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Sammendrag 
Viser til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan med tilhørende vedlegg. 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Skatt 
 

 Skatten for 2019 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de 
maksimalsatser som vedtas av Stortinget 

 For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. 
eigedomsskattelova (eskl) § 3 første ledd bokstav c: «berre på kraftverk, 
vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum». 

 For eiendomsskatteåret 2019 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og 
grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom, så 
langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. 
overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd. 

 Skattesatsen for verk og bruk settes til 0,7 %. 
 Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf. eskl § 25 første ledd. 

 
2. Driftsbudsjettet for 2019 godkjennes med et samla grunnlag på kr 223 874 000 i 

henhold  til budsjettskjema 1A- Enhetene til dels følgende nettorammer (tall i 1000) 
 

Ansvar  Budsjett 2019 



 

900 Politisk styring 3637 
901 Sentral støtteenhet 24432 
903 Sirdalsgoder 6189 
905 Tilskudd kirke & andre 4726 
910 Enhet skole 40738 
914 Barnehagene 20160 
916 Elevheimane 1990 
920 Ambulanse 936 
921 Helseenhet 25040 
922 NAV 2019 
924 Pleie og omsorg 54831 
930 Enhet for kultur 11106 
959 Vedlikeholdsplanen 2000 
961 Bygg 20500 
962 Arealforvaltning 4261 
963 Veg & park 10898 
964 Brann 2770 
965 Kraftfond - 
966 Vann og avløp 14581 
968 Hovedplan veg 1000 
969 Fellesposter 1B 5765 
970 Tiltak 2620 
971 SUM skjema 1A 223874 

 
3. Konsesjonsavgiften-Det legges opptil følgende disponering i 2019: 
 Drift kr 26,11 mill 
 Investering: kr 7,5 mill 

 
Dette gir kraftfondet en samla økning på kr 0,8 mill i løpet av 2019. Eventuelt ubrukte 
midler fra 2018 innarbeides i budsjettet i forbindelse med økonomirapportene.   

 
4. Kommunale avgifter og betalingssatser. 

 
a) Alle SFO- og barnehagesatser økes med 2,8 % fra 15.08.2019 
b) Husleie på elevheimen økes med 2,8 % fra skoleåret 2019/2020 
c) Satser for egenbetaling i musikk- og kulturskulen økes med 10 % fra skoleåret 

2019/2020. 
d) Satsene for brøyting av private veier økes med 5 % med virkning 1. januar 2019. 
e) Årsavgift vann justeres 3% til 3.240,- kr inkludert mva for 2019. 
f) Årsavgift for avløp justeres 4% til 4.546,- inkludert mva for 2019. 
g) Årsavgift for feiing 2019 holdes uendret på kr 363,- inkl. MVA 
h) Alle gebyr knytta til kart og oppmåling i 2019 holdes uendret. 
i) Saksbehandlingsgebyrer for bygge- og plansaker unntatt reguleringsplaner økes 

med 2,8 % med virkning 1. januar 2019. 
j) Saksbehandlingsgebyrer for plansaker økes med 10 % med virkning 1. januar 

2019.  
 

Nye satser vedtas i sammenheng med budsjettet, 
Med mindre ikke annet er spesifisert, gjelder prisendringer fra og med 01.01.2019. 
 



 

5. Konsesjonskraft- Sirdalstariffen for bedriftskunder endres fra 18 øre/KWh til 28 
øre/KWh med virkning 1. januar 2019.   

6. For 2019 bevilges følgende: 
a) Sirdal ASVO kr 770 000  
b) Sirdal Kirkelige Fellesråd kr 3 954 000  
c) Kontroll og tilsyn (Revisjonen og Kontrollutvalget) kr 1.253.000 

 
7. Forslag til økonomiplan 2019-2022 godkjennes som retningsgivende. 
8. Kapitalplassering 

For budsjettåret 2019 gis rådmannen fullmakt til å plassere kommunenes langsiktige 
plasseringer i henhold til gjeldende finansreglement. 

9. Startlån – Utlånsramme startlån finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler  
10. Investering- Samla investeringer i 2018 i iht skjema 2b er Kr 59,1 mill. Av dette 

utgjør 33 mill. investeringer i vann og avløpssektoren. 
11. Låneopptak: Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 54,6 millioner til å 

dekke kommunens investeringer i 2019, samt inntil 1 mill i Husbanken til videre 
utlån. Momskompensasjon går i sin helhet til å finansiere investeringene. 

12. Rådmannen har fullmakt til å utbetale lån til Knausene utvikling (PS 16/20) på 10 
millioner når vilkårene er innfridd. Lånet finansieres over kraftfondet. 

13. Rådmannen har fullmakt til å utbetale lån til E Haukelid Holding (PS juni 2017)på 
1,624 millioner når vilkårene er innfridd. Lånet finansieres over kraftfondet. 

14. Eiendomsskatt 2020  
Sirdal kommune skriver ut eiendomsskatt for næringseiendommer 
(eiendomsskatteloven § 3 d) fra og med 2020 med skattesats 0,7 %.  
   
Det gjennomføres taksering og fastsettelse av takstgrunnlaget for 
næringseiendommer, herunder telenettet, i løpet av 2019. 

  
 
 
Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 19.11.2018 – PS 18/41 
 
Vedtak 
Rådmannens forslag tas til orientering. 
 
