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Rådmannens innledning 

Covid-19 og pandemien i Sirdal 
Covid-19-pandemien er vedtatt å være over, og kommune-Norge, næringsliv og innbyggere har lært 

at normal-tilværelsen kan endres fort. Samtidig har størsteparten av den vestlige verden hatt evner 

og økonomi til å bekjempe viruset i den ytterste konsekvens. Sirdal har vært blant de som har maktet 

dette best etter rådmannen sin forståelse. 

Rådmannen lot ikke Covid-19 få betydning for budsjett 2021, som selvsagt er en kalkulert risiko. Et 

budsjett er mål beskrevet i penger, og hva skulle man legge inn som «budsjettmål» og samtidig 

hvordan skulle man finansiere dette. Sirdal kommune har tilstrekkelig økonomisk kraft til å tåle en 

spesiell situasjon, og verken rådmannen eller administrasjonen har stresset den øvrige 

organisasjonen pga. økonomi.  

Rådmannen sine forutsetninger har likevel vært helt klare ; ved normalsituasjon skal normal-

bemanning og normal-budsjettering gjelde.  

Sirdal sine inntekter 
Sirdal sin posisjon som kraftkommune var litt «truet» ved forrige økonomiplan. Rådmannen var litt 

pessimistisk. Lave kraftpriser over tid ville bety lavere salgsinntekter for salg av krafta vi har rett til og 

over tid lavere eiendomsskatte-inntekter.   

Når kommentarene skrives for økonomiplan 2022 – 2025, så er situasjonen den totalt motsatte. De 

laveste kraftprisene i 2020 ble erstattet med de høyeste kraftprisene i 2021.  

Sirdalstariffen var ugunstig for næringslivet i 2020, men har vært og er veldig gunstig for de samme i 

2021. For Sirdal kommune sin økonomi utgjør høy kraftpris normalt et pluss. For innbyggerne flest er 

høy kraftpris et onde, for noen et reelt problem. Sirdalstariffen er en veldig kostbar ordning for Sirdal 

kommune. Rådmannen ønsker å ta opp som sak denne ordninga både mht. målgruppe og selve 

pristaket.   

Ser man bort fra Sirdalstariffen i 2021 og potensielt i årene som kommer, så er økt kraftpris gunstig 

for kommunen. I tillegg øker eiendomsskatten som følge av større verdi av kraftanleggene og i tillegg 

som følge av vindmøllene. Når det regner og blåser (nesten uavhengig av hvor mye), så gir det 

inntekter for Sirdal kommune.  

I Statsbudsjettet er det også lagt inn en ny avgift for landbasert vindkraft, og Sirdal kommune vil igjen 

få nye inntekter. Rådmannen har ikke lagt inn noe beløp enda, men har altså en reserve. 

Sirdal sin økonomiske handlekraft 
Sirdal kommune er på mange måter i en unik situasjon i kommune-Norge mht. evne til å 

gjennomføre tiltak utover de lovpålagte krav til tjenestetilbud. Inntektene er store, likvide midler i 

form av fonds er store. Det er en kjennsgjerning at kostnadene på tjenestene i Sirdal er store. Vi liker 

å tro at tjenestenivået er tilsvarende høyt. Det er ingen selvfølge at høye kostnader uten videre 

tilsvarer høy kvalitet. Kommunen kunne trolig hatt nytte av en spørreundersøking eller en 

kvalitetsvurdering på de fleste tjenester. Får kommunen igjen den kvaliteten som man bør forvente 

av satsinga? 
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Status – fondskapital: 

 

 

Status – lånegjeld: 
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Kommunestyret sine drømmer på vegne av innbyggerne 
Kommunestyret har de siste årene mer og mer tydelig lagt til grunn følgende fyrtårn i kommunen : 

• Fotballhall 

• Kraftvitensenter m.m. 

Dette er tydelige og store prosjekter som vil kreve stor innsats fra kommunen både hva angår intern 

og ekstern finansiering, stor og positiv deltakelse fra både politisk og administrativt nivå og et viktig 

samarbeid med private aktører og organisasjoner. Det er mange ressurspersoner i 

kommuneadministrasjonen som kan brukes i arbeidet. Sammen kan vi få til det utrolige. 

