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Saken gjelder 

 

Se vedlegg Handlingsprogram 2022-2025 og Budsjett 2022. 

 

Forslag til vedtak 
 

Kommunestyret i Sirdal vedtar Budsjett 2022 med følgende punkt: 

1. Skatt: 

a. Skatt på formue og inntekt samt selskapsskatt for 2022 fastsettes til de 

maksimalsatser som vedtas av Stortinget 

b. For eiendomsskatteåret 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt, jfr. 

Eiendomsskatteloven (Eskl) § 3, første ledd, bokstav c «berre på kraftanlegg, 

vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum» 

c. For eigedomsskatteåret 2022 skal det vidare skrivast ut eiendomsskatt på bygninger 

og grunneareal for verk og bruk som i 2022 blir ansett som næringseiendom, så 

langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, se 

også overgangsregelen for Eskl §§3 og 4 

d. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille, jfr. Eskl § 11, første ledd 

e. Eiendomsskattesatsen blir skrevet ut i to terminer, jfr. Eskl § 25, første ledd 

 

2. Driftsbudsjettet for 2022 vedtas i samsvar med Økonomisk oversikt drift: 

 

Brutto, frie og generelle driftsinntekter kr. 282.900.000 

Netto finansutgifter/inntekter kr. -11.400.000 

Overført til investeringsregnskapet – finansiering investeringer kr. -6.000.000 

Netto avsetninger til bundne driftsfond kr. -4.462.000 

Netto avsetninger til disposisjonsfond kr. -2.179.000 



  

Sum bevilgninger, drift – netto kr. 258.859.000 

 

Rammeområdene tildeles følgende nettorammer: 

  B 2022 

900 – Politisk styrings og kontroll – netto-utgifter kr. 7.739.000 

902 – Sirdalsgoder – netto-utgifter kr. 12.694.000 

903 – Forskotteringer kr. 0 

904 – Enhet sentral støtte inkl. elevheimen – netto-utgifter kr. 37.647.000 

905 – Brannvesen og ulykkesberedskap – netto-utgifter kr. 3.762.000 

906 – Næring inkl. Sirdalsvekst – netto-utgifter kr. 7.988.000 

907 – Interkommunalt samarbeid – netto-utgifter kr. 8.248.000 

910 – Enhet skole – netto-utgifter kr. 40.350.000 

914 – Enhet barnehage – netto-utgifter kr. 20.989.000 

920 - Ambulanse – netto-utgifter kr. 2.628.000 

921 – Enhet helse – netto-utgifter kr. 31.777.000 

924 – Enhet pleie og omsorg – netto-utgifter kr. 58.478.000 

930 – Enhet kultur – netto-utgifter kr. 10.128.000 

961 – Enhet bygg og eiendom – netto-utgifter kr. 29.007.000 

962 – Enhet arealforvaltning – netto-utgifter kr. 5.389.000 

963 – Enhet samferdsel inkl. parker og kirkegårder – netto-utgifter kr.

 12.121.000 

966 – Selvkost vann, avløp og areal – netto-utgifter kr. -.11.361.000 

969 – Skatt, rammetilskudd, kraft, eiendomsskatt, finans m.m. kr. -18.725.000 

971 – Avskrivninger – motpost kr. 0 

TOTALT kr. 258.859.000 

 

 

3. Stillingsrammer: 

 

Tjenesteområde: Stillingsramme – antall årsverk: 

Sentral støtteenhet inkl. elevheim 23,9 (ekskl. ekstra ressurser til 

kveldsmat) 

Enhet skole 46,2 

Enhet barnehage 31,9 

Enhet kultur og fritid 12,4 

Enhet pleie- og omsorg 69,3 

Enhet helse 36,2 

Enhet bygg/eiendom 22,5 (ekskl. økte renholdsoppgaver) 

Enhet teknisk drift 14,0 

Enhet arealforvaltning 11,0 

Brannsjef 0,5 brannsjef + 0,5 prosjekt 

Ev. nye stillinger – B 2022-

behandling 

 

 

 

4. Konsesjonsavgifter (kraftfond / næringsfond): 

 

Det beregnes konsesjonskraftavgift på kr. 20.000.000.  