For AMU er det viktig at arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass blir ivaretatt i forhold til 
at det er nok ressurser for å løse de oppgaver som er tillagt.   
 
 
 
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 22.11.2018 – PS 18/60 
 
Behandling 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tilrådt. 
 
 
Administrasjonsutvalgets tilråding 
 
Rådmannens forslag tas til orientering. 
 



 

 
Saksprotokoll i Formannskapet - 22.11.2018 – PS 18/150 
 
Behandling 
Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig tilrådt. 
 
 
Formannskapets tilråding 
 
Rådmannens forslag tas til orientering. 
 
AP spilte inn følgende endring: 

 Øke med 50% stilling som ungdomsarbeider. 
 Ny sak om leiepriser for mennesker med spesielle behov. 
 Markedsføringsmidler til Blink tas ut? 
 Markedsføringsmidler reduseres. 

 
Krf spilte inn følgende endring: 

 Det bevilges mer midler til ASVO. 
 
 
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 29.11.2018 – PS 18/64 
 
Behandling 
Fellesforslag  fra SP og Krf fremmet v/ Egil Netland Krf: 
 

1. Budsjettforslaget følger ikke opp Samfunnsplanens målsetninger for reduksjon av 
netto driftsutgifter («skal i planperioden reduseres til et nivå lik gjennomsnittet i egen 
kommunegruppe (K16))» eller brutto («minst 5%») og netto («minst 3%) 
driftsresultat. Disse målsetningene er sentrale for kommunens utvikling. Rådmannens 
forslag vedtas, men med forutsetning om at økningen av driftsutgiftene fra budsjettet 
for 2018 begrenses til 6%. 

2. Rådmannen legger fram sak til kommunestyres møte i februar 2019 med forslag om 
hvordan reduksjonen skal tas. 

3. Reduksjonen forutsettes tatt på områder hvor kommunen ifølge den framlagte 
KOSTRA- analysen har høye utgifter i forhold til sammenlignbare kommuner. 

4. Det aksepteres ikke at reduksjonen skjer ved reduksjon av Sirdalsgoder. 
5. Det aksepteres heller ikke at reduksjonen skjer ved å ta bort investeringer som 

finansieres av kraftfondet og som derfor belastes driftsbudsjettet. 
6. På møtet i februar skal det også legges fram en plan for hvordan det videre arbeidet 

med bedring av kommunens driftsresultat skal gjøres. 
 
--- 
 
Forslag fra AP fremmet v/Jonny Liland AP: 
 
Rådmannens sitt forslag med følgende tillegg/endringer ønskes hørt. 
 
Forutsetning: 
Samfunnsplanen oppheves og revideres straks. 
 
Overordnet strategier i samfunnsplanen blir: 
 



 

Førstevalg Sirdal! 
 
Det utarbeides en strategi for å få nye og nåværende innbyggere, arbeidstakere og nærringsliv 
til å velge Sirdal for sin fremtid. 
 
Strategier: 
 

1. Tiltaksplan for å sikre og videreutvikle Sirdal videregående skole 
2. Tiltaksplan for å sikre og videreutvikle Tonstad sentrum. 
3. Tiltaksplan som sikre bygging av tunnel i Haughomfjellene (Vallevika) 
4. Tiltaksplan: hvordan investere lurt for å sikre et godt tjenestetilbud samtidig som 

kommunen får en sunnere økonomi. 
 
Drift: 
 

1. Økning av stilling som ungdomsarbeider til 50%. 
2. Kostnader for reduksjon av leiesatser for personer med særskilt behov for bolig 

fremlegges. 
3. Avslutninger av prosjektstillinger, oversikt og mulig kostnadsbesparelse. 
4. Markedsførings midler reduseres. 
5. Eventuelle bidrag til Blinkfestivalen fjernes. 
6. Søknad fra ASVO imøtekommes med kr. 300’ overføring til Sirdalsvekst KF for 2019 

reduseres tilsvarende. 
7. Salgspris for boligtomter i sak 115/2018 settes til kr. 1,6 mill Boligtilskudd gjelder for 

hele kommunen. 
 
Investering: 
 

1. Gang- og sykkelsti til Seland gjennomføres som et utbygningprosjekt. 
Byggearbeidene starer i 2019, ekstern finansiering fremskaffes. 

2. Kjøkken Kvæven utgår, kr. 350’. 
 
 
Votering 
Rådmannens innstilling falt med 2 mot 5(AP2,H1,Krf1,SP1) stemmer. 
Forslag fra AP fremmet v/Jonny Liland AP falt med 2 mot 5 (Krf1, SP1,H1,Ansattes 
representant Utdanningsforbundet 1, Ansattes representant Fagforbundet 1) stemmer. 
Forslag fra Krf og SP fremmet v/Egil Netland Krf fikk 3 stemmer og ble tilrådt. 
 
 
 
Administrasjonsutvalgets tilråding 
 

1. Budsjettforslaget følger ikke opp Samfunnsplanens målsetninger for reduksjon av 
netto driftsutgifter («skal i planperioden reduseres til et nivå lik gjennomsnittet i egen 
kommunegruppe (K16))» eller brutto («minst 5%») og netto («minst 3%) 
driftsresultat. Disse målsetningene er sentrale for kommunens utvikling. Rådmannens 
forslag vedtas, men med forutsetning om at økningen av driftsutgiftene fra budsjettet 
for 2018 begrenses til 6%. 

