompensere 
prisvekst på mat. 
 

 

 

Ved Styrket tilbud, spesialpedagogisk hjelp, har det nå stabilisert seg i antall sakkyndige 
vurderinger fra Lister PPT. Tendens er likevel at de sakkyndige vurderingene inneholder saker 
som krever mer innsats fordi det er tyngre saker. 

Spesialpedagogisk hjelp gis til barn under opplæringspliktig alder med ulike 
funksjonsnedsettelser etter Lov om barnehager §19a.  

Hjelpen skal sikre at barn får tidlig, og nødvendig hjelp og støtte i utvikling og læring av ulike 
ferdigheter, for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. Vedtak om hjelp fattes som 
enkeltvedtak, og er en individuell rett til spesialpedagogisk hjelp for det enkelte barn. Hjelpen 
kan gis i barnehage eller i barnets hjem.  Kommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk 
hjelp for barn bosatt i kommunen. Hjelpen skal ta utgangspunkt i barnets behov for hjelp, og 
organiseres på denne bakgrunn. Hjelpen gis som individuell trening eller trening ute på 
avdelingen/i gruppe, avhengig av hvilke mål og tiltak det arbeides med for det enkelte barn. 
Dersom trening foregår i grupper er det spesielt tilrettelagt ut fra barnets behov for støtte til 
læring av ferdigheter sammen med andre funksjonsfriske barn. Det å organisere 
spesialpedagogisk hjelp for barn med funksjonsnedsettelser i samme barnehage i gruppe vil på 
denne bakgrunn svært sjeldent kunne la seg gjennomføre. Det er i svært liten grad 
stordriftsfordeler å kunne utnytte ved spesialpedagogisk hjelp etter Lov om barnehager §19a. 

Stabilisering i antall sakkyndige vurderinger kan ha sammenheng med den systematiske 
kompetansehevingen som de ansatte i barnehagene har gjennomgått de siste 4 årene. Det 
gjelder både kompetanseheving og erfaring som er opparbeidet ved arbeid med Kvello/Tidlig 
innsats og Være Sammen. Barnehagene jobber nå i enda større grad systematisk med tidlig 
innsats. «Vente å se» er erstattet med konkrete handlingsalternativer og tiltak.  

I tillegg til at flere barns behov nå blir avdekket tidligere, benytter også flere barn seg av full 
barnehageplass.  

Antall dager Sats 

3 dager 1746 

4 dager 2328 

5 dager 2910 

Antall dager Kostpenger 

3 dager 180 

4 dager 240 

5 dager 300 
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Det er vanskelig å anslå nivået på behov for hjelp i årene fremover. Barna i barnehage er 
mellom 1 til 5 år, og behov blir oppdaget og avklart gjennom hele barnehagetiden. Det er svært 
få barn som begynner i barnehage med en kjent diagnose. Antall barn med spesialpedagogisk 
hjelp vil variere fra år til år, men de er altså grunn til å tro at vi får flere tyngre saker, og at de 
lettere vil få tilbud innen barnehagens ordinære ramme. 

Farsund ungdomsskole 

Fra 01.01.17 ble Farsund ungdomsskole en selvstendig enhet. Det er to parallelle klasser på 
hvert trinn med relativt store klasser. For inneværende skoleår er det et noe stramt budsjett, men 
det ser ut til å kunne gå i balanse. For 2018 er budsjettet styrket, noe som gir oss et litt bedre 
økonomisk handlingsrom. 

En av utfordringene fremover blir å redusere den høye andelen av spesialundervisning som gis 
ved skolen. Dette arbeidet må gjøres i nært samarbeid med foresatte og PPT.  

Administrative oppgaver øker betraktelig i forhold til økning i antall elever med spesielle behov 
og for lokal håndtering av oppgaver knyttet til overgangen til DDV.  

Skolen arbeider kontinuerlig med å heve elevenes faglige nivå, og vil i år satse ekstra på 
relasjonsledelse, lesing og realfag.  

Borhaug skole 

I de siste årene har skolen fått budsjett som samsvarer med det som blir beregnet i 
rammetildelingsmodellen. Dette danner et greit grunnlag for drift av enheten. Rammen setter 
likevel krav til budsjettdisiplin og streng prioritering for å få mest mulig ut av de tildelte midler. 
Tidlig innsats-midler har gjort at vi kan forsterke ekstra-hjelpa på de som trenger det mest, noe 
som gir klare, målbare resultater. 

Denne høsten har vi hatt en økning i elevmassen på nær 20%, hvorav en gruppe med 
fremmedspråklige elever. Personalet er derfor økt med ca. 6 ansatte.  Dette medfører også en 
del flere oppgaver hos administrasjonen, både i forhold til administrative oppgaver og oppfølging 
/kontakt med foresatte og andre støttefunksjoner. Økt arbeidspress knyttet til nye og flere 
oppgaver samt skjerpede lovkrav og forventninger, er noe som også merkes i resten av 
organisasjonen.  

Borhaug skole driver aktivt med skoleutvikling. Dette krever motiverte ansatte med overskudd og 
motivasjon samtidig som utviklingsarbeidet også er noe av det som motiverer oss når vi får gode 
resultater ut i andre enden. Vi mener derfor at vi klarer å balansere belastningen av 
utviklingsarbeid og arbeidspress på en god måte.  

Med bakgrunn i endrede og økte behov i elevmassen, ser vi nå et økende behov for flere 
klasserom og grupperom, evt endrede skolekretser. Mindre enheter som Borhaug skole er mer 
sårbare for store endringer, særlig hvis ekstra behov for bemanning og utstyr ikke blir fulgt opp i 
budsjetter. 

For at vi skal nå våre målsettinger om å være en skole med et godt læringsmiljø og høyt 
læringsutbytte, er vi avhengig av midler som fanger opp våre økte behov framover. 
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Vanse skole 

Budsjettet for Vanse skole for 2018 er i samsvar med beregnet behov i rammemodellen for 
skolene. Den tildelte rammen dekker skolens behov for drift, men gir lite rom for styrking ut over 
det som er nødvendig for å gi et godt tilbud ut til elevene. Størst kostnader knytter det seg til 
lønn til personale. Med bakgrunn i flere elever med ekstra og store behov, øker behovet for 
voksentetthet. Det samme gjelder behovet for tilpasset undervisningsmateriell til disse elevene 
og til elever som trenger større utfordringer. Det er også viktig å vurdere innkjøp av nye 
lærebøker i papirformat og digitalt. Ny lærerplan forventes i 2018. 

Administrasjonen merker travle dager for å følge opp krav fra samarbeidspartnere. Det samme 
ser vi i resten av organisasjonen, der arbeidspresset øker i takt med nye og flere oppgaver. I de 
siste årene har vi fått et økende antall elever med helsemessige utfordringer der også pleie og 
stell blir skolens ansvar. Skolen overtar stadig ny samfunnsmessige oppgaver knyttet til elevens 
psykososiale miljø og ser derfor et økende behov for sosiallærer/sosial arbeider på skolen. Dette 
finner vi ikke rom for innenfor de foreslåtte rammene. 

Arbeid med skoleutvikling krever motiverte ansatte med overskudd. Å håndtere arbeidspresset 
og samtidig holde motivasjon oppe hos de ansatte er en utfordring.  

Å drive en skole som er tidsriktig med tanke på «å få tiden inn i klasserommet», dvs. elevenes 
og ansattes tilgang til det «digitale klasserom», vil ikke være realiserbar uten øremerkede midler.  

Med bakgrunn i endrede og økte behov i elevmassen, ser vi nå et økende behov for flere 
klasserom og grupperom samt utvidelse av inngangspartier/garderobeforhold for flere trinn. Det 
er derfor gledelig at det er satt i gang en prosess på dette i samarbeid med teknisk. Det er også 
gledelig at den samme prosessen anbefaler et sentralisert tilbud av en egen enhet for elever 
med store hjelpebehov utfra økonomiske og pedagogiske vurderinger. 

Lista ungdomsskole 

Skolen har tidligere fått tilført tre ekstra pedagogstillinger gjennom statlige tilskudd i en 
prøveperiode på fire år, og ved hjelp av disse valgte skolen å tilføre ekstra ressurser i 
basisfagene i klassen, fremfor å ta flere elever ut i ene- eller gruppeundervisning. Denne 
ordningen ble avsluttet 1. august 2017, men ble delvis kompensert for i inneværende års 
budsjett, slik at skolen fortsatt kunne styrke basisfagene. 

Skolen drives effektivt og gir god undervisning og oppfølging av elevene innenfor dagens 
budsjett. Personalet har en god alders- og kjønnsspredning og dekker alle fagområder. 