Fra rådmannen sin side er det likevel grunn til å legge vekt på at disse store prosjektene er det som 

må prioriteres fullt ut om de skal kunne realiseres Alle andre prosjekt som dukker opp bør kunne 

vente til ordinær budsjettbehandling så lenge det ikke «brenner». For begge de to store prosjektene 

bør vi passe på å forstå konsekvenser for eksisterende organisasjon både i bygge-perioden og senere 

i drifts-perioden. 

Rådmannen har forsøkt å prioritere de investeringstiltakene som enten er satt i gang og krever 

fullføring, investeringstiltak som har politiske føringer eller av andre grunner bør gjennomføres så 

lenge strukturelle føringer ikke er vedtatt. 

Økonomiplanen sine forutsetninger og mål 
Kommunen har i vedtak om Økonomireglement laget seg noen måltall for økonomi. De finansielle 

målene er oppnådd og vil fortsatt være innafor målene selv i slutten av økonomiplanperioden – selv 

med investering i en fotballhall og et kraftvitensenter. Den store utfordringa blir å få enhetene til å 

holde budsjettene sine slik at vi har kontroll, og at vi evner å kunne sette inn ressurser når de trengs 

uten at det skal gå ut over det ordinære tilbudet. Omprioritering av brukte ressurser, selv til gode 

formål, er vanskeligere å gjøre enn å la ressursene bli stående som tilgjengelige til man får bruk for 

dem til en alvorlig satsing. 

Kommunestyret bestemte i 2021 at enhetene ikke behøvde å lage egne mål for virksomheten til 

handlingsprogrammet. Det var også tenkt et større organisasjonsutviklingsprosjekt som kan sees i 

sammenheng med dette. 

Utfordringer i rådmannsnivået, samt sykemelding og tilsetting av ny kommunedirektør fra 1.1.2022 

gjorde at dette prosjektet ble utsatt til ny kommunedirektør er på plass. 

 

Noen spesielle situasjoner som vil påvirke regnskap, men som ikke tas høyde for i 

budsjettet 
KLP (pensjon) har i sine prognoser for 2021 – 2022 lagt inn korreksjoner for såkalt premieavvik. Dette 

vil påvirke regnskapstall enten i 2021 eller 2022. Dette er i utgangspunktet kun en finansiell 

transaksjon. Som følge av at Sirdal amortiserer premieavviket på ett år, så får en slik endring en 

dramatisk effekt på regnskapsresultatet. Rådmannen gjør som tidligere. Premieavvik oppfattes som 

papir-transaksjon og forklares som avvik mot budsjett framfor å forstyrre den generelle 

budsjetteringa. 
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Selvkost-budsjetteringa har noenlunde lik problemstilling. Kommunen har monopol på drifting av 

vann- og avløp. For å se etter at kommunene ikke bruker penger fra monopolaktig virksomhet inn i 

annen virksomhet har man et selvkostregnskap. Har man tatt inn for mange penger fra kundene på 

selvkost-virksomheten skal man redusere gebyrer de kommende årene. Det aktuelle året blir 

balansert mot bundne fond. Korreksjonene skjer ved avsetning til bundne fond eller bruk av bundne 

fond. Slik justering skjer i selvkostregnskapet hvert år. Rådmannen har valgt å la 

selvkostvirksomhetene balansere i budsjettet, uten bruk eller avsetning til bundne fond. 

Forutsetning økonomiplan og budsjett 

Generell informasjon: 
Rådmannen sitt forslag til Økonomiplan 2022-2025 og Budsjett 2022 bygger på den forutsetninga at 

den kommunale aktiviteten i Sirdal kommune fra 2022 fortsetter med de prioriteringene som ble 

gjort ved sist økonomiplan, samt endringer som er gjort i 2021, unntatt de som gjelder pandemien. 

Beredskapstiltak som gjelder Covid-19 har selvsagt gjort de fleste normale oppgavene unormale. Nå 

må vi tenke det som er en normal-situasjon. 

Økonomiplanen presenteres i faste 2022-priser. 