2. Rådmannen legger fram sak til kommunestyres møte i februar 2019 med forslag om 
hvordan reduksjonen skal tas. 

3. Reduksjonen forutsettes tatt på områder hvor kommunen ifølge den framlagte 
KOSTRA- analysen har høye utgifter i forhold til sammenlignbare kommuner. 



 

4. Det aksepteres ikke at reduksjonen skjer ved reduksjon av Sirdalsgoder. 
5. Det aksepteres heller ikke at reduksjonen skjer ved å ta bort investeringer som 

finansieres av kraftfondet og som derfor belastes driftsbudsjettet. 
6. På møtet i februar skal det også legges fram en plan for hvordan det videre arbeidet 

med bedring av kommunens driftsresultat skal gjøres. 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2018 
 
Behandling 
Fellesforslag fra SP og Krf fremmet v/ Egil Netland Krf: 
 

1. Budsjettforslaget følger ikke opp Samfunnsplanens målsetninger for reduksjon av 
netto driftsutgifter («skal i planperioden reduseres til et nivå lik gjennomsnittet i egen 
kommunegruppe (K16))» eller brutto («minst 5%») og netto («minst 3%) 
driftsresultat. Disse målsetningene er sentrale for kommunens utvikling. Rådmannens 
forslag vedtas, men med forutsetning om at økningen av driftsutgiftene fra budsjettet 
for 2018 begrenses til 6%. 

2. Rådmannen legger fram sak til kommunestyres møte i februar 2019 med forslag om 
hvordan reduksjonen skal tas. 

3. Reduksjonen forutsettes tatt på områder hvor kommunen ifølge den framlagte 
KOSTRA- analysen har høye utgifter i forhold til sammenlignbare kommuner. 

4. Det aksepteres ikke at reduksjonen skjer ved reduksjon av Sirdalsgoder. 
5. Det aksepteres heller ikke at reduksjonen skjer ved å ta bort investeringer som 

finansieres av kraftfondet og som derfor belastes driftsbudsjettet. 
6. På møtet i februar skal det også legges fram en plan for hvordan det videre arbeidet 

med bedring av kommunens driftsresultat skal gjøres. 
 
--- 
 
Forslag fra AP fremmet v/Jonny Liland AP: 
 
Rådmannens sitt forslag med følgende tillegg/endringer ønskes hørt. 
 
Forutsetning: 
Samfunnsplanen oppheves og revideres straks. 
 
Overordnet strategier i samfunnsplanen blir: 
 
Førstevalg Sirdal! 
 
Det utarbeides en strategi for å få nye og nåværende innbyggere, arbeidstakere og nærringsliv 
til å velge Sirdal for sin fremtid. 
 
Strategier: 
 

1. Tiltaksplan for å sikre og videreutvikle Sirdal videregående skole 
2. Tiltaksplan for å sikre og videreutvikle Tonstad sentrum. 
3. Tiltaksplan som sikre bygging av tunnel i Haughomfjellene (Vallevika) 
4. Tiltaksplan: hvordan investere lurt for å sikre et godt tjenestetilbud samtidig som 

kommunen får en sunnere økonomi. 
 
Drift: 



 

 
1. Økning av stilling som ungdomsarbeider til 50%. 
2. Kostnader for reduksjon av leiesatser for personer med særskilt behov for bolig 

fremlegges. 
1. Avslutninger av prosjektstillinger, oversikt og mulig kostnadsbesparelse. 
2. Markedsførings midler reduseres. 
3. Eventuelle bidrag til Blinkfestivalen fjernes. 
4. Søknad fra ASVO imøtekommes med kr. 300’ overføring til Sirdalsvekst KF for 2019 

reduseres tilsvarende. 
5. Salgspris for boligtomter i sak 115/2018 settes til kr. 1,6 mill Boligtilskudd gjelder for 

hele kommunen. 
 
Investering: 
 

1. Gang- og sykkelsti til Seland gjennomføres som et utbygningprosjekt. 
Byggearbeidene starer i 2019, ekstern finansiering fremskaffes. 

2. Kjøkken Kvæven utgår, kr. 350’. 
 
 
-- 
 
 
Tilleggsforslag til administrasjonsutvalgets tilråding fremmet av Bjørg Anny Klungland 
Tjørhom H: 
Følgende tillegg til punkt 4: 
Med dette gjelder det også at punkt 5 (Konsesjonskraft Sirdalstariffen) i rådmannens forslag 
fjernes. 
 
-- 
 
 
Votering 
Forslag fra Krf og SP fremmet v/Egil Netland med tilleggsforslag fremmet av Bjørg Anny 
Klungland Tjørhom H ble vedtatt med 3 mot 2(AP) stemmer.  
 
 
 
Formannskapets tilråding 
 

1. Budsjettforslaget følger ikke opp Samfunnsplanens målsetninger for reduksjon av 
netto driftsutgifter («skal i planperioden reduseres til et nivå lik gjennomsnittet i egen 
kommunegruppe (K16))» eller brutto («minst 5%») og netto («minst 3%) 
driftsresultat. Disse målsetningene er sentrale for kommunens utvikling. Rådmannens 
forslag vedtas, men med forutsetning om at økningen av driftsutgiftene fra budsjettet 
for 2018 begrenses til 6%. 