Skolen har de siste årene investert relativt mye i IKT utstyr. Vi har også opplevd utfordringer i 
forhold til organisering og rutiner i forholdet til DDV, men dette har blitt noe bedre siste år. 
Skolen ønsker derfor fortsatt å satse på IKT, og prøver nå ut digitale lærebøker i et fag på 8. 
trinn. Dette er noe kostbart på kort sikt, men vil forhåpentligvis gi innsparinger på lang sikt. 

Skolen tar innover seg at elevenes resultat på nasjonale prøver og elevenes grunnskolepoeng 
ikke er tilfredsstillende. Dette arbeides det aktivt for å bedre, og skolen har ved hjelp av 
internanalyse (gjennomgang av kjente data fra skolen gjennom de ti siste år, observasjoner og 
intervjuer/samtaler) sett at hovedfokus for å endre dette må være å øke elevenes leseferdighet. I 
tillegg skal skolen opprettholde sitt gode arbeid med elevrelasjoner, klassemiljø og Vurdering for 
læring. Foreldrene trekkes også inn gjennom foreldrenettverk og SaFMu. SaFMu som står for 
Samarbeid, Fokus og Muligheter startet på Blomdalen skole i Mandal Der jobber de med mange 
prosjekter klassevis og fellesprosjekter for skole og/eller trinn. Et slikt felles prosjekt er for 
eksempel mattemaraton et godt eksempel på. Her møtes elever sammen med foresatte i forkant 
av juleprøve eller sommerprøve i matematikk og jobber med relevante oppgaver. Dette foregår 
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over 4 timer på kveldstid eller i helga. Dette har blitt en stor suksess med et stort oppmøte i 
Mandal, og mattemaraton har også vært gjennomført på Lista ungdomsskole med stort oppmøte 
av både foresatte og elever.  

Målet for skolen i satsingsområdet lesing er å heve elevenes lesekompetanse slik at Lista 
ungdomsskole innen fem år skal heve resultatene på nasjonale prøver i lesing fra 8. – 9. trinn 
med minimum 3 skalapoeng. Målet for 9. trinn er også at maksimum 5% av elevene skal være 
på mestringsnivå 1, og maksimum 8% skal være på mestringsnivå 2. Minimum 20% av elevene 
skal være på mestringsnivå 5. 

 

Tiltak for å klare dette vil blant annet være: 

 Bevisstgjøring om lesing som grunnleggende ferdighet. 

 Bedre lærernes kompetanse som leselærere i alle fag. 

 Ta aktivt i bruk kommunens leseplan 

 Arbeide aktivt med forberedelse og analyse av nasjonale prøver. 

 Arbeide bevisst med tekst og tekstoppgaver i alle fag. 

 Sette i gang tiltak for elever som «sliter» med lesing og presterer dårlig på nasjonale 

prøver gjennom lesekurs, daglig lesetrening, resiprok undervisning o.l 

 Prøve ut digitale lærebøker i enkelte lesefag. 

Det er imidlertid slik at samtidig som dette arbeidet ble intensivert så falt de statlige øremerkede 
midlene til tre ekstra lærerstillinger bort, og elevtallet sank markant for skoleåret 2017/2018. Det 
ble imidlertid kompensert for dette i budsjett for 2017, slik at reduksjonen ikke ble så merkbar og 
skolen kunne med noen justeringer (f. eks tre lærere i norsk for to klasser, fremfor to lærere for 
en klasse) fortsette sin styrking av basisfagene. Skolens ønske om å rette direkte tiltak, slik som 
lesekurs, gruppelesing o.l, inn mot de elevene som ut ifra resultat på nasjonale prøver har store 
utfordringer i forhold til leseferdighet kunne dermed gjennomføres. Rammen for 2018 innebærer 
imidlertid en reduksjon tilsvarende 2-3 lærere på årsbasis, tilsvarende 4-6 lærere for oppstart av 
skoleåret 2018-19. Det vil da bli utfordrende å gi like god tilpasset opplæring for svake elever, og 
vi frykter at dette vil føre til mer bruk av spesialundervisning. 

Farsund barneskole 

Det var en del spenning knyttet til økonomisituasjonen ved Farsund barneskole etter deling av 
skolene 1.1.2017. Det er et ønske om å drive skolen slik vi har organisert det for inneværende 
år, men det vil det ikke være tilstrekkelig med ressurser til i neste års budsjett. Det har vist seg 
de siste årene at det er behov for tett oppfølging og hjelp inn mot de to øverste trinnene på 
barneskolen for å styrke det psykososiale miljøet i klassene og å hjelpe elever som sliter faglig 
og sosialt. 

Farsund barneskole mister tilskuddet som vi har hatt som mottaksskole, og innføringstilbudet 
ved skolen må derfor legges ned da det ikke lenger er ressurser til å drive dette tilbudet. 
Elevgruppen som har hatt behov for særskilt språkopplæring reduseres med 80% fra 1.1.2018. 

Skolen deltar i Two Teachers forskningsprosjektet og mottar tilskudd til dette i tillegg til statlige 
tilskudd til Tidlig innsats på 1.-4. trinn. Tidlig innsats-timene har stor nytteverdi for elevene og 
trinnene blir tett fulgt opp av ledelsen. 

Det var nødvendig med en omlegging av ledelsesressursen og vaktordningen i SFO for å 
effektivisere og spare utgifter til lønn. Den nye ordningen ble innført 1.8.2017 og vi fortsetter 
denne organiseringen av tilbudet for fremtiden. 
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Farsund Voksenopplæring 

Skolens spesialundervisningsavdeling vil i kommende år være litt større enn tidligere. Dette 
startet høsten 2017, og skyldes at vi har fått noen flere søkere med rettigheter etter sakkyndig 
vurdering av PPT-Lister. Denne avdelingen er generelt veldig stabil. 

Norskavdelingen er i betydelig endring. Avdelingen for enslige mindreårige er lagt ned, og 
avdelingen for voksne er betydelig redusert i størrelse. Dette skyldes betydelig mindre 
tilstrømming av asylsøkere til landet. Det vil da bli færre flyktninger med opphold. Husebyparken 
mottak legges ned fra årsskiftet 2017 – 2018, og det forventes en betydelig lavere bosetting enn 
de siste årene. Det vil likevel være en mengde familiegjenforening knyttet opp mot de i mengde 
store årene som vi har vært gjennom. Vi regner med en dramatisk nedbemanning i kommende 
år, med bakgrunn i fallende elevmengde og da fallende tilskudd. Det vil alltid være en treghet i 
nedbemanningsprosesser, men vi må raskest mulig finne en bemanning tilpasset ny 
elevmengde. 

Kultur og idrett 

Rusforebygging og ungdomsarbeid 

Farsund kommune driver et godt forebyggende ungdomsarbeid. Det er stor aktivitet på 
fritidsklubbene EKKO og Shadow. Enkelte kvelder på EKKO kan det være over 100 peroner 
inne og bare to personer på jobb. For å sikre et enda bedre og mer forsvarlig tilbud til de unge, 
bør bemanningen på klubbene styrkes.  

FLIPSIDE Skatehall er en del av kommunens forebyggende ungdomsarbeid. Det er meningen at 
dette tilbudet skal ha egeninntjening tilsvarende utgiftene og er derfor budsjettert i null i 
budsjettet.   

Frivillighet 

Farsund kommune er i gang med å lage en frivillighetspolitikk for kommunen. Kultur og idrett 
deler hvert år ut kr 780 000,- i støtte til drift, arrangementer og prosjekter. Summen fordeler seg 
på følgende måte: Fast tildelte midler til råd, festivaler og Kaperdagene: kr. 260 000,- 
Driftsmidler til lag og foreninger kr. 300 000,- Jubileumsgaver kr. 50 000,- Støtte til aktiviteter og 
prosjekter kr. 170 000,-. De to siste årene har det ikke vært prosjektmidler igjen til andre 
tildelingsrunde i september. 

Nordsjøfestivalen har søkt om å få økt sitt faste tilskudd fra kr. 120 000,- i året til 160 000,-. 
Dette vil kunne utløse flere statlige og regionale midler. 

For å styrke det frivillige arbeidet i lag og foreninger, samt Nordsjøfestivalen økes kulturmidlene 
fra 780 000,- til 830 000,-. Det settes også av midler til Tilskuddsportalen, slik at Farsund 
kommune kan hjelpe lag og foreninger til å søke mer eksterne midler til ulike prosjekter. Dette vil 
koste ca. kr. 30 000,- i året. 

Det er i henhold til kommunestyrevedtak også i 2018 satt av kr. 200 000,- til videreutvikling av 
«Adella Seilas AS». 2018 er siste året dette gjelder. 