Midlene blir satt av til kraftfond / næringsfond.  

 

Det beregnes følgende bruk dekket ved bruk av kraftfond / næringsfond: 

Næringskonsulent og ordinær drift kr. 6.459.000 

Overføring til Sirdalsvekst KF kr. 4.513.000 



  

 

Restbeløp blir igjen i Kraftfondet / næringsfondet for å oppnå måltall om 2 x 

konsesjonskraftinntekter 

 

5. Kommunale avgifter og betalingssatser: 

 

Pris- og gebyrer blir vedtatt i samsvar med vedlagte oversikter 

 

6. Sirdalstariffen: 

Sirdalstariffen overfor næringslivet i Sirdal videreføres for 2022 med følgende 

endringer: 

 

7. For 2022 bevilges følgende: 

 

- Sirdal ASVO  kr.  978.000 

-Sirdal kirkelige fellesråd kr. 3.580.000 

-Sirdal kirkelige fellesråd – ekstraord. vedlikehold kirkene kr. 200.000 

-Kontroll og tilsyn – revisjon og kontrollutvalg kr. 1.296.000 

 

 (inkluderer en reduksjon på kr. 200.000 fra foreslått budsjett fra kontrollutvalget) 

 

8. Kapitalplassering: 

 

For budsjettåret 2022 gis kommunedirektøren fullmakt til å plassere kommunens 

langsiktige plasseringer i henhold til gjeldende finansreglement. Det skal ikke plasseres 

mer likvider utover det som allerede er plassert. 

Informasjon om status gis ved hver tertialrapport. 

 

9. Investeringer i Budsjett 2022: 

 

 Investeringer – selvkost kr. 20.300.000 

 Investeringer – netto -andre formål kr. 86.105.000 

 Egenkapalinnskudd KLP kr. 1.000.000 

 Utlån Startlån kr. 2.000.000 

 

10. Låneopptak – Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp lån for å finansiere 

kommunale investeringer og startlån: 

 

 Startlån kr. 2.000.000 

 Kommunale investeringer kr. 79.680.000 

 

11. Økonomiplan 2023 – 2025 godkjennes som retningsgivende for videre kommunal 

planlegging 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.11.2021 – PS 21/127 

 

Behandling 

Økonomisjefen informerte om saken. 

 

Formannskapets tilråding 

Saken tas til orientering. 



  

 

 

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 16.11.2021 – PS 21/38 

 

Behandling 

Saken ble drøftet. Det var enighet om ny behandling på neste møte i AMU tirsdag 7/12-2021.  

 

Votering 

Saken tas til foreløpig orientering og behandles på nytt på møte i AMU 7/12-2021. AMU ber 

formannskap og kommunestyre om å prioritere tiltak (investeringer og drift) som lukker 

eventuelle avvik og som fremmer godt arbeidsmiljø. 

 

Arbeidsmiljøutvalgets tilråding 

 

Saken tas til foreløpig orientering og behandles på nytt på møte i AMU 7/12-2021. AMU ber 

formannskap og kommunestyre om å prioritere tiltak (investeringer og drift) som lukker 

eventuelle avvik og som fremmer godt arbeidsmiljø. 

 

 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 25.11.2021 – PS 21/69 

 

Behandling 

Forslag fremmet v/Jonny Liland AP: 

Administrasjonsutvalget anbefaler at rådmannens forslag til Budsjett 2022/ økonomiplan 

2022-2025 legges ut på høring. 

 

 

Rådmannens innstilling  

Forslaget ble enstemmig tilrådt. 

 

 

Administrasjonsutvalget tilråding 

 

Administrasjonsutvalget anbefaler at rådmannens forslag til «Budsjett 2022/ økonomiplan 

2022-2025» legges ut på høring. 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2021 – PS 21/138 

 

Behandling 

Tilleggsforslag fra Jonny Liland AP: 

Følgende tillegg til rådmannens budsjettforslag ønskes hørt: 

 

1. Det vurderes innført kompensasjonsordning for høy strømpris til innbyggerne. Det 

gjennomføres en innstramning av konsesjonskraftordningen til næringslivet. Viktige 

næringer skjermes. 