2. Rådmannen legger fram sak til kommunestyres møte i februar 2019 med forslag om 
hvordan reduksjonen skal tas. 

3. Reduksjonen forutsettes tatt på områder hvor kommunen ifølge den framlagte 
KOSTRA- analysen har høye utgifter i forhold til sammenlignbare kommuner. 

4. Det aksepteres ikke at reduksjonen skjer ved reduksjon av Sirdalsgoder. 
Med dette gjelder det også at punkt 5 (Konsesjonskraft Sirdalstariffen) i rådmannens 
forslag fjernes. 



 

5. Det aksepteres heller ikke at reduksjonen skjer ved å ta bort investeringer som 
finansieres av kraftfondet og som derfor belastes driftsbudsjettet. 

6. På møtet i februar skal det også legges fram en plan for hvordan det videre arbeidet 
med bedring av kommunens driftsresultat skal gjøres. 

 
 
 
 
Protokolltilførsel i PS 18/155 v/ Bjørg Anny Klungland Tjørhom H: 
 

1. Budsjettforslaget følger ikke opp Samfunnsplanens målsetninger for reduksjon av 
netto driftutgifter («skal i planperioden reduseres til et nivå lik gjennomsnittet i egen 
kommunegruppe (K16))» eller brutto («minst 5%) og netto («minst 3%») 
driftsresultat. Disse målsetningene er sentrale for kommunens utvikling. 
Budsjettforslaget sendes derfor tilbake til rådmannen for justering i tråd med de 
økonomiske målsetningene i Samfunnsplanen. 

 
2. I det reviderte budsjettforslaget må mulighetene for å effektivisere / redusere 

kostnader i kommunens ordinære drift adresseres klarere og utgjør en vesentlig del av 
resultatforbedringen. 

 
3. Det vises også til budsjettvedtaket for 2018. Det er her flere punkter som forutsatt 

undersøkt / avklart som grunnlag for årets budsjettprosess. Det vises bl.a. til punkt 15 
i vedtaket som gjelder kartlegging av spesielle ordninger og tiltak og bestilling av 
Kostra-analyse. Oppfølging av bestillingene fra forrige budsjettvedtak skal inngå i 
grunnlaget for et revidert budsjettforslag. Ettersom Kostra-analysen nå foreligger, må 
rådmannen vurdere innarbeiding av aktuelle anbefalinger fra rapporten. 

 
4. Det er av stor betydning for å nå Samfunnsplanens målsetninger om utvikling av 

kommuneøkonomien at det kan etableres en størst mulig grad av felles 
virkelighetsoppfatning mht kommunens kostnadsfordring. Rådmannen bør derfor 
supplere kapittelet med tittel «Kostnadsnøkkel» med informasjon om kommunens 
faktiske netto driftsutgifter målt mot nasjonale tall, og ikke kun de kalkulatoriske 
verdier som nå oppgis. 

 
 
Saksprotokoll i Eldrerådet - 10.12.2018 – PS sak 18/58. 
 
Behandling 
Eldrerådet støtter Fellesforslag fra SP og Krf fremmet v/ Egil Netland Krf  i formannskapet 
29.11.18. 
 
Votering 
Enstemmig tilrådt. 
 
Tilråding fra eldrerådet. 

1. Budsjettforslaget følger ikke opp Samfunnsplanens målsetninger for reduksjon av 
netto driftsutgifter («skal i planperioden reduseres til et nivå lik gjennomsnittet i egen 
kommunegruppe (K16))» eller brutto («minst 5%») og netto («minst 3%) 
driftsresultat. Disse målsetningene er sentrale for kommunens utvikling. Rådmannens 
forslag vedtas, men med forutsetning om at økningen av driftsutgiftene fra budsjettet 
for 2018 begrenses til 6%. 



 

2. Rådmannen legger fram sak til kommunestyres møte i februar 2019 med forslag om 
hvordan reduksjonen skal tas. 

3. Reduksjonen forutsettes tatt på områder hvor kommunen ifølge den framlagte 
KOSTRA- analysen har høye utgifter i forhold til sammenlignbare kommuner. 

4. Det aksepteres ikke at reduksjonen skjer ved reduksjon av Sirdalsgoder. 
5. Det aksepteres heller ikke at reduksjonen skjer ved å ta bort investeringer som 

finansieres av kraftfondet og som derfor belastes driftsbudsjettet. 
6. På møtet i februar skal det også legges fram en plan for hvordan det videre arbeidet 

med bedring av kommunens driftsresultat skal gjøres. 
 
 
 
Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 10.12.2018 – PS sak 
18/60. 
 
Behandling 
Forslag fra Trine R. Ousdal. 
Fellesforslag fra SP og Krf fremmet v/ Egil Netland Krf  i formannskapet 29.11.18. 
 
Forslag fra Kåre Lindeland. 
Forslag fra AP fremmet v/Jonny Liland AP 29.11.18. 
 
Votering 
Forslaget fra Trine R. Ousdal ble tilrådt med 2 mot 1 stemme. 
 