Kulturskole 

Farsund kulturskole har ca 2,5 årsverk fordelt på 5 lærere. Dette skoleåret er det 170 elever, ca 
35 søkere står på venteliste. Nasjonalt er det kommet en ny rammeplan for kulturskoler. Planen 
sier blant annet at kommunen skal tilby et «breddeprogram» som skal nå ut til flest mulig. Det er 
ikke lagt inn rom for økning av tilbudet i kulturskolen i 2018.  
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Tour des Fjords Farsund 2018 

Torsdag 24. mai starter det internasjonale sykkelrittet Tour des Fjords i Farsund. Det settes av 
en engangsbevilgning til deltakeravgift og publikumsaktivteter på kr 350 000,- 

Vest-Agder-museet IKS 

Farsund kommune er gjennom IKS-avtale forpliktet til å øke driftstilskuddet til Vest-Agder-
museet med minst indeksregulering det utgjør for 2018, kr. 26.730 (2,7%) I tillegg har de bedt 
om en økning på 100 000,- til Lista museum som et spleiselag med fylkeskommunen for å sikre 
museumshåndverker i 100% stilling. Det er kun lagt inn indeksregulering i budsjettet. 

Lista fyr –Nasjonalt besøkssenter våtmark 

Det er fantastisk at Farsund kommune har et nasjonalt besøkssenter i vår kommune. Flere tiltak 
knyttet til Lista Fyr ligger inne i investeringsbudsjettet. 

Kunstpunkt Lista 

Farsund kommune har forpliktet seg til å støtte Kunstpunkt Lista kr. 75 000,- i året. Dette er lagt 
inn i budsjettet.  

Generelt 

For resten av enheten er det mer eller mindre «status quo». Det har de siste årene vært en 
økning i lønn og sosiale utgifter, noe som fører til reduserte midler til annen drift. Diverse 
arrangementer, kiosksalg og billettinntekter er vanskelig å budsjettere. 

Lister PPT 

Lister PPT har for 2018 et stramt budsjett, men vi skal klare å opprettholde tjenestenivået fra 
2017. Vi er nå i stor grad i stand til å utføre våre lovpålagte oppgaver, og det vil også i 2018 
jobbes videre med å heve kvaliteten ytterligere på tjenestene vi leverer både faglig og 
forvaltningsmessig. 

Vi vil fortsette å holde høyt trykk på utviklingsarbeid og systemrettet arbeid ut mot skolene og 
barnehagene. Dette er ressurskrevende og legger beslag på mye av vår tid, men vi kan vise til 
gode resultater i forhold til interkommunale målsettinger.  

Vi opplever stadig økende krav, og det er vanskelig for oss å se at vi kan opprettholde det 
trykket vi har i dag over lang tid uten tilførsel av ressurser. 

Til tross for høyt trykk har vi pr i dag likevel forholdsvis lav turnover og lavt sykefravær, noe vi 
ønsker å jobbe for at skal fortsette. 

Vi har i 2017 vært nødt til å skifte ut en del materiell (hard- og software), men det gjenstår 
fortsatt en del nødvendige oppgraderinger.  

Logopedtjenesten: 

Det er ikke noe spesielt å bemerke til budsjettet for logopedtjenesten ut over at vi til tross for 
utlysninger fortsatt ikke har fått ansatt logoped fast. Vi har derfor benyttet kjøp av tjenester fra 
eksterne logopeder.  

Det er en prioritert oppdage å få ansatt logoped i logopedtjenesten, blant annet ettersom det er 
behov for økt både kontinuitet og kapasitet på veiledning- og kompetansehevingstjenester 
knyttet til logopedi. 
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c) Helse og omsorg 

Forslag: 

 

Justering vedtatt i Kommunestyret: 

Enhet 30 (Forvaltning helse og omsorg) – økning kr. 350 000: Kreftkoordinator - 50% stilling.  

Målsetting, satsingsområder og utfordringer 

Budsjett og økonomiplan for Helse og omsorgssektoren bygger på gjeldende Helse og 
omsorgsplan 2012-2021, foreløpig handlingsplan i arbeid med rullering av helse og omsorgsplan 
2012-2021 og forslag til kommuneplan 2017-2021 

Overordnet målsetting i Helse og omsorgsplanen er at Farsund kommune skal ha helse og 
omsorgstjenester som er endringsdyktige, innovative og som kan tilpasse tjenestetilbudene etter 
innbyggernes behov og innenfor de rammer som kommunen til enhver tid vil råde over.  

Hovedtrekk i resultatmål og tiltak i Helse og omsorgsplanen 2012-2021 er: 

 Fra ressurskrevende tjenester til mindre ressurskrevende tjenester.  Eks. styrking av 
hjemmetjenestene, hverdagsrehabilitering, avlastning, korttidsopphold og økt bruk av 
tekniske hjelpemidler, 

 Reduksjon av administrative ressurser for tjenesteutøvelse  til direkte brukerrelaterte 
tjenester ved bruk av teknologi. 

 Økt kompetansenivå innenfor de ulike tjenestene. 

 Økt fokus på mestring og muligheter innenfor omsorgs og velferdsteknologi.  

 Økt fokus på forebygging og samarbeid med frivillige og nettverk.  

 Sikre tilrettelagte boenheter for innbyggere som har behov 

Dagens og fremtidens utfordringer i helse og omsorgsplan bygger på sterk vekst av nye yngre 
brukergrupper med nedsatt funksjonsevne og et større spekter av helsemessige og sosial 
utfordringer. I gruppen yngre brukere finner vi mennesker med ulike sammensatte og 
omfattende behov for tjenester. Framskrivingen av befolkningsutviklingen viser at andelen 

Regnskap 

2016 

Opprinnelig 

årsbudsjett 

2017

Forslag 

årsbudsjett  

2018

Økonomi-

plan      

2019

Økonomi-

plan      

2020

Økonomi-

plan      

2021

30 Forvaltning helse og omsorg 13 781 15 814 15 913 15 913 15 913 15 913

31 NAV-kommune 27 408 33 025 33 165 30 865 27 865 23 365

32 Psykisk helse, barne- og ungdomstj. 18 405 19 450 20 053 20 053 20 053 20 053

33 Institusjonstjenester sone Farsund 28 188 28 709 27 995 27 995 27 995 27 995

34 Listaheimen 30 140 28 492 30 118 27 118 27 118 27 118

35 Hjemmetjenester sone Vanse 21 610 22 028 22 613 22 613 22 613 22 613

36 Hjemmetjenester sone Farsund 20 436 20 481 21 452 21 452 21 452 21 452

38 Funksjonshemmede - sone Vanse 17 375 16 333 18 915 18 915 18 915 18 915

39 Funksjonshemmede - sone Farsund 17 398 16 971 18 456 18 456 18 456 18 456

62 Lister Barnevern 14 603 14 375 15 732 15 732 15 732 15 732

66 Hjemmetjenester Farsund - Livdekrona 33 217 32 311 34 113 34 113 34 113 34 113

3 Helse og omsorg 242 563 247 989 258 525 253 225 250 225 245 725

Enhet /programområde
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innbyggere i yrkesaktiv alder i Farsund synker i samme periode som andelen innbyggere over 
70 år er økende. Dette vil, forutsatt at framskrivingene slår til, gi utfordringer og behov for 
nytenkning knyttet til hvordan kommunen skal kunne møte fremtidige helse og omsorgsbehov 
hos en befolkning med en stadig økende andel eldre innbyggere. Forebygging, implementering 
av hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og aktiv hverdag er viktige forutsetninger for å 
kunne redusere behov for ressurskrevende tjenester.  

Dette er områder som fremheves som satsing sentralt og Farsund kommune.   

 

Framskriving av innbyggere 70 år + og 80 år + 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 

 
 
 
Knapphet på omsorgsyter  

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå (Beregning basert på middels nasjonal vekst (AlternativMMMM))  

 
 

 
Rullering av helse og omsorgsplan.  

Foreløpig resultat i forhold til rullering av helse og omsorgsplan gjenspeiler det økte 
brukerperspektivet formulert i «Hva er viktig for deg?» - fokuset, og hvordan forventninger om 
mer helhetlige og sammensatte tjenester gjør det nødvendig også å se på organisatoriske 
endringer.  

Rullering av helse og omsorgsplan med forslag til handlingsplan bygger på følgende 
hovedområder:  

Organisering  
Ledelse  
Proaktive og forebyggende tjenester  
Kompetanse og rekruttering  
Boliger og boformer  
Brukerens helse- og omsorgstjenester  
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Barn og unge  
Teknologi, innovasjon og utvikling  
Øyeblikkelig hjelp og legetjenester  

Revisjon av Helse og omsorgsplan er planlagt ferdig januar 2018. 