Kommunestyret vedtok i behandling av revidert økonomireglement (K-sak 74/2021) følgende måltall:  

1. Netto driftsresultat > 3 % av brutto driftsinntektene 
2. Disposisjonsfond > 15% av frie inntekter (skulle vært 50 %) 
3. Kraftfond / næringsfond >= 2 ganger årlig konsesjonsavgift 
4. Netto finansutgifter < 3,0 % av brutto driftsinntekter 
5. Netto lånegjeld ekskl. startlån og selvkostlån < 80 % av brutto driftsinntekter  
6. Avvik fra budsjett pr. enhet – driftsutgifter < 0,5 % 

Målene skal være styringsredskap ved planlegging, men flere av målene er ikke særlig ambisiøse sett 

ut fra historikken pr. 31.12.2020: 

Mål Mål i tekst: Resultat pr. 
31.12.2020 

1 Netto driftresultat i % av brutto driftsinntekter 14,4 % 

2a Disposisjonsfond i % av frie inntekter 117,8 % 

2b Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 32,8 % 

3 Kraftfond / næringsfond / årlig konsesjonsavgift 1,7 

4 Netto finansutgifter (renter) i % av brutto driftsinntekter 1,2 % 

5 Netto lånegjeld (eks. startlån og selvkostlån) i % av brutto driftsinntekter 45,0 % 

 

Det ambisiøse målet er likevel om man kan holde seg innafor et avvik pr. enhet på 0,5 %. For omsorg 

vil dette bety at man ikke tåler mer enn 300.000 kroner avvik når året er omme.  

 

KOSTNADER: 

Forutsetning lønn og sosiale utgifter: 
Lønnsutgiftene er beregnet ut fra aktivitet høsten 2021, men hensyntatt gjennomgangen av stillinger 

i K-sak 90/2020 så langt som råd. Prosjektstillinger er så langt som råd budsjettert på egen arts-serie. 

Endringer i stillinger må komme som tiltak og innspill til budsjettet. 
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Rådmannen har til hensikt å legge fram tilsvarende stillingsoversikt for 2022. 

Forventet lønnsoppgjør 2022 inkl. sosiale kostnader er lagt inn som et budsjettbeløp hos rådmannen. 

Det er satt av 4,5 mill. kroner i 2022 med helårsvirkning 7,1 mill. kroner fra 2023.  

Pensjonssatsen for kommunens del av pensjoner er satt til 16,5 % (KLP) og 11,5 % for STP-ordninga 

(Statens Pensjonskasse). For KLP er dette et høyt anslag sett opp mot de siste årene der premiefond 

og premieavvik har spilt inn. 

Arb.g.avg. er beregnet ut fra 14,1 %. 

Forutsetning kjøp av varer og tjenester: 
Det er i hovedsak ikke gjort korreksjoner for pris-stigning. Unntaket er der eksterne aktører på 

kontrakt må justere sine priser eller der det helt åpenbart har vært feil. 

Interkommunale tiltak kan påvirkes kun gjennom deltakelse i styringsgrupper o.l. 

Forutsetning – innslagspunkt ressurskrevende brukere: 
Staten justerer som vanlig opp innslagspunktet for den kommunale egenandelen for tjenester til 

ressurskrevende brukere. Dette blir ikke dramatisk for Sirdal kommune ut fra de forutsetningene vi 

kjenner til i høst. 

Forutsetning rentesats på innlån: 
Rentene på eksisterende innlån er regnet ut fra en rentesats på ca. 1,75 %. Det er et ganske realistisk 

anslag. Sirdal kommune har ingen lån til fast rente.  

Forutsetning avdrag: 
Avdragstid varierer, men er i snitt ca. 30 år. Sett opp mot reglene for minsteavdrag er avdragene økt 

litt for perioden 2021-2024.  

Avdragene er beregnet ut fra et beregnet samlet låneopptak på ca. 322 mill. kroner etter at forventet 

låneopptak 2021 er gjort. Av dette er beregnet ca. 129 mill. kroner som selvkostlån og 6,5 mill. 

kroner lån til videreformidling. Dette vil bety at Sirdal kommune har ca. 186 mill. kroner i låneopptak 

til investeringer for rene kommunale oppgaver. 

Avdragene fra selvkostlån og formidlingslån er med i kommunen sitt regnskap, men har dekning fra 

årsgebyr for vann og avløp samt avdrag fra låntakere av formidlingslån. 

Forutsetning formidlingslån – startlån: 
Ordninga med startlån (gjennom Husbanken) kal bidra til at personer med langvarige problem med å 

skaffe seg boligfinansiering kan skaffe seg egen bolig og beholde denne. 