Tilråding fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

1. Budsjettforslaget følger ikke opp Samfunnsplanens målsetninger for reduksjon av 
netto driftsutgifter («skal i planperioden reduseres til et nivå lik gjennomsnittet i egen 
kommunegruppe (K16))» eller brutto («minst 5%») og netto («minst 3%) 
driftsresultat. Disse målsetningene er sentrale for kommunens utvikling. Rådmannens 
forslag vedtas, men med forutsetning om at økningen av driftsutgiftene fra budsjettet 
for 2018 begrenses til 6%. 

2. Rådmannen legger fram sak til kommunestyres møte i februar 2019 med forslag om 
hvordan reduksjonen skal tas. 

3. Reduksjonen forutsettes tatt på områder hvor kommunen ifølge den framlagte 
KOSTRA- analysen har høye utgifter i forhold til sammenlignbare kommuner. 

4. Det aksepteres ikke at reduksjonen skjer ved reduksjon av Sirdalsgoder. 
5. Det aksepteres heller ikke at reduksjonen skjer ved å ta bort investeringer som 

finansieres av kraftfondet og som derfor belastes driftsbudsjettet. 
6. På møtet i februar skal det også legges fram en plan for hvordan det videre arbeidet 

med bedring av kommunens driftsresultat skal gjøres. 
 
 
 
Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 10.12.2018 – Ps sak 18/46. 
 
Behandling 
Fellesforslag fra Arbeidsmiljøutvalget 
AMU mener at budsjettet som ligger ute på høring vil medføre en reduksjon på 13 mill. 
Det vil være umulig å gjennomføre reduksjonen innen den gitte frist. 
 
Rådmannen settes med et slik vedtak i en svært vanskelig situasjon, og en risikerer at 
forslaget til tiltak ikke blir kvalitetssikret, og at konsekvensene ikke blir godt nok utredet. 



 

  
Med en så kort tidsfrist kan ikke prosessene bli gjennomført i henhold til avtaleverket. 
AMU er svært bekymret for de arbeidsmiljømessige konsekvensene av et slik budsjettvedtak. 
 
Votering 
Fellesforslaget ble enstemmig tilrådt. 
 
Tilrådning fra Arbeidsmiljøutvalget: 
AMU mener at budsjettet som ligger ute på høring vil medføre en reduksjon på 13 mill. 
Det vil være umulig å gjennomføre reduksjonen innen den gitte frist. 
 
Rådmannen settes med et slik vedtak i en svært vanskelig situasjon, og en risikerer at 
forslaget til tiltak ikke blir kvalitetssikret, og at konsekvensene ikke blir godt nok utredet. 
  
Med en så kort tidsfrist kan ikke prosessene bli gjennomført i henhold til avtaleverket. 
AMU er svært bekymret for de arbeidsmiljømessige konsekvensene av et slik budsjettvedtak. 
 
 
 
Saksprotokoll i Utvalg for teknikk, landbruk og miljø - 11.12.2018 – PS 18/131 
 
Behandling 
Forslag fra Inge Sigbjørn Biktjørn AP: 
 
Rådmannens sitt forslag med følgende tillegg/endringer ønskes hørt. 
 
Forutsetning: 
Samfunnsplanen oppheves og revideres straks. 
 
Overordnet strategier i samfunnsplanen blir: 
 
Førstevalg Sirdal! 
 
Det utarbeides en strategi for å få nye og nåværende innbyggere, arbeidstakere og nærringsliv 
til å velge Sirdal for sin fremtid. 
 
Strategier: 
 

1. Tiltaksplan for å sikre og videreutvikle Sirdal videregående skole 
2. Tiltaksplan for å sikre og videreutvikle Tonstad sentrum. 
3. Tiltaksplan som sikre bygging av tunnel i Haughomfjellene (Vallevika) 
4. Tiltaksplan: hvordan investere lurt for å sikre et godt tjenestetilbud samtidig som 

kommunen får en sunnere økonomi. 
 
Drift: 
 

1. Økning av stilling som ungdomsarbeider til 50%. 
2. Kostnader for reduksjon av leiesatser for personer med særskilt behov for bolig 

fremlegges. 
3. Avslutninger av prosjektstillinger, oversikt og mulig kostnadsbesparelse. 
4. Markedsførings midler reduseres. 
5. Eventuelle bidrag til Blinkfestivalen fjernes. 



 

6. Søknad fra ASVO imøtekommes med kr. 300’ overføring til Sirdalsvekst KF for 2019 
reduseres tilsvarende. 

7. Salgspris for boligtomter i sak 115/2018 settes til kr. 1,6 mill Boligtilskudd gjelder for 
hele kommunen. 

 
Investering: 
 

1. Gang- og sykkelsti til Seland gjennomføres som et utbygningprosjekt. 
Byggearbeidene starer i 2019, ekstern finansiering fremskaffes. 

2. Kjøkken Kvæven utgår, kr. 350’. 
 
 
Votering 
Formannskapets innstilling ble tilrådt mot 1 (AP) stemme. 
 
 
Utvalg for teknikk, landbruk og miljøs tilråding  
 
Rådmannens sitt forslag med følgende tillegg/endringer: 
 
 
 
 

1. Budsjettforslaget følger ikke opp Samfunnsplanens målsetninger for reduksjon av 
netto driftsutgifter («skal i planperioden reduseres til et nivå lik gjennomsnittet i egen 
kommunegruppe (K16))» eller brutto («minst 5%») og netto («minst 3%) 
driftsresultat. Disse målsetningene er sentrale for kommunens utvikling. Rådmannens 
forslag vedtas, men med forutsetning om at økningen av driftsutgiftene fra budsjettet 
for 2018 begrenses til 6%. 