Noen nøkkeltall  

Mottakere av hjemmetjenester  

 
Folkemengde 67 år og over fordelt på aldersgrupper i perioden 2010 – 2016. Kilde: SSB 

Tallene viser en betydelig økning i antall innbyggere i aldersgruppen 67- 79 år i perioden 2010 – 
2016. Aldersgruppen 80-89 år har hatt en svak nedgang i perioden men er i 2016 tilbake på 
samme antall som i 2010. Aldergruppen 90 år og eldre har etter en liten oppgang i perioden hatt 
en nedgang fra 2010 til 2016. 

Ressursbruk/endringer i tjenesteytingen 

 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg prosent av kommunens netto driftsutgifter – Farsund Kommune 2010- 2016. Kilde: 
SSB 

KOSTRA tallene viser at det var en nedgang i andel netto driftsutgifter til pleie og omsorg i 
perioden 2010 til 2012 og en liten oppgang fra 2012 til 2016. I denne perioden har det skjedd en 
dreining i tjenesteytingen med reduksjon av antall institusjonsplasser og øking i 
hjemmetjenester. Samtidig har Samhandlingsreformen som trådte i kraft i 2012 gitt økt behov for 
å styrke hjemmetjenester, forebyggende tjenester og opphold i korttidsplasser i institusjon.  
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Driftsutgifter til pleie og omsorg fordelt på tjenestene institusjon, hjemmetjenester og aktivitet.  

 
 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens netto driftsutgifter – fordelt på tjenester Farsund 
Kommune 2010- 2016. Kilde: SSB (obs: manglende tall for 2014) 

 

Netto driftsutgifter fordelt på tjenester viser at det har skjedd en dreining i tjenesteytingen fra 
institusjonstjenester til hjemmetjenester. Samtidig har det i perioden 2010 til 2016 vært en 
økning i andelen driftsutgifter som benyttes til aktivisering og støttetjenester. Dette er i tråd med 
målene i helse- og omsorgsplanen som ble vedtatt i 2012 

Det antas at nedgangen i tallene til aktivisering og støttetjenester fra 2016 skyldes en 
feilrapportering. Det er i perioden 2012- 2016 skjedd økning i antall plasser til dagtilbud for 
demente samt i forhold til aktivitetstilbud til mennesker med rusproblematikk 

Det har de siste årene vært en økning i antall barneverns tiltak ift. Innbyggere 0-17 år. Farsund 
kommune har allikevel færre barn med tiltak sammenliknet med landet utenom Oslo. Netto 
driftsutgifter pr. innbygger 0-17 år er for Farsund fortsatt under KOSTRA gruppen og landet 
utenom Oslo.  
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Kommentar fra den enkelte enhet  

I budsjettforslag for 2018 er forutsetningen regnskap 2016 og status regnskap pr. 1.9.2017. 

I den foreslåtte budsjettrammen er det forutsatt en effektiviseringsgevinst med fortsatt 
implementering av Lean, hverdagsrehabilitering og mer bruk av velferdsteknologi. Helse- og 
omsorgssektoren vil fremover fortsette en målrettet vridning fra institusjonsbaserte tjenester til 
hjemmebaserte tjenester samt også vurdere mulighetene for en mer kostnadseffektiv drift per 
plass. Omstillingsarbeidet med sikte på tidlig innsats, forebygging og egenmestring prioriteres 
høyt. Ressurser må fortsatt omprioriteres fra hjelpetjenester til rehabilitering og hjelp til selvhjelp. 

Økning i rammen i forhold til enkelte enheter er hovedsakelig knyttet til økning i antall 
tjenestemottakere. Dette gjelder særlig yngre funksjonshemmede som flytter i egen bolig. Ellers 
er det funnet rom for noe videreføring av statlige satsing knyttet til rus og barn/unge, økning i 
omsorgslønn og avlastning til foreldre med barn med sammensatte omsorgsbehov.  

Det er så langt som mulig forsøkt å ivareta politisk signaler. Rullering av helse og omsorgsplan 
er pr dags dato ikke vedtatt. Utkast til handlingsplan er nå ute til høring og under pkt. her er det 
tatt med tiltak som det ikke er funnet rom for innenfor foreslått budsjettramme.  

Betalingssatser eller egenandel er økt med 3% dersom det ikke fremkommer annet i rundskriv 
eller er regulert i sentrale føringer.   

Tiltak som delvis eller ikke er lagt inn i budsjettrammen  

Fra utkast til handlingsplan rullering av helse og omsorgsplan.  

 

Igangsatte/påbegynte  tiltak 2017 2018

Organisering av tjenestene

Mottak av alarmer og sensorteknolgi direkte til ansatte i drift 700 000

Hele stillinger gjennom alternative turnuser 100 000

Ledelse

Videreutdanning/master ledelse 100 000

Boliger og boformer

Igangsatt bygging av 32 tilrettelagte boenheter med bemanning 800 000

Nye tiltak 2017 - 2026

Organisering

Frikjøp utredningsarbeid  organisering 100 000

Ledelse

Utredningsarbeid  ledelse 100 000

Proaktive og forebyggende tjenester

Styrket og raskere tilrettelegging av hjelpemidler og teknologi i brukerens hjem 620 000

Utvidet åpningstid aktivitetstilbud demente 620 000

Ernæring - endret måltidsfrekvens og tidspunkter 200 000

Utredning/utprøving av «Helt med» i sysselsetting av utviklingshemmede 100 000

Sertifisering  Livsgledesykehjem/inkludert ansettelse av livsgledekonsulent  (50% st) 420 000

Kompetanse og rekruttering

Utarbeide handlingsplan for kompetanse og rekruttering 100 000

Boliger og boformer

Forsere byggetrinn 2- omsorgsleiligheter med tilknyttet bemanning i Vanse til 2020

Brukernes helse og omsorgstjenester

Personsentrert omsorg for demente i sykehjemsavdelinger og hjemmetjenester 100 000

Barn og unge

Rekruttere psykolog innen 2020 300 000

Teknologi, innovasjon og utvikling

Avstandoppfølging (telemedisin) som del av hjemmebaserte tjenester 100 000

Øyeblikkelig hjelp og legetjenester

Utvide tilsynslege- tjenester 100 000
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Tiltak merket rosa er innlemmet i forslag til budsjett 2018. De andre er det ikke funnet rom for 
innenfor rammen.  

Fra psykisk helse, barne- og ungdomstjenester er det meldt behov for styrking av aktivitetstilbud 
for personer med rusproblemer og styrking av skolehelsetjenesten på barneskole og 
videregående skole. I videregående skole har det i en periode blitt forsøkt med helsesøster i 
30% stilling. Prosjektet ble finansiert av tilskuddsmidler. Tiltaket avsluttes som prosjekt ved 
utgang av desember 2017. Dersom tiltak skal implementeres i drift er det behov for 30% stilling 
utover dagens tilbud i «Helsestasjon for ungdom» som er et gratis drop-in tilbud til undom 
mellom 14 og 24 år. Ettersom videregående skole er et fylkeskommunalt ansvar er det naturlig 
at et slikt driftstiltak finansieres av fylkeskommunen. Kommunen vil følge opp tiltaket i dialogen 
om ny samarbeidsavtale med fylkeskommunen. 

Det er til sammen lagt inn kr. 400 000 til enhet psykisk helse, barne- og ungdomstjenester. Dette 
er tiltenkt hovedsakelig aktivitetstilbud og praktisk bistand til personer med sammensatte behov 
for tjenester. (Kr.300 000,- opptrappingsplan rus). Øking i rammen gir en liten økning til 
skolehelsetjenesten (Kr.100 000,- opptrapping barn og unge). 

Arbeidet med kartlegging av ressursbruk til drift fra 28 institusjonsplasser til 32 boenheter for 
demente vil først kunne være klart i løpet av første halvår 2018. Det er lagt inn prosjektmidler for 
å kunne arbeid med blant annet dette i 2018. 

 
Oppsummert kommentarer fra den enkelte enhet i forhold til nye tiltak 
 

Enhet  Kommentarer 

30 Foruten opprettholde dagen drift er det lagt inn lønn til ansatte i Lister Helsenettverk. 
Dette ble i 2017 redusert med 200 000 Dette er lagt inn igjen i budsjettforslag. Det er lagt 
inn en liten økning i betaling for utskrivningsklare pasienter.  Ellers skyldes behov ut over 
fremskrevet ramme justering av driftstilskudd til fysioterapeut og fastlege i tråd med 
avtaleverk.  

