
Rådmannen orienterer mai 2019 

 

Vurderingskriterier valg av tomt oppvekstsenter 

I forbindelse med politisk sak om videre framdrift etter vedtak i ny oppvekststruktur ble geografisk 

plassering av nytt oppvekstsenter tematisert. I denne saken ble det varslet om at rådmannen 

fremmer en egen sak om valg av tomt for det nye oppvekstsenteret, samt at valget skal baseres på et 

fast kriteriesett. Under den politiske saksbehandlingen av denne saken, ble rådmannen bedt om å gi 

en orientering om hvilke kriteriesett som legges til grunn for valg av tomt. Derfor orienterer 

rådmannen med dette om de kriteriesett som man har tatt utgangspunkt i (med forbehold om 

endringer). 

- Avstand f.v. 755 

- Dyrka areal ( fulldyrka / innmarksbeite) 

- Nærskoleprinsippet 

- Friluftsliv – nærhet til sjø og anna nærområde.  

- Gang/ sykkelveger til eksisterende bebyggelse og muligheter for nye boligfelt. 

- Vann og avløp 

- Tilgjengelighet – adkomst til tomten 

- Størrelse på tomten/ Terrengform og sol/ klimaforhold.  

- Naturverdier. 

- Kulturminner.  

- Drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området.  

- Skole/ barnehage som sosial arena.  

 

Status regnskap 

Rådmannen arbeider med tertialrapport pr april som skal legges fram som politisk sak i juni. 

Rådmannen gir derfor en foreløpig overordnet prognose og vil komme tilbake med oppdaterte 

prognoser, informasjon om status og beskrivelse av tiltak i tertialrapporten.  

Rådmannens prognoser for frie inntekter baserer seg på KS’ prognose medio mars 2019, som viser 

frie inntekter som budsjettert.   

Pr 1.5 er forhandlingsresultat i lønnsoppgjøret mellom KS, LO og YS kjent, med en ramme på 3.2 %. 

Beregning av økonomiske konsekvenser er ikke foretatt pr april. 

Pr mars viste rådmannens prognoser en ubalanse i driften for virksomhetsområdene. Merforbruket 

var i hovedsak knyttet til sektor oppvekst og NAV.  

Foreløpig prognoser pr april bekrefter utfordringsbilde. Utfordringene er i hovedsak knyttet til 

oppvekst og økonomisk sosialhjelp. 

 

Etter rådmannens foreløpige vurdering er utfordringsbildet på samme nivå som rapportert for mars 

med et utfordringsbildet i driften er i størrelsesorden 1,7-4,2 mill kroner.    

Rådmannen arbeider med å iverksette tiltak for å få driften i balanse. Etter rådmannens vurdering er 

merforbruket av en slik størrelse at det ikke kan dekkes innen den enkelte sektor alene. Samtlige 

enheter er derfor bedt om å fremme innsparingstiltak. I samarbeid med enhetsledergruppen er det 

foretatt en gjennomgang av mulige tiltak som både på kort og lang sikt kan gi en reduksjon i 

kommunens driftsnivå. Etter rådmannens vurdering vil man ikke nødvendigvis kunne unngå 

kontroversielle tiltak. Dette inkluderer også evt. stans i igangsatte aktiviteter/satsninger som man i 



utgangspunkt har satt av midler til i budsjett 2019. Det er på grunn av dette at rådmannen vil 

fremme forslag til tiltak i forbindelse med tertialrapporten. 

 

Tabell: Regnskapsstatus og foreløpige prognoser år april 2019 
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Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2019

Reg. 

budsjett 

2019

Opprinnelig 

budsjett 

2019

Regnskap 

2018
Forbruk%

Prognose 

avvik

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -47 833 -158 296 -158 296 -157 187 30,22 % 0

Ordinært rammetilskudd -92 711 -254 405 -254 405 -243 047 36,44 % 0

Skatt på eiendom -5 342 -15 545 -15 545 -15 584 34,36 % 0

Andre direkte eller indirekte skatter 0 -1 050 -1 050 -1 101 0,00 % 0

Andre generelle statstilskudd -150 -1 958 -1 958 -2 138 7,66 % 0

Sum frie disponible inntekter -146 035 -431 254 -431 254 -419 057 33,86 % 0

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -846 -3 397 -3 099 -3 607 24,89 % 0

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 4 554 18 566 12 937 14 367 24,53 % 0

Avdrag på lån 7 330 34 511 30 211 31 959 21,24 % 0

Netto finansinntekter/-utgifter 11 038 49 680 40 048 42 719 22,22 % 0

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 0 10 170 10 170 12 464 0,00 % 0