2. Rådmannen legger fram sak til kommunestyres møte i februar 2019 med forslag om 
hvordan reduksjonen skal tas. 

3. Reduksjonen forutsettes tatt på områder hvor kommunen ifølge den framlagte 
KOSTRA- analysen har høye utgifter i forhold til sammenlignbare kommuner. 

4. Det aksepteres ikke at reduksjonen skjer ved reduksjon av Sirdalsgoder. 
Med dette gjelder det også at punkt 5 (Konsesjonskraft Sirdalstariffen) i rådmannens 
forslag fjernes. 

5. Det aksepteres heller ikke at reduksjonen skjer ved å ta bort investeringer som 
finansieres av kraftfondet og som derfor belastes driftsbudsjettet. 

6. På møtet i februar skal det også legges fram en plan for hvordan det videre arbeidet 
med bedring av kommunens driftsresultat skal gjøres. 

 
 
 
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og levekår - 12.12.2018 – PS 18/84 
 
Behandling 
Forslag fra Siv Tone Å. Bjunes (AP): 
Forslag fra AP fremmet v/ Jonny Liland (AP) i formannskapsmøte 29.11.2018. 
 
Votering 
Teknikk, landbruk og miljøs innstilling ble satt opp mot forslaget fra Siv Tone Å. Bjunes 
(AP). Teknikk, landbruk og miljøs innstilling ble tilrådt med 5 (2H, 2SP, KRF) mot 2 
stemmer (2AP). 



 

 
Tilråding fra Utvalg for oppvekst og levekår  
 
Rådmannens sitt forslag med følgende tillegg/endringer: 
 

1. Budsjettforslaget følger ikke opp Samfunnsplanens målsetninger for reduksjon av 
netto driftsutgifter («skal i planperioden reduseres til et nivå lik gjennomsnittet i egen 
kommunegruppe (K16))» eller brutto («minst 5%») og netto («minst 3%) 
driftsresultat. Disse målsetningene er sentrale for kommunens utvikling. Rådmannens 
forslag vedtas, men med forutsetning om at økningen av driftsutgiftene fra budsjettet 
for 2018 begrenses til 6%. 

2. Rådmannen legger fram sak til kommunestyres møte i februar 2019 med forslag om 
hvordan reduksjonen skal tas. 

3. Reduksjonen forutsettes tatt på områder hvor kommunen ifølge den framlagte 
KOSTRA- analysen har høye utgifter i forhold til sammenlignbare kommuner. 

4. Det aksepteres ikke at reduksjonen skjer ved reduksjon av Sirdalsgoder. 
Med dette gjelder det også at punkt 5 (Konsesjonskraft Sirdalstariffen) i rådmannens 
forslag fjernes. 

5. Det aksepteres heller ikke at reduksjonen skjer ved å ta bort investeringer som 
finansieres av kraftfondet og som derfor belastes driftsbudsjettet. 

6. På møtet i februar skal det også legges fram en plan for hvordan det videre arbeidet 
med bedring av kommunens driftsresultat skal gjøres. 

 
 
 
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 13.12.2018 – PS 18/69 
 
Behandling 
Forslag fra Bente Eiesland Ansattes representant fra Fagforbundet: 
Rådmannens forslag. 
 
Forslag fra Jonny Liland AP: 
Tidligere forslag fra AP fremmet v/ Jonny Liland (AP) i formannskapsmøte 29.11.2018. 
 
 
Votering 
Forslagene ble avstemt hver for seg: 
Rådmannens forslag fremmet av Bente Eiesland Ansattes representant fra Fagforbundet falt 
med 2 mot 5 (Krf,SP,AP,H) stemmer. 
Forslag fra AP fremmet v/ Jonny Liland AP falt med 2 mot 5 (Krf,SP,H, Ansattes represetant 
Delta, Ansattes representant Fagforbundet) stemmer. 
Utvalg for oppvekst og levekårs innstilling ble tilrådt med 3 stemmer. 
 
 
Formannskapets tilråding 
 
Rådmannens sitt forslag med følgende tillegg/endringer: 
 

1. Budsjettforslaget følger ikke opp Samfunnsplanens målsetninger for reduksjon av 
netto driftsutgifter («skal i planperioden reduseres til et nivå lik gjennomsnittet i egen 
kommunegruppe (K16))» eller brutto («minst 5%») og netto («minst 3%) 
driftsresultat. Disse målsetningene er sentrale for kommunens utvikling. Rådmannens 



 

forslag vedtas, men med forutsetning om at økningen av driftsutgiftene fra budsjettet 
for 2018 begrenses til 6%. 

2. Rådmannen legger fram sak til kommunestyres møte i februar 2019 med forslag om 
hvordan reduksjonen skal tas. 

3. Reduksjonen forutsettes tatt på områder hvor kommunen ifølge den framlagte 
KOSTRA- analysen har høye utgifter i forhold til sammenlignbare kommuner. 

4. Det aksepteres ikke at reduksjonen skjer ved reduksjon av Sirdalsgoder. 
Med dette gjelder det også at punkt 5 (Konsesjonskraft Sirdalstariffen) i rådmannens 
forslag fjernes. 