31 I budsjett 2018 er det størst usikkerhet knyttet til volum på flyktninger i 
introduksjonsprogram i 2018.  Forutsatt at vi skal bosette 10 flyktninger + 6 
familiegjenforeninger vil også volumet i 2018 bli høyt. Per oktober 2017 er det 82 
deltakere 
Nye tiltak/videreføring av prosjekt: I 2017 var det utprøving av tiltak (100% stilling ) knyttet 
til aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Prosjektet er lagt inn i budsjett for 
2018 med en 60% stilling til arbeid.  Det forutsettes en fordeling av utgifter mellom NAV 
og Teknisk drift (60/40%)  
Det er i budsjett lagt inn oppstart av nytt samarbeidsprosjekt mellom DPS lister, 
kommunene i Lister og NAV kontor i Lister. NAV Farsund sin andel er 40% stilling. 3 
jobbspesialister i 100% stillinger som skal inngå i DPS behandlingsteam, men med tett 
dialog og samarbeid med kommunene og NAV kontor. Mål: bistå med å få mennesker 
med moderat til alvorlig psykiske lidelser i å skaffe seg ordinært lønnet arbeid.  Det er i 
tillegg lagt inn 50% stilling til Fach team i Lister. 

32 Forslag til budsjett er et nøkternt budsjett ut fra dagens driftsnivå.  Enheten har meldt 
behov for til sammen 1,5 årsverk ca 1 mill til aktivitetstilbud for rusmisbrukere, styrking av 
helseskoletjenesten, implementering av 30% helsesøster stilling i videregående.  Enheten 
er tilført 400 000, hovedsakelig til styrking av aktivitetstilbud for personer med 
sammensatte behov for tjenester, rusrelatert utfordringer.  Økning i aktivitetstilbud sees i 
sammenheng med det totale aktivitetstilbudet i kommunen til personer med rusproblemer.  

33 Enheten er justert for økt utgifter til oppfølging av nye krav til akuttmedisinske tjenester. 
300 000,-I tillegg er det redusert før økt bruker betaling og egen betaling jamfør 
rekneskap 2017 Totalt en budsjettreduksjon på til sammen  kr    1200000,- 
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34 Nye 32 boenheter er planlagt innflytting i oktober 2018. Budsjettforslag er ut fra dagen 
drift med 28 tjenestemottakere.  Det er i budsjettforslaget lagt inn 800 000,- til prosjekt fra 
institusjon til boenheter med individuelle tjenester (engangsbevilgning).  Det er i tillegg 
lagt inn kr. 200 000,- til drift av nytt signalanlegg.  

35 Budsjett er lagt opp ut fra regnskap 2016 og status regnskap så langt 2017 Det er ikke 
lagt inn ekstra ressurser ut over den rammen som er 2017  

36 Budsjett er lagt opp ut fra regnskap 2016 og status regnskap så langt 2017 Det er ikke 
lagt inn ekstra ressurser ut over den rammen som er 2017  

38 Budsjettforslag 2018 for enheten viser kostnadene med dagens drift og kjent informasjon 

om nye tjenestemottakere som har behov for helse og omsorgstjenester.  

Det er til enheten lagt inn kr. 1.500.000 på grunn av kjent volumøkning i forhold til antall 
tjenestemottakere. Dette er tjenestemottakere som flytter i egen bolig.  

39 I Budsjettforslaget er det lagt inn en økning på kr. 800 000,-  Dette på grunn av 
volumøkning i tjenestene. Dette gjelder tjenestene omsorgslønn, praktisk bistand med 
opplæring og avlastning til foreldre med barn med sammensatte behov for tjenester.  

62 Det er i budsjettrammen for Lister barnevern lagt inn en økning i fellesutgifter på 182 000 
dette er hovedsakelig til finansiering av lovpålagt beredskapsvakt i Barnevern.  I tillegg er 
det lagt inn en økning i forhold til barnevernstiltak i Farsund kommune på grunn av kjent 
økning i antall saker med nødvendige tiltak.  Til dette formål er det lagt inn   kr. 
1.100.000,- 

66 Budsjettforslaget er lagt ut fra dagens drift. Konto for kjøp av korttidsplasser samsvarer i 
2017 ikke med budsjett. Det er lagt inn en liten økning i forslag til budsjett 2018. Det er i 
tillegg lagt inn en 100% stilling som hjelpemiddelkoordinator. Årsak er stor økning i volum 
av alle typer hjelpemidler.  Tilrettelegging med hjelpemidler i hjem er en viktig faktor for å 
redusere på press i blant annet hjemmetjenestene og korttidsavdelingen.  

d) Teknisk sektor 

 

Teknisk drift  

Budsjett for 2018 foreslås justert for lønnsstigningen. På bakgrunn av at enheten har fått 
volumendring bl. annet flere turstier slik som på Varbak, ved Listahallen og på Varnes samt nye 
offentlige rom jfr Nordvestpassasjen har en funnet det riktig å styrke enheten med kr 350 000 i 
forhold til 2017-budsjettet. I denne budsjettøkningen er det også tatt høyde for økt 
driftsvedlikehold av kommunale veier pga ekstremvær.  

For tjenestene vann, avløp og renovasjon er årsgebyrene beregnet slik at de sammen med 
andre inntekter og eventuell bruk av fond dekker drifts- og kapitalkostnadene 100%. 
Beregningen er foretatt i henhold til gjeldende retningslinjer for beregning av selvkost for 
kommunale betalingstjenester. Det er for 2018 foreslått økning av abonnementsgebyret for vann 
med kr 500,- inkl mva slik at abonnementsgebyret blir kr 1906,50 inkl mva (opp fra kr 1406,50 
inkl). Grunnen til økningen kommer av at Lista Aluminiumverk ikke lenger kjøper kjølevann slik 
som tidligere år samtidig som selvkostfondet for vann som skal regulere svingninger i inntektene 

Regnskap 

2016 

Opprinnelig 

årsbudsjett 

2017

Forslag 

årsbudsjett  

2018

Økonomi-

plan      

2019

Økonomi-

plan      

2020

Økonomi-

plan      

2021

41 Teknisk drift 10 579 10 072 5 058 5 058 5 058 5 058

42 Teknisk forvaltning 8 994 9 333 9 890 9 890 9 890 9 890

43 Bygg og Eiendom 32 972 32 363 32 107 32 107 32 107 32 107

45 Landbruk 3 078 3 071 3 116 3 116 3 116 3 116

4 Teknisk utvalg 55 624 54 839 50 171 50 171 50 171 50 171

Enhet /programområde
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vil være tilnærmet oppbrukt ved årsskiftet. Forbruksgebyret for vann foreslås uendret. Likeledes 
foreslås ingen endring av gebyrer innenfor avløpssektoren. Gebyrregulativ for husholdnings-, 
hytte- og slamrenovasjon er i sin helhet kun justert for den økning Renovasjonsselskapet for 
Farsund og Lyngdal AS har foretatt.  

Målsetting for 2018: 

 Økt fokus på klimavennlig drift og god tilrettelegging av det offentlige rom for innbyggerne 

og næringsliv. 

 Fortsatt høyt fokus på folkehelse gjennom utvikling og vedlikehold av møteplasser, 

turstier mv. 

 VAR-tjenestene skal fremstå med høy kvalitet og slik at abonnentene er fornøyd. 

Teknisk forvaltning 

En vesentlig del av Teknisk forvaltnings budsjett er relatert til utgifter til andelsinnbetaling til 
Brannvesenet Sør IKS. Budsjett for Brannvesenet Sør innebærer en økning av kommunens 
utgifter fra kr 8 069 300 i 2017 til kr 8 272 800 i 2018, dvs en økning av budsjett på 2,5 % eller kr 
203 500  

I budsjett for 2018 er forannevnte volumøkningen til Brannvesenet Sør IKS delevis kompensert 
ved at rammen for enheten er økt med kr 150 000,-.  Den delen som ikke blir kompensert 
inndekkes ved effektiviseringsgevinst ved at byggesaksarkivet blir elektronisk tilgjengelig i 2018. 

Feier- og tilsynsavgiften økes lik økningen fra Brannvesenet Sør IKS økning med kr 10,- inkl 
mva til kr 479,00 pr. pipe pr. år inkl mva. 

Målsetting for 2018: 

 Saksbehandlingen opprettholdes på et høyt faglig nivå. 

 Saksbehandlingstiden gjøres bedre enn landsgjennomsnittet. 