2. Utredning av g/s til Seland fra Tjomlid kr. 100.000. 

3. «Post covid» avsetning på pris 500.000. Motvirke ettervirkninger av Koronaen. 

4. Mulighetsstudie, utvidelse Tonstadbadet. 

5. Asfalt - tilskudd private veier økes fra 200.000 til 300.000 

6. Innvestering «Heimesommer» kr. 500.000 

7. Ventilasjon/Enøktiltak Sirdalsheimen/helsehuset 

 



  

--- 

 

Forslag fra Rolf Marthon Hompland Krf: 

 

1. Tilskudd til privat boligbygging økes med kr. 100.000 

2. Formannskapet vil fremme en sak som utreder klimatiltak i Sirdal kommune. 

 

--- 

 

Forslag fra Morten Ovedal FRP/SL: 
Endre pkt 1 Skatt a: 

 

Skatt på formue og selskapsskatt for 2022 fastsettes til de 

maksimalsatser som vedtas av Stortinget, mens inntektsskatten fastsettes 5% under maksimalsats. 

--- 
 

Forslag fra Thor Jørgen Tjørhom SP: 
 

Nytt punkt. 

Sette ned en gruppe som ser på privat/ offentlig samarbeid med bakgrunn i kommunale bygg og tiltak 

som fremmer attraktivitet både som etablering-/ tilflytterkommune. 

Det tenkes å avsette en sum til oppgradering/ investering som kan tilfredsstille behov og ivareta godt 

klima og miljøtiltak. 

 

--- 

 

Votering 

Det ble foretatt punktvis avstemming: 

Punkt 1-7 fremmet av Jonny Liland AP ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 1 fremmet av Rolf Marthon Hompland falt med 4 mot 3 (Krf,SP,H) stemmer. 

Punkt 2 fremmet av Rolf Marthon Hompland falt med 5 mot 2 (Krf,SP) stemmer. 

Forslag fremmet av Morten Ovedal FRP/SL ble vedtatt 6 mot 1 (Krf) stemme. 

Forslag fremmet av Thor Jørgen Tjørhom ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Formannskapets tilråding 

Formannskapet legger rådmannens forslag til «Budsjett 2022/ økonomiplan 2022-2025» ut på 

høring med følgende tilleggspunkter: 

 

1. Det vurderes innført kompensasjonsordning for høy strømpris til innbyggerne. Det 

gjennomføres en innstramning av konsesjonskraftordningen til næringslivet. Viktige 

næringer skjermes. 

2. Utredning av g/s til Seland fra Tjomlid kr. 100.000. 

3. «Post covid» avsetning på pris 500.000. Motvirke ettervirkninger av Koronaen. 

4. Mulighetsstudie, utvidelse Tonstadbadet. 

5. Asfalt - tilskudd private veier økes fra 200.000 til 300.000 

6. Innvestering «Heimesommer» kr. 500.000 

7. Ventilasjon/Enøktiltak Sirdalsheimen/helsehuset 

 

8. Sette ned på en gruppe som ser på privat/ offentlig samarbeid med bakgrunn i 

kommunale bygg og tiltak som fremmer attraktivitet både som etablering-/ 

tilflytterkommune. Det tenkes å avsette en sum til oppgradering/ investering som kan 

tilfredsstille behov og ivareta godt klima og miljøtiltak. 

 



  

Endre pkt 1 Skatt a: 
Skatt på formue og selskapsskatt for 2022 fastsettes til de 

maksimalsatser som vedtas av Stortinget, mens inntektsskatten fastsettes 5% under maksimalsats. 

 

 

 

 

 

Svein Tore Åtland Arne Fredriksen 

konstituert rådmann Økonomisjef 

 

 

  

 

 

  

Vedlegg 

1 Rådmannens forslag - Handlingsprogram 2022-2025, Budsjett 2022 

2 Utskrift fra møtebok 20.09.2021 og 22.11.2021 - Sirdal kontrollutvalg 

 