5. Det aksepteres heller ikke at reduksjonen skjer ved å ta bort investeringer som 
finansieres av kraftfondet og som derfor belastes driftsbudsjettet. 

6. På møtet i februar skal det også legges fram en plan for hvordan det videre arbeidet 
med bedring av kommunens driftsresultat skal gjøres. 

 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.12.2018 – PS 18/179 
 
Behandling 
Forslag fra Jonny Liland AP: 
Samme forslag som tidligere fremmet i formannskapsmøte 29.11.2018. 
 
 
Votering 
Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig tilrådt. 
 
 
Formannskapets tilråding  
 
Rådmannens sitt forslag med følgende tillegg/endringer: 
 

1. Budsjettforslaget følger ikke opp Samfunnsplanens målsetninger for reduksjon av 
netto driftsutgifter («skal i planperioden reduseres til et nivå lik gjennomsnittet i egen 
kommunegruppe (K16))» eller brutto («minst 5%») og netto («minst 3%) 
driftsresultat. Disse målsetningene er sentrale for kommunens utvikling. Rådmannens 
forslag vedtas, men med forutsetning om at økningen av driftsutgiftene fra budsjettet 
for 2018 begrenses til 6%. 

2. Rådmannen legger fram sak til kommunestyres møte i februar 2019 med forslag om 
hvordan reduksjonen skal tas. 

3. Reduksjonen forutsettes tatt på områder hvor kommunen ifølge den framlagte 
KOSTRA- analysen har høye utgifter i forhold til sammenlignbare kommuner. 

4. Det aksepteres ikke at reduksjonen skjer ved reduksjon av Sirdalsgoder. 
Med dette gjelder det også at punkt 5 (Konsesjonskraft Sirdalstariffen) i rådmannens 
forslag fjernes. 

5. Det aksepteres heller ikke at reduksjonen skjer ved å ta bort investeringer som 
finansieres av kraftfondet og som derfor belastes driftsbudsjettet. 

6. På møtet i februar skal det også legges fram en plan for hvordan det videre arbeidet 
med bedring av kommunens driftsresultat skal gjøres. 

 
 
Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018 – PS 18/157 
 
Behandling 
Forslag fra Rolv Guddal AP: 



 

Samme forslag som tidligere fremmet fra AP. 
 
-- 
 
Forslag fra Karl Edvald Fjeldsaa SB: 
 

1. Budsjettforslaget følger ikke opp Samfunnsplanens målsetninger for reduksjon av 
netto driftsutgifter («skal i planperioden reduseres til et nivå lik gjennomsnittet i egen 
kommunegruppe (K16))» eller brutto («minst 5%) og netto («minst 3%») 
driftsresultat. Disse målsetningene er sentrale for kommunens utvikling. 
Budsjettforslaget sendes derfor tilbake til rådmannen for justering i tråd med de 
økonomiske målsetningene i Samfunnsplanen. 

 
2. I det reviderte budsjettforslaget må mulighetene for å effektivisere / redusere 

kostnader i kommunens ordinære drift adresseres klarere og utgjør en vesentlig del av 
resultatforbedringen. 

 
3. Det vises også til budsjettvedtaket for 2018. Det er her flere punkter som forutsatt 

undersøkt / avklart som grunnlag for årets budsjettprosess. Det vises bl.a. til punkt 15 
i vedtaket som gjelder kartlegging av spesielle ordninger og tiltak og bestilling av 
Kostra-analyse. Oppfølging av bestillingene fra forrige budsjettvedtak skal inngå i 
grunnlaget for et revidert budsjettforslag. Ettersom Kostra-analysen nå foreligger, må 
rådmannen vurdere innarbeiding av aktuelle anbefalinger fra rapporten. 

 
4. Det er av stor betydning for å nå Samfunnsplanens målsetninger om utvikling av 

kommuneøkonomien at det kan etableres en størst mulig grad av felles 
virkelighetsoppfatning mht kommunens kostnadsfordring. Rådmannen bør derfor 
supplere kapittelet med tittel «Kostnadsnøkkel» med informasjon om kommunens 
faktiske netto driftsutgifter målt mot nasjonale tall, og ikke kun de kalkulatoriske 
verdier som nå oppgis. 

 
-- 
 
Tilleggsforslag til formannskapets tilråding fra Per Øyvind Grimsby V: 
Nytt punkt på investeringer: 
 
Fotballhall/Flerbrukshall prosjekteres i 2019 og bygges i 2020. 
 
 Post: ombygging og utvidelse av styrkerom på 1,5 mill 2019 flyttes til 

Fotballhall/Flerbrukshall 2019. 
 Det skal bygges en nierhall, med treningsstudio. Plassering avgjøres i egen sak 

fremlagt for politisk behandling i mars 2019. 
 Drift av hall-treningsstudio delfinansieres gjennom årskort treningsstudio. 
 Det hentes inn prosjektutvikler som rapporterer til byggestyret. 