Bygg og Eiendom 

I budsjett for 2018 inngår justering for lønnsstigningen. Opprettelse av enheten Bygg og 
Eiendom som en egen enhet i 2015 ved at alle renholderne og vaktmesterne er samlet har vist 
seg å være effektiviserende. I tillegg har enheten et veldig lavt sykefravær som i seg selv er en 
kostnadsbesparelse. I første del av 2017 var fraværet for renholderne og vaktmestrene på kun 
2,7%.  Forannevnte effektiviseringsgevinst foreslås for 2018 synliggjort ved at budsjettet for 
2018 reduseres med kr 500 000,- i forhold til 2017.  

Målsetting for 2018:  

 Drifte og videreutvikle kommunens eiendomsportefølje mest mulig effektivt. 

 Gjennomføre investeringsprosjekter i henhold til vedtatte planer. 

 Høy tilfredshet blant brukerne av kommunens egne formålsbygg. 
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Landbruk 

I budsjett for 2018 foreslås ikke rammeøkning utover lønnsstigningen. Landbruk har generelt 
sett god økonomistyring og det legges til grunn at prisstigningen som budsjettet ikke tar høyde 
for søkes innarbeidet i løpende effektivisering. I budsjettforslaget legges det opp til en justering 
av gebyret for behandling av saker etter jordloven med en økning fra kr 2000,- til kr 3000,- slik at 
prisen gjenspeiler sakskostnaden. 

Målsetting for 2018: 

 Tilrettelegge for rasjonell og livskraftig bruk av landbrukseiendommer gjennom aktiv 

arealforvaltning med særlig fokus på miljø og kulturlandskapet. 

 Saksbehandlingstiden opprettholdes på et høyt faglig nivå. 

 Saksbehandlingstiden gjøres bedre enn landsgjennomsnittet. 

Havn 

Når det gjelder Farsund havnevesens driftsbudsjett for Storhavn og forvaltning legges til grunn 
at avgiftene (inntektene) skal dekke faktiske driftsutgifter og kapitalutgifter, dvs etter 
selvkostprinsippet. Det budsjetteres i 2018 med et driftsoverskudd på kr 2 650 000. Grunnen til 
at en kan budsjettere med et overskudd er bl. annet at inntekter fra skipsopplag forventes å 
vedvare i 2018. I tillegg har havn langsiktige leieinntekter fra utleie av havnevesenets 
bygningsmasse.  

Pr 31.12. 2016 hadde havnevesenet et underskudd finansiert av kommunekassen stort kr 
4 440 000. Dette «lånet» fra kommunekassen forventes slik en ser det å kunne tilbakebetales i 
sin helhet på bakgrunn av forventet regnskapsresultat for havnevesenet 2017. Dette er også et 
forhold som vil styrke driftsresultatet for havn i 2018. 

Det foreslås ingen prisøkning for bruk av Storhavn. 

Når det gjelder vederlag for bruk av de kommunale småbåthavnene foreslås disse økt med 
3,0%.  

Målsetting for 2018: 

 Skape skipsaktivitet i Lundevågen som genererer inntekter til havna. 

 Øke Lundevågens attraktivitet som sted å drive havnerelatert næringsvirksomhet. 
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15. Vedlegg – skjema  

a) Vedlegg 1: Budsjettskjema 1A - Til fordeling drift 

 

  

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2016

Oppr. 

budsjett 

2017

Vedtatt 

årsbudsjett 

2018

Øk.plan   

2019

Øk.plan   

2020

Øk.plan   

2021

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Skatt på inntekt og formue -232 825 -248 020 -252 200 -254 700 -257 100 -259 500

Ordinært rammetilskudd -263 920 -255 480 -274 920 -275 800 -278 900 -281 500

Skatt på eiendom -29 252 -29 350 -31 900 -29 700 -29 700 -29 700

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 0 0

Andre generelle statstilskudd -40 730 -38 500 -33 950 -25 300 -18 400 -14 500

Sum frie disponible inntekter -566 727 -571 350 -592 970 -585 500 -584 100 -585 200

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
Renteinntekter og utbytte -14 549 -16 000 -14 500 -14 800 -15 500 -16 200

Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 19 814 26 400 17 300 18 300 21 900 23 600

Tap finansielle instrumenter 0 0 0

Avdrag på lån 25 448 25 500 28 400 30 400 30 600 31 600

Netto finansinntekter/-utgifter 30 712 35 900 31 200 33 900 37 000 39 000

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 24 742 8 212 13 020 12 500 12 500 12 500

Til bundne avsetninger 1 428 0 0 0 0 0

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -17 797 0 0 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger -150 -4 000 -5 195 -3 800 -4 100 -2 800

Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0

Netto avsetninger 8 223 4 212 7 825 8 700 8 400 9 700

FORDELING
Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 0

Til fordeling drift -527 792 -531 238 -553 945 -542 900 -538 700 -536 500

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 496 162 531 238 553 945 542 900 538 700 536 500

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -31 630 0 0 0 0 0
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b) Vedlegg 2: Budsjettskjema 1 B - fordelte nettorammer 

driftsregnskapet 

  

Budsjettskjema 1 B - fordelte nettorammer driftsregnskapet - med økonomiplan

Regnskap 

2016 

Opprinnelig 

årsbudsjett 

2017

Vedtatt 

årsbudsjett  

2018

Økonomi-

plan      

2019

Økonomi-

plan      

2020

Økonomi-

plan      

2021

10 Politisk virksomhet 3 590 4 578 4 425 4 630 4 230 4 630

12 Næring, turisme og friluft 3 229 3 080 3 080 3 080 3 080 3 080

13 Tilskudd kirke og trossamfunn 7 016 7 091 7 280 7 280 7 280 7 280

14 Personal og organisasjon 6 730 7 308 8 606 8 606 8 606 8 606

15 Administrativ ledelse 5 465 5 534 5 700 5 700 5 700 5 700

17 Fellestjenester 11 928 19 144 19 760 19 410 19 410 19 410

18 Økonomikontor 6 990 7 259 7 506 7 506 7 506 7 506

47 Havnevesen -1 237 -2 500 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

1 Formannskap 43 711 51 494 55 357 55 212 54 812 55 212

20 Oppvekst Felles 9 774 11 853 9 362 9 362 9 362 9 362

21 Barnehager 69 151 73 007 74 287 74 287 74 287 74 287

22 Farsund ungdomsskole 0 15 130 16 440 16 440 16 440 16 440

23 Borhaug skole 11 095 11 218 12 592 12 592 12 592 12 592

24 Vanse skole 24 160 23 892 24 954 24 954 24 954 24 954

25 Lista ungdomsskole 23 896 22 250 21 177 21 177 21 177 21 177

26 Farsund barneskole 42 146 26 400 27 342 27 342 27 342 27 342

27 Voksenopplæringen -3 303 -2 400 4 041 2 800 2 800 2 800

28 Kultur og idrett 11 440 11 816 12 940 11 960 11 960 11 960

29 PPT Lister 3 388 3 450 3 443 3 443 3 443 3 443

2 Oppvekst og kultur 191 748 196 616 206 578 204 357 204 357 204 357

30 Forvaltning helse og omsorg 13 781 15 814 16 263 15 913 15 913 15 913

31 NAV-kommune 27 408 33 025 33 165 30 865 27 865 23 365

32 Psykisk helse, barne- og ungdomstj. 18 405 19 450 20 053 20 053 20 053 20 053

33 Institusjonstjenester sone Farsund 28 188 28 709 27 995 27 995 27 995 27 995

34 Listaheimen 30 140 28 492 30 118 27 118 27 118 27 118

35 Hjemmetjenester sone Vanse 21 610 22 028 22 613 22 613 22 613 22 613

36 Hjemmetjenester sone Farsund 20 436 20 481 21 452 21 452 21 452 21 452

38 Funksjonshemmede - sone Vanse 17 375 16 333 18 915 18 915 18 915 18 915

39 Funksjonshemmede - sone Farsund 17 398 16 971 18 456 18 456 18 456 18 456

62 Lister Barnevern 14 603 14 375 15 732 15 732 15 732 15 732

66 Hjemmetjenester Farsund - Livdekrona 33 217 32 311 34 113 34 113 34 113 34 113

3 Helse og omsorg 242 563 247 989 258 875 253 225 250 225 245 725

41 Teknisk drift 10 579 10 072 5 058 5 058 5 058 5 058

42 Teknisk forvaltning 8 994 9 333 9 890 9 890 9 890 9 890

43 Bygg og Eiendom 32 972 32 363 32 107 32 107 32 107 32 107

45 Landbruk 3 078 3 071 3 116 3 116 3 116 3 116

4 Teknisk utvalg 55 624 54 839 50 171 50 171 50 171 50 171

80 Premieavik - Pensjon - lønnsvekst -27 069 -8 900 -9 816 -5 700 -5 700 0

87 Avskrivninger VAR og kalk.renter -10 414 -10 800 -7 220 -8 115 -8 765 -9 165

5 Sentralt plasserte budsjettposter -37 484 -19 700 -17 036 -13 815 -14 465 -9 165

Kostnadsreduksjon og effektivisering i økonomiplanperioden: -6 250 -6 400 -9 800

Sum fordelt til drift 496 162 531 238 553 945 542 900 538 700 536 500

Enhet /programområde
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c) Vedlegg 3: Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet 