Kommunen er en viktig aktør for å vurdere behov og ev. gi startlån der lånesøker ikke får lån eller 

tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. Startlån skal være topp-finansiering som kan 

erstatte egenkapitalen for de aktuelle brukerne. Sirdal kommune har normalt krevd første prioritet 

på slike utlån. Reglene for tildeling av startlån vil bli vurdert når finansreglementet skal revideres. 

Rådmannen har i økonomiplanen lagt opp til et årlig lånebeløp på 2 mill. kroner. 

Forutsetning interkommunalt samarbeid: 
Det er en generell utfordring at interkommunalt samarbeid får annen oppmerksomhet enn de 

kommunale budsjettene. I regionen er det likevel satt et visst press på at også slik virksomhet må se 

kritisk på sine budsjetter. 
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Ettersom folketallet i Sirdal dessverre virker å bli lavere vil også Sirdal sin andel av de faste 

kostnadene reduseres. De kjente endringene fra disse virksomhetene er lagt inn i økonomiplanen. 

Forutsetning – barnevern og sosiale kostnader: 
Rådmannen har i økonomiplan 2022 – 2025 lagt til grunn informasjon fra Lister barnevern og NAV. 

Slik informasjon tar utgangspunktet i det som vi vet pr. i dag og tar selvsagt ikke høyde for ev. 

hendelser som dukker opp i perioden. 

Det er viktig å vite at ev. tiltak innen barnevernet vil få betydning også for utgiftene til skole. 

 

INNTEKTER: 

Forutsetning – frie inntekter: 
Rådmannen legger til grunn KS sin prognosemodell, men se også dokument fra Regjeringen. 

De frie inntektene er lagt inn med slike tall: 

• Rammetilskudd - 42,0 mill. kroner 

• Skatteinntekter  73,0 mill. kroner 

• Naturressursskatt 39,0 mill. kroner 

Det er usikkerhet m.o.t. inntektsutjevning.  

De frie inntektene er regnet ut fra basis folketallet pr. 30.6.2021 – 1.789 innbyggere. 

Forutsetning kraftinntekter: 
Salg av konsesjonskraft via Eramet-avtalen var opprinnelig lagt inn med fast inntekt på 13,2 mill. 

kroner utover i perioden (72 GWh). Inntektene er anslått svært forsiktig pr. november 2021. 

Kommunestyret må likevel minne seg på at det for kun ett år siden var angst for betydelig mindre 

inntekter.  

Salg av kraft via KIKS (Konsesjonskraft IKS) var opprinnelig lagt inn med 3,74 mill. kroner utover i 

perioden (tilsvarende 16,7 GWh). Som for Eramet-avtalen er det en betydelig oppside.  

Fra 2024 skal KIKS forvalte hele kraftvolumet som Sirdal har.  

Rådmannen har dristet seg til å justere inntektene fra Eramet-avtalen til 15,0 mill. kroner og KIKS-

avtalen til 4,5 mill. kroner for perioden fram til og med 2023. Fra 2024 har rådmannen lagt hele 

inntekten på KIKS, dvs. 19,5 mill. kroner.  

Avkastning på aksjer fra Agder Energi AS er lagt inn flatt med 7 mill. kroner.  

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/frie-inntekter/frie-inntekter-2022/id2876390/#/agder/sirdal
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Forutsetning eiendomsskatt: 
Det er lagt inn 108 mill. kroner i inntekter fra eiendomsskatt for (i hovedsak) kraftrelatert virksomhet. 

Dette beløpet er lagt inn fast utover i perioden. Rådmannen har lagt inn potensiell vindkraftavgift 

som eiendomsskatt i påvente av mer informasjon. 

I forrige økonomiplan var rådmannen litt urolig for eiendomsskatten på sikt dersom kraftprisen ble 

vedvarende lav som i 2020. Det kan man hevde var en grunnløs bekymring.  

Forutsetning tilskudd: 
Tilskudd som blir gitt som prosjektmidler for en kortere periode og som ikke permanent kan 

finansiere løpende drift, er IKKE budsjettert. Tilsvarende blir heller ikke prosjektutgiftene budsjettert. 