 
 Det etableres et byggestyre med: 

Ordfører/eventuelt varaordfører 
2 representanter fra kommunestyre (foreslår representantene Grimsby V og Biktjørn 
AP) 
1 representant fra idrettslaget 
1 representant fra administrasjonen (rådmann) 
1 representant fra SVGS 

 



 

 1 mill skal hentes fra sponsorstøtte og grunnmuren 
 Byggestyret har ansvar for fremdrift og bygging 
 Fotballhall ferdigstilles i 2010 

 
Begrunnelse 
Dette er et svært viktig prosjekt i Sirdal. Over 200 brukere på fotballen. I tillegg vil det være 
en svært viktig investering for Sirdal videregående skole. Det er gitt klare lovnader om 
bygging av hall med oppstart i 2017. Vi har et ansvar som folkevalgte å overholde politiske 
vedtak. 
 
Det kan gjøres betydelig kostnadsinnsparelser knyttet til å jobbe med sponsorstøtte og bygge 
«grunnmuren» som et bidrag fra innbyggerne. Videre utløser prosjektet spillemidler på 6-7 
mill, samt at mva tilbakebetales med 6-7 mill. 
 
Det må jobbes med å flytte treningsplasser fra treningsstudio i Sentralverkstedet Sira-Kvina, 
treningsstudio i Sirdalsheimen og kulturhuset. Samlokaliseres dette i et nytt trivelig 
treningsstudio gir dette i tillegg en møteplass i Sirdal. 
 
-- 
 
 
Votering 
Forslagene ble avstemt hver for seg: 
Forslag fra AP fremmet ved Rolv Guddal AP fikk 2 stemmer. 
Forslag fra SB fremmet ved Karl Edvald Fjeldsaa SB fikk 2 stemmer. 
Formannskapets tilråding med tilleggsforslag  fremmet av Per Øyvind Grimsby V fikk 11 
stemmer og ble vedtatt. 
 
 
Vedtak 
 
Rådmannens sitt forslag med følgende tillegg/endringer: 
 

1. Budsjettforslaget følger ikke opp Samfunnsplanens målsetninger for reduksjon av 
netto driftsutgifter («skal i planperioden reduseres til et nivå lik gjennomsnittet i egen 
kommunegruppe (K16))» eller brutto («minst 5%») og netto («minst 3%) 
driftsresultat. Disse målsetningene er sentrale for kommunens utvikling. Rådmannens 
forslag vedtas, men med forutsetning om at økningen av driftsutgiftene fra budsjettet 
for 2018 begrenses til 6%. 

2. Rådmannen legger fram sak til kommunestyres møte i februar 2019 med forslag om 
hvordan reduksjonen skal tas. 

3. Reduksjonen forutsettes tatt på områder hvor kommunen ifølge den framlagte 
KOSTRA- analysen har høye utgifter i forhold til sammenlignbare kommuner. 

4. Det aksepteres ikke at reduksjonen skjer ved reduksjon av Sirdalsgoder. 
Med dette gjelder det også at punkt 5 (Konsesjonskraft Sirdalstariffen) i rådmannens 
forslag fjernes. 

5. Det aksepteres heller ikke at reduksjonen skjer ved å ta bort investeringer som 
finansieres av kraftfondet og som derfor belastes driftsbudsjettet. 

6.  På møtet i februar skal det også legges fram en plan for hvordan det videre arbeidet  
     med bedring av kommunens driftsresultat skal gjøres.  
 
-- 
 



 

Fotballhall/Flerbrukshall  prosjekteres i 2019 og bygges i 2020. 
 
 Post: ombygging og utvidelse av styrkerom på 1,5 mill 2019 flyttes til 

Fotballhall/Flerbrukshall 2019. 
 Det skal bygges en nierhall, med treningsstudio. Plassering avgjøres i egen sak 

fremlagt for politisk behandling i mars 2019. 
 Drift av hall-treningsstudio delfinansieres gjennom årskort treningsstudio. 
 Det hentes inn prosjektutvikler som rapporterer til byggestyret. 

 
 Det etableres et byggestyre med: 

Ordfører/eventuelt varaordfører 
2 representanter fra kommunestyre (foreslår representantene Grimsby V og Biktjørn 
AP) 
1 representant fra idrettslaget 
1 representant fra administrasjonen (rådmann) 
1 representant fra SVGS 

 
 1 mill skal hentes fra sponsorstøtte og grunnmuren 
 Byggestyret har ansvar for fremdrift og bygging 
 Fotballhall ferdigstilles i 2010 

 
Begrunnelse 
Dette er et svært viktig prosjekt i Sirdal. Over 200 brukere på fotballen. I tillegg vil det være 
en svært viktig investering for Sirdal videregående skole. Det er gitt klare lovnader om 
bygging av hall med oppstart i 2017. Vi har et ansvar som folkevalgte å overholde politiske 
vedtak. 
 
Det kan gjøres betydelig kostnadsinnsparelser knyttet til å jobbe med sponsorstøtte og bygge 
«grunnmuren» som et bidrag fra innbyggerne. Videre utløser prosjektet spillemidler på 6-7 
mill, samt at mva tilbakebetales med 6-7 mill. 
 
Det må jobbes med å flytte treningsplasser fra treningsstudio i Sentralverkstedet Sira-Kvina, 
treningsstudio i Sirdalsheimen og kulturhuset. Samlokaliseres dette i et nytt trivelig 
treningsstudio gir dette i tillegg en møteplass i Sirdal. 
 
 
 
 
 
 
Inge Hedenstad Stangeland Inge Alfsvåg 
Rådmann Økonomisjef 
 
 
 
 
 
 