 

  

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2016

Budsjett 

2017

Vedtatt 

budsjett 

2018

Øk.plan   

2019

Øk.plan   

2020

Øk.plan   

2021

INVESTERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler 106 252 163 271 186 020 110 160 75 420 21 250

Utlån og forskutteringer 9 059 0 0 0 0 0

Kjøp av aksjer og andeler 1 779 1 900 2 000 4 500 4 500 2 000

Avdrag på lån 2 804 0 0 0 0 0

Dekning av tidligere års underdekning 0 0 0 0 0 0

Avsetninger 3 664 0 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 123 557 165 171 188 020 114 660 79 920 23 250

FINANSIERT SLIK:
Bruk av lånemidler -76 632 -73 558 -123 790 -82 620 -13 910 -16 080

Inntekter fra salg av anleggsmidler -17 112 -5 000 -6 000 0 0 0

Tilskudd til investeringer -7 517 -9 539 -3 900 -8 250 -48 500 -3 280

Kompensasjon for merverdiavgift -9 882 -27 074 -29 330 -19 290 -13 010 -1 890

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -6 904 0 0 0 0 0

Andre inntekter -2 344 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -120 391 -115 171 -163 020 -110 160 -75 420 -21 250

Overføring fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0

Bruk av avsetninger -3 166 -50 000 -25 000 -4 500 -4 500 -2 000

Sum finansiering -123 557 -165 171 -188 020 -114 660 -79 920 -23 250

Udekket / Udisponert 0 0 0 0 0 0
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d) Vedlegg 4: Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet og 
økonomiplan 2018-2021 

 

  

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet og økonomiplan 2018-2021

Årsbudjsett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

Tall i 1000 kroner vedtatt 2018 vedtatt 2019 vedtatt 2020 vedtatt 2021

TIL INVESTERING I ANLEGGSMIDLER 186 020 110 160 75 420 21 250

Fordelt slik:

Rådmannen - investeringer 10 600 4 400 1 060 1 200

Havnevesenet - investeringer 11 150

Oppvekst og kultur - investeringer 2 700 2 610 2 110 150

Helse og omsorg - investeringer 5 200 1 600 1 200 400

Teknisk enhet 41 og 45 og landbruk investeringer 39 320 17 550 16 550 16 500

Bygg og eiendom - enhet 43 - investeringer 117 050 84 000 54 500 3 000

Sum investeringer i anleggsmidler/andeler 186 020 110 160 75 420 21 250
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e) Vedlegg 5: Økonomisk oversikt – Drift 

 

  

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2016

Oppr. budsjett 

2017

Oppr. budsjett 

2018

DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger -22 871 -20 706 -23 713

Andre salgs- og leieinntekter -70 200 -71 216 -75 160

Overføringer med krav til motytelse -157 637 -139 761 -114 946

Rammetilskudd -263 920 -255 480 -274 920

Andre statlige overføringer -59 836 -43 189 -44 587

Andre overføringer -2 605 -28 -759

Inntekts- og formuesskatt -232 825 -248 020 -252 200

Eiendomsskatt -29 317 -29 550 -32 300

Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0

Sum driftsinntekter -839 210 -807 951 -818 585

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 424 061 434 644 429 381

Sosiale utgifter 96 734 103 092 110 173

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 96 129 86 529 89 251

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 103 187 105 650 104 952

Overføringer 52 879 46 474 51 381

Avskrivninger 38 736 40 400 44 100

Fordelte utgifter -10 335 -9 017 -9 953

Sum driftsutgifter 801 391 807 772 819 285

Brutto driftsresultat -37 819 -179 700

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte -14 587 -16 000 -14 500

Gevinst Finansielle instrumentyer (omløpsmidler) 0 0 0

Mottatte avdrag på lån -28 -20 -20

Sum eksterne finansinntekter -14 615 -16 020 -14 520

EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger 20 449 27 674 18 817

Tap av finansielle instrumenter 0 0 0

Avdrag på lån 27 713 28 177 32 272

Utlån 80 50 50

Sum eksterne finansutgifter 48 242 55 901 51 139

Resultat eksterne finanstransaksjoner 33 627 39 881 36 619

Motpost avskrivninger -38 736 -40 400 -44 100

Netto driftsresultat -42 927 -698 -6 781

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -17 797 0 0

Bruk av disposisjonsfond -295 -4 000 -6 045

Bruk av bundne fond -4 687 -3 514 -2 144

Sum bruk av avsetninger -22 779 -7 514 -8 189

AVSETNINGER
Overført til investeringsregnskapet 0 0 0

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0

Avsatt til disposisjonsfond 27 223 8 212 13 020

Avsatt til bundne fond 6 854 0 1 950

Sum avsetninger 34 077 8 212 14 970

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -31 630 0 0
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f) Vedlegg 6: Økonomisk oversikt investering 2018 

 

  

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1000 kroner Regnskap 2016 Oppr. budsjett 2017 Oppr. budsjett 2018

INNTEKTER
Salg driftsmidler og fast eiendom -17 112 -5 000 -6 000

Andre salgsinntekter -2 343 0 0

Overføringer med krav til motytelse -579 0 0

Kompensasjon for merverdiavgift -9 882 -27 074 -29 330

Statlige overføringer -6 347 -4 539 -1 700

Andre overføringer -1 170 -5 000 -2 200

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -1 0 0

Sum inntekter -37 434 -41 613 -39 230

UTGIFTER

Lønnsutgifter 24 0 0

Sosiale utgifter 3 0 0

Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 95 587 136 197 156 690

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon 241 0 0

Overføringer 10 182 27 074 29 330

Renteutgifter og omkostninger 215 0 0

Fordelte utgifter 0 0 0

Sum utgifter 106 252 163 271 186 020

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

Avdrag på lån 2 804 0 0

Utlån 9 059 0 0

Kjøp av aksjer og andeler 1 779 1 900 2 000

Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 0 0 0

Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0

Avsatt til bundne investeringsfond 3 664 0 0

Sum finansieringstransaksjoner 17 305 1 900 2 000

Finansieringsbehov 86 123 123 558 148 790

FINANSIERING

Bruk av lån -76 632 -73 558 -123 790

Salg av aksjer og andeler 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån -6 325 0 0

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0

Bruk av bunde driftsfond -300 0 0

Bruk av ubundne investeringsfond 0 -50 000 -25 000

Bruk av bundne investeringsfond -2 866 0 0

Sum finansiering -86 123 -123 558 -148 790

Udekket / Udisponert 0 0 0



g) Vedlegg 8: Investeringer 2018-2021 – i detalj 

 

 

 

Programområde 1 Formannskap

PROSJEKTNAVN: Prosjekt

(oppgi også nummer hvis prosjektet er påbegynt) nummer  iht 2019 2020 2021 Øre-merkede 

konto- plan totalt herav mva totalt herav mva totalt herav mva tilskudd

IKT hele kommunen 90006001 0 700 140 700 140 700 700 700

KLP Egenkapital innskudd 90006103 0 2 000 0 2 000 0 2 000 2 000 2 000

Innskutt kapital "Anne Kath. Vestly Museum IKS" 2 500 2 500

Kirkebygg: Opprustning - løpende investeringstiltak (fast) 90006125 0 300 300 330 360 500

Opprustning av kirkebygg 9600 9600 3370

Sum investeringer programområde 1 12 600 140 12 600 140 8 900 5 560 3 200

 Planlagt utført, kostnad inkl mva  i hele 1000 kr

Total sum    2018Rebudsjettert 2018 Ny bevilgning 2018

Programområde 47 Havnevesenet

PROSJEKTNAVN: Prosjekt

(oppgi også nummer hvis prosjektet er påbegynt) nummer  iht 2019 2020 2021 Øre-merkede 

konto- plan totalt herav mva totalt herav mva totalt herav mva tilskudd

Renere Listerfjorder 300            300            

Roro rampe 1 200         2 300         3 500         

Asko lagerhaller 1 500         1 500         

Flytebrygge Kjørrefjord småbåthavn 5 000         5 000         

Asfaltering parkering Fiskemottak Borhaug 250            250            

Strømskap 600            600            

Sum Investeringer programområde 47 3 000 8 150 11 150

 Planlagt utført, kostnad inkl mva  i hele 1000 kr

Rebudsjettert 2018 Ny bevilgning 2018 Total sum    2018

Programområde 2 Oppvekst og kultur

PROSJEKTNAVN: Prosjekt

(oppgi også nummer hvis prosjektet er påbegynt) nummer  iht 2019 2020 2021 Øre-merkede 

konto- plan totalt herav mva totalt herav mva totalt herav mva tilskudd

Datautstyr alle skoler 90006002 700            140            700            140            700            700            