Forutsetning bosetting av flyktninger: 
Det er lagt til grunn at integreringsmidler fra Staten for bosetting av flyktninger holdes fast. Pr. i dag 

er det ikke kjente muligheter for at flyktninger blir plassert ut i kommune-Norge. Rådmannen legger 

til grunn at inntektene reduseres raskt. Rådmannen forutsetter også at aktivitet som ble satt i verk 

ved bosetting forsvinner når behovet reduseres.  

Forutsetning andre inntekter: 
Rådmannen har lagt til grunn en generell økning i priser på 3 %. Sirdal har lave priser på de fleste 

tjenester, og konsekvensene er ofte marginale for brukerne – som de også er for kommunen selv. 

Forutsetning – inntekter og selvkostfond: 
Sirdal kommune fører regnskap etter selvkost på alle områder som er anbefalt. Sirdal kommune har 

et betydelig negativt fond (regnskapsbegrep) når det gjelder reguleringsplaner. Negative fond må 

dekkes inn ved økte gebyr.  

Gebyrinntekter og årsavgifter fra de forskjellige selvkostområdene skal dekke direkte og indirekte 

kostnader til området samt avskrivninger og renter ved gjennomførte investeringer på området.  

Dersom kommunen har hatt mer gebyrinntekter og årsavgifter på et selvkostområde enn beregnede 

kostnader, så skal «overskuddet» settes av til bundne selvkostfond, og skal etter reglene 

kompenseres påfølgende år ved lavere gebyr og avgift, samt ved bruk av bundne selvkostfond. 

Rådmannen har ikke budsjettert ved bruk av fond eller avsetning til fond, men justert direkte mot 

inntektene. Da blir selvkostoppgjøret kun et begrep for regnskapet og ikke selve budsjettet. 

MEN; det kan forstyrre begrepene brutto- og netto driftsresultat. 

Forutsetning – kraftfond / næringsfond: 
Rådmannen har lagt til grunn konsesjonsavgift på kr. 20 mill. kroner i perioden. Disse inntektene blir i 

sin helhet satt av til kraftfond / næringsfond. Disse avgiftene vil bli korrigert opp i løpet av perioden, 

men vi har ikke forskottert økninga. 
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Tilsvarende blir budsjettert bruk av fondet ført som utgift i enten driftsbudsjettet og/eller 

investeringsbudsjettet.  Det er i B 2022 lagt opp til å bruke 10,488 mill. kroner fra 

kraftfond/næringsfondet. Dette medfører at det økonomiske målet om at kraftfond / næringsfond 

blir tilsvarende 2 x årlige konsesjonsavgifter. 

Både inntektene og utgiftene relatert til konsesjonsavgift og kraftfond / næringsfond påvirker brutto- 

og netto driftsresultat. 

Forutsetning – disposisjonsfond: 
Det er ikke lagt opp til bruk av disposisjonsfond for å dekke driftsutgifter i rådmannen sitt forslag til 

økonomiplan 2022-2025.   

Flere utgifter er likevel av en slik art at bruk av disposisjonsfond hadde vært rimelig å bruke. Dette 

gjelder kostnader som gis som ekstra-satsing på et område for en kortere periode.  

Økte utgifter dekket av disposisjonsfond vil påvirke brutto- og netto driftsresultat. 

POLITISKE VEDTAK GJENNOM ÅRET: 
Kommunestyret gjør en del vedtak gjennom året som øker kostnadene i året. I de fleste tilfeller vil 

positive vedtak kreve finansiering og i mange tilfeller forutsetter dette at man finansierer et igangsatt 

tiltak en stund etterpå. Ad hoc-vedtak gjennom året har som konsekvens at vedtatte måltall fort kan 

bli brutt.  

Vi må bli flinkere til å presisere økonomi i saker og vedtak som har økonomiske konsekvenser: 

• Kostnader i året, ev. senere år 

• Finansiering i året, ev. senere år 

• Framdriftsplan 

• Tidspunkt for evaluering 

Rådmannen vil minne seg selv om muligheten for å innstille negativt til nye tiltak, samt også 

kommunestyret og utvalgene at man kan utsette saker med økonomiske konsekvenser til ordinær 

budsjettbehandling. På den måten kan gode formål settes opp mot hverandre. Rådmannen 

forutsetter at dette er en fornuftig måte å få til langsiktige og forutsigbare rammebetingelser.  
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Forslag til budsjettvedtak: 
 

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 
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3. Stillingsrammer for 2022: 
 

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 

Prosjektleder brann 0,5 

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) 
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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 
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Skjema – Bevilgningsoversikt – investeringer (alle tall i hele 1.000 

kroner): 
 

 

Skjema – Budsjettskjema 2B (alle tall i hele 1.000 kroner): 
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Investeringsbudsjettet i korte trekk (i hele 1.000 kroner): 

 B 2022 B 2023 B 2024 B 2025 

Brutto-investeringer 125.170 56.510 20.310 42.435 

Netto- ekskl. mva. (mva-refusjon) 106.405 54.050 19.850 38.350 

Egenkapitalinnskudd KLP 1.000 1.000 1.000 1.000 

Sum netto investeringsutg. 107.405 55.050 20.850 39.350 

Beregnet tilskudd fra andre -21.725 -6.250 -250 -250 

Bruk av fondsmidler fra drift -6.000 -11.000 -1.000 -1.000 

Innlån -79.680 -37.800 -19.600 -38.100 

Netto finansiert -107.405 -55.050 -20.850 -39.350 

 

 

Investeringsprosjekt som ikke er prioritert av rådmannen: 
Int.nr. INVESTERINGER SOM IKKE ER PRIORITERT B 2022 B 2023 B 2024 B 2025

100 TONSTAD BARNEHAGE - oppgradering uteområdet 0 0 0 500

101 SINNES SKOLE - kunstnerisk utsmykning - tenkt beløp 200 0 0 0

102 TONSTAD IDRETTSANLEGG - løpebane og gressbane - brutto - tenkt beløp 500 0 0 0

103 HOLMEN - brygge 200 0 0 0

104 BIBLIOTEK - meråpent (virker som drift) 170 0 0 0

105 TYSKERBUNKERS 100 0 0 0

106 TONSTADBADET - vannsklie 0 1 100 0 0

107 KINOSAL - utskifting stoler - stipulert 0 0 200 0

108 OMSORG - dør fra demensavd. Til sansehage 130 0 0 0

109 OMSORG - renovering beboerrom Sirdalsheimen 350 350 350 350

110 OMSORG - takheis - 2 pasientrom somatisk avd 300 0 0 0

111 OMSORG - kjøkken - hurtignedkjøling 150 0 0 0

112 OMSORG - velferdsteknologi 300 300 0 0

113 AREAL - regulering av boligfelt Øvre Sirdal - Klattane, Tjørhom 0 0 500 0

114 AREAL - regulering av boligfelt Øksendal 0 0 0 500

115 TEKNISK UTE - feiemaskin 2 000 0 0 0

116 TEKNISK UTE - oppklassifisering akseltrykk kommunale veier 1 000 0 0 0

117 TEKNISK UTE - Forskottering oppgradering Nesetveien 2 000 0 0 0

118 TEKNISK UTE - veilys - armatur / ombygging til målte anlegg 800 0 0 0

119 TEKNISK UTE - lagerbygg - potensial for utleie 2 500 0 0 0

120 BRANN - brannbil Tjørhom brannstasjon - 1 års bestillingstid 0 3 900 0 0

121 BRANN - utskifting av VITO røykdykkerbil 500 0 0 0

122 EIENDOM - ny heis Sirdalsheimen 0 0 0 0

123 EIENDOM - ENØK-tiltak Sirdalsheimen 0 0 0 0

124 EIENDOM - nytt tak - Tonstad barnehage 0 0 0 0

125 EIENDOM - rehabilitering bygg - Monan 0 0 0 0

TOTALT INVESTERINGER - IKKE PRIORITERT 11 200 5 650 1 050 1 350  
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Skjema – Bevilgningsoversikt – drift (alle tall i hele 1.000 kroner): 
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Skjema – Bevilgningsoversikt – drift – fordeling av rammer (alle tall i hele 1.000 

kroner): 
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Følgende politiske vedtak er tatt høyde for i oversikten over: 
Nr. Prosjektnavn B 2022 B 2023 B 2024 B 2025