Digitalt arkiv oppvekst 90006004 300            60              300            60              200            200            

Nytt kinoutstyr 200               40              200            40              

Læremidler etter kunnskapsløftet 1 000         200            1 000         200            1 000         1 000         

Digitale klasserom Vanse skole 200            40              200            40              150            150            150            

Lyd, lys og lego - Borhaug skole 100            20              100            20              60              60              

Farsund sjøfartsmuseum 500               

Serviceanlegg, rasteplass og lokaler Huseby (øvrige tiltak vurderes ved årlig rullering av handlingsdel ny sektorplan)200 40              200 40              

Sum Investeringer programområde 2 2 700            540               2 700            540               2 610            2 110            150               

Rebudsjettert 2018 Ny bevilgning 2018 Total sum    2018

 Planlagt utført, kostnad inkl mva  i hele 1000 kr
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Programområde 3 Helse og omsorg

PROSJEKTNAVN: Prosjekt

(oppgi også nummer hvis prosjektet er påbegynt) nummer  iht 2019 2020 2021 Øre-merkede 

konto- plan totalt herav mva totalt herav mva totalt herav mva tilskudd

Innovasjonsprosjekter 1 200 240 1 200 240 800 800

Oppgradering av hjelpemidler 400 80 400 80 400 400 400

Signalanlegg til institusjon og trygghetsalarm hjemmetjenesten 2 500 500 2 500 500 400

Oppgraderinger FOS 500 100 500 100

Kjøkkenoppgradering 600 120 600 120

Sum Investeringer programområde 3 5 200 1 040 5 200 1 040 1 600 1 200 400

 Planlagt utført, kostnad inkl mva  i hele 1000 kr

Rebudsjettert 2018 Ny bevilgning 2018 Total sum    2018

Programområde 4 Teknisk utvalg

PROSJEKTNAVN: Prosjekt

(oppgi også nummer hvis prosjektet er påbegynt) nummer  iht 2019 2020 2021 Øre-merkede 

konto- plan totalt herav mva totalt herav mva totalt herav mva tilskudd

Vann 5 000         5 000         5 000         5 000         5 000         

Avløp 5 000         5 000         5 000         5 000         5 000         

Dammer sikring 7 000         7 000         

Renere Listerfjorder             300             300 

Opparbeidelse av fortau 800            160            2 000         400            2 800         560            

Utbedring av avkjørsel til Løkkeveien 2 500         500            2 500         500            

Sykkelkommune/Vita Velo 1 500         300            500            100            2 000         400            1 000         1 000         1 000         

Parkeringsplasser til friluftsliv/Vita Velo 500            100            500            100            500            500            500-            

Oppgradering av trappegater og snarveier 500            100            500            100            200-            

Prosjektering Strandgaten/THL gate 500               

Gatebruksplanen i Farsund 800               

Gatelys nye 600               120            600            120            600               600               600               

Gatelys utskifting av eldre kvikksølvlamper 1 000            200            1 000         200            

Nyasfaltering 600               120            600            120            600               600               600               

Oppgradering av kommunale veier 1 000            200            1 000         200            

Toalett Vanse sentrum, jf mulighetsstudie 1 500            300            1 500         300            

Trafikksikkerhetstiltak 750               150            1 500            300            2 250         450            1 000-            

Maskiner og utstyr 1 500            300            1 500         300            

Skjærgårdsparken 500               100            500            100            500               

Nordkapp/Håøyflua oppfylling/tilrettelegging 3 000            

Høygård II - plan/prosjekt 200               40              500               100            700            140            

Nye ladestasjoner 500               100            500            100            500               

Alcoa miljøpark 570               110            1 200            240            1 770         350            400               2 400            2 700-            

Vestersiden oppgradering 500               100            500            100            

Universell tursti Einarsneset rundt 1 000            500-               

Tursykkelsti Lomsesanden 1 000            

Benker, bord og skilt i friområder 300               60              300               60              

Opparbeidelse av turvei Ulgjell-Ingebjørgsmyra 750               300-               

Pisserenna og Bispen - Vannsport/friluftsliv 1 000            1 000            

Sum Investeringer programområde 4 - Enhet 41 4 620            860               34 700          3 340            39 320          4 200            17 150          16 100          15 200          5 200-            

 Planlagt utført, kostnad inkl mva  i hele 1000 kr

Rebudsjettert 2018 Ny bevilgning 2018 Total sum    2018
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Programområde 4 Teknisk utvalg

PROSJEKTNAVN: Prosjekt

(oppgi også nummer hvis prosjektet er påbegynt) nummer  iht 2019 2020 2021 Øre-merkede 

konto- plan totalt herav mva totalt herav mva totalt herav mva tilskudd

Kommunale boliger 2 500         2 500         

Listaheimen utbygging 45 000        9 000         51 000        10 200        96 000        19 200        39 000        46 000-        

Farsund rådhus 1 650         330            500            100            2 150         430            

Borhaug skole 1 000         200            1 000         200            2 500         500            250-            

Vanse skole 1 500         300            1 500         300            35 000        250-            

Farsund barneskole 2 000         400            2 000         400            30 500        250-            

Farsund ungdomskole aktivitetsanlegg 500            100            500            100            250-            

Lista ungdomskole solavskjerming 500            100            500            100            

Voksen opplæringen (Ore Skole) 800               

Bjørkeskaret serviceleiligheter 200            40              800            160            1 000         200            1 000         1 000         

Nytt service anlegg Lista fyr 350               70              350            70              2 000            2 000-            

Farsund Bibliotek 10 000          

Sunde barnehage 1 150            230            1 150         230            5 000            5 000            

Borhaug barnehage 600               120            600            120            400               

FOS 5 650 1 130         5 650         1 130         

Oppgradering Byggeklossen 150 30              150            30              

Listahallen lyddemping og lys svømmehallen 1 500 300            1 500         300            

Minde bofellesskap 1 300

Sundeveien 8 renovering 1 500 300            1 500         300            1 000

Effektiviserings tiltak 500 100            500            100            

Enøk tiltak 1 000 200            1 000         200            500 500 500

Sum Investeringer programområde 4 - Enhet 43 47 850          9 570            69 200          13 840          117 050       23 410          84 000          54 500          3 000            49 000-          

 Planlagt utført, kostnad inkl mva  i hele 1000 kr

Rebudsjettert 2018 Ny bevilgning 2018 Total sum    2018

Programområde 4 Teknisk utvalg

PROSJEKTNAVN: Prosjekt

(oppgi også nummer hvis prosjektet er påbegynt) nummer  iht 2019 2020 2021 Øre-merkede 

konto- plan totalt herav mva totalt herav mva totalt herav mva tilskudd

Skogsbilvei Vetland - Limtjønn (Kommuneskog) 450 -330

Traktorvei Ulland - Bjelland (Kommuneskog) 400 -100

Sum Investeringer programområde 4 - Enhet 45 400 450 -430

 Planlagt utført, kostnad inkl mva  i hele 1000 kr

Rebudsjettert 2018 Ny bevilgning 2018 Total sum    2018

Tilskudd/Spillemidler:

Spillemidler 2018 (Varbak og Vanse- Lys/sti, Fotballhall) -2200

Spillemidler 2019 (Alcoaparken/Listahallen/ballbinger) -7100

Finansiering

Eiendomssalg -6000
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Øre-merkede 

2019 2020 2021 tilskudd

totalt herav mva totalt herav mva

55 470 10 430 132 550 18 900 114 660 79 920 21 950 -63 930

 Planlagt utført, kostnad inkl mva  i hele 1000 kr

Rebudsjettert 2018 Nye prosjekt    2018

2018 2019 2020 2021

Totalt (Inkl. kjøp av aksjer) 188 020 114 660 79 920 21 950

Herav mva -29 330 -19 290 -13 010 -1 890

Fra driftsbudsjettet 0 0 0 0

Netto investering 158 690 95 370 66 910 20 060

Salgsinntekter (eiendom) -6 000 0 0 0

Forsikringsmidler 0 0 0 0

Øremerkede tilskudd -3 900 -8 250 -48 500 -3 280

Ubundne investeringsfond -25 000 -4 500 -4 500 -2 000

Bruk av lånemidler 123 790 82 620 13 910 14 780