POLITISK VEDTAK - DRIFTSTILTAK - ER LAGT TIL

1 KULTUR  driftstiltak Dagsturhytten Agder (F-sak 100/2021) 0 220 20 20

2 SENTRAL-Stipend   - erstatter 436.000 400 400 400 400

3 ELEVHEIM - Kveldsmat - erstatter  436.000 350 350 350 350

4 EIENDOM - Økte driftskostnader - båt Lindesnes 30 30 30 30

5 LØYPEKJØRING -K-sak 75/2021 -  evalueres 2023 136 136

6 PROSJEKTKOSTNADER - politisk nivå 1 000 1 000 1 000 1 000

7 SIRDALSGODER - Hjemmesommer 2022 - F-sak 133/2022 - ny etter F-skapet 11/11 440 0 0 0

TOTALT VEDTAK GJENNOM ÅRET 2 356 2 136 1 800 1 800  

Følgende tilpasninger til hendelser gjennom året er tatt høyde for (endring fra opprinnelig 

Budsjett 2021): 
Nr. Prosjektnavn B 2022 B 2023 B 2024 B 2025

21 Økte kostnader - energi - Eiendom 800 800 800 800

22 Økte kostnader - Sirdalstariffen 1 300 1 300 1 300 1 300

23 ØKTE INNTEKTER - eiendomsskatt -8 000 -8 000 -8 000 -8 000

24 ØKTE INNTEKTER - kraftsalg -3 560 -3 560 -3 560 -3 560

25 Økte avdragskostnader - investeringer og forskotteringer 0 2 000 2 000 2 000

26 Økte rentekostnader - investeringer og forskotteringer 100 1 000 1 000 1 000

TOTALT - TILPASNINGR -9 360 -6 460 -6 460 -6 460  

 



side 19 
 

 

Følgende driftstiltak mener rådmannen bør prioriteres, men er ikke lagt inn: 
RÅDMANNEN SINE PRIORITERING - DRIFTSTILTAK - IKKE LAGT INN 11/11 B 2022 B 2023 B 2024 B 2025

31 Familielos / familieveileder - tverrsektorielt helse, barnehage, skole 450 600 600 600

32 BTI-koordinator - tverrsektorielt helse, barnehage, skole 172 230 230 230

33 Forprosjekt helsehuset resepsjon / legevakt 300 0 0 0

34 Applikasjonsdrift.no 70 100 100 100

35 Arealplaner.no 93 30 30 30

36 Overordnet vakt - brann 0 800 800 800

1 085 1 760 1 760 1 760  

Følgende foreslåtte driftstiltak mener rådmannen ikke kan prioriteres: 
Int.nr. DRIFTSTILTAK SOM IKKE ER PRIORITERT B 2022 B 2023 B 2024 B 2025

100 Hjertestartere - felles 0 0 0 0

101 Smitteberedskap 0 0 0 0

102 Miljøarbeiderstiling Tonstad skole 430 570 570 570

103 IKT-ansvarlig skolene 320 760 760 760

104 Tonstadbadet - utviding med 0,5 årsverk - politisk O / L - sak ??/?? 300 300 300 300

105 Kulturskolerektor - økning med 0,1 årsverk - politisk vurdering fra tidligere 70 70 70 70

106 Folkehelsekoordinator 230 250 250 250

107 Bo- og avlastningstjenesten 110 110 110 110

108 Utrykningssertifikat - legetjenesten 100 50 0 0

109 Lege - medisinsk laser - ev. investering 300 0 0 0

110 Lege - ultralyd - leasing 70 60 60 60

111 Forprosjekt Litlemohagen 100 0 0 0

112 Økte ressurser - legekontoret 1 000 1 000 1 000 1 000

113 Etablere prosjektstilling innføring av EPJ (Elektronisk pasientjournal) - tverrenhetlig 450 850 850 0

114 Styrke lavterskeltilbud - aktivitetssentre 400 400 400 400

115 Livsgledeassistenter (ungdomsstillinger i helgene institusjon) 100 250 250 250

116 Aktivitetskoordinator - videreføre prosjekt 100 0 0 0

117 Styrke demensomsorg- aktivitetssenter 0 400 400 400

118 Midlertidig stilling - byggesaksbehandler - Jørgen / annet 0 0 0 0

119 Diverse kursing 100 100 100 100

120 Framskutt enhet Tjørhom 0 0 0 0

121 Forprosjekt - ENØK-tiltak - Sirdalsheimen 300 0 0 0

122 Asfaltering - tilskudd private veier 200 200 200 200

TOTALT INVESTERINGER - IKKE PRIORITERT 4 680 5 370 5 320 4 470  
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Skjema – Økonomisk oversikt: 

 

 