Til bundne avsetninger 0 0 0 0 0

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 -7 656 0

Bruk av ubundne avsetninger 0 -5 485 -5 485 -7 516 0,00 % 0

Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0

Netto avsetninger 0 4 685 4 685 -2 707 0,00 % 0

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0

Til fordeling drift -134 997 -376 889 -386 520 -379 045 35,82 % 0

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 163 543 378 742 378 742 366 048 43,18 % -3 700

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 28 546 1 852 -7 779 -12 997 -3 700

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2019

Reg. 

budsjett 

2019

Opprinnelig 

budsjett 

2019

Regnskap 

2018
Forbruk%

Prognose 

avvik

Politisk virksomhet 1 411 3 787 3 787 3 598 37,27 % 0

Fellesadministrasjon, næring og miljø 12 302 30 903 30 903 29 107 39,81 % 0

Oppvekst 65 079 130 828 130 828 135 649 49,74 % -2 200

NAV 3 035 9 740 9 740 10 025 31,16 % -1 500

Helse og omsorg 66 548 136 699 136 699 139 730 48,68 % 0

Kultur og fritid 7 435 16 085 16 085 15 989 46,22 % 0

Eiendom og kommunalteknikk 9 533 36 114 36 114 32 132 26,40 % 0

Vann og avløp -2 909 60 60 291 0

Næring 2 075 7 022 7 022 4 598 29,55 % 0

Interkommunale samarbeid -652 0 0 0 0

Fellesområde inntekter 0 0 0 229 0

Fellesområde diverse -314 12 005 12 005 399 -2,62 % 0

Avskrivninger 0 -4 500 -4 500 -5 699 0,00 % 0

Sum fordelt 163 543 378 742 378 742 366 048 -3 700

Driftsregnskapet 2019

Driftsregnskapet, fordelt på sektor



Status salg Vangen med heftelser 

Ved salg av kommunal eiendom kan det tinglyses servitutter som beskriver forutsetningene for 

hvordan eiendommen kan utnyttes, og hva som eventuelt skjer hvis forutsetningene ikke følges. 

Det er avtalefrihet og her er det for så vidt ingen grenser for hva kommunen kan gjøre, men det er 

viktig å tenke nøye gjennom hva som er praktisk og hva det er mulig å følge opp. 

En forutsetning kan være at Vangen kun skal benyttes som bolig. Det kan da tinglyses at kommunen 

har tilbakekjøpsrett ved for eksempel søknad om bruksendring, som reguleres av et annet lovverk 

(PBL).  

Dette er en type negativ servitutt/begrensning på bruk av eiendommen. 

Man kan tenke seg at man vil tinglyse en tilbakekjøpsrett hvis eiendommen blir liggende «brakk». 

Når det ikke gjøres noe med eiendommen er det lett å kontrollere med bakgrunn i det prospektet 

som er utarbeidet i forbindelse med salget.  

Det man må sikre er at forutsetningene er lett å kontrollere og at man ikke kommer i en situasjon 

hvor det kan bli uenighet ved tilbakekjøp på grunn av at det for eksempel er gjort endringer på 

eiendommen som tilsier at verdien er endret i den ene eller andre retningen. 

Før det inngås avtaler som begrenser bruken av eiendommen eller som gir kommunen rett til å ta 

over eiendommen på et senere tidspunkt, bør man også tenke over om forutsetningen skal ha 

tidsbegrensning.  

 

Utvidelse av servicekontoret 

På bakgrunn av økt aktivitet, blant annet innenfor helsehusprosjektet og bredbåndprosjektet, men 

også på grunn av etablering av en ekstra stilling innen økonomi og byggesaksbehandling, har det 

oppstått behov for flere kontorfasiliteter i umiddelbar nærhet til kommunalteknikk og enhet for plan, 

miljø og landbruk. Samtidig er det jobbet kontinuerlig med en omfordeling av oppgaver innenfor 

merkantil støttepersonal. Det er i all hovedsak på bakgrunn av dette at man ønsker å ta i bruk det 

tidligere lensmannskontoret til kontorareal. Dette har som fordel at man får samlokalisert merkantilt 

støttepersonal med servicekontoret. Denne samlokaliseringen er også i tråd med hvordan disse 

tjenestene er organisert. Videre vil denne flyttingen frigjøre kontorplasser til ovennevnte funksjoner. 

 

Kort beskrivelse av prosjekt: 

Etter samtaler og befaring sammen med personell servicekontor, personalrådgiver og verneombud 

er en kommet frem til følgende løsning for å ordne ekstra arbeidsplasser for servicekontoret i lokaler 

som tidligere er brukt til lensmannskontor. 

 

Et kontor som tilhørte lensmannskontor blir omgjort med dør mot helsestasjon og eksisterende dør 

fjernes.  (1) 

 

Areal mot dette kontor deles av som eget kontor.  Ytterdør fjernes og erstattes med vegg samt vindu 

som kan åpnes.  Skyvedør i glass inn til kontor.  Glassfelt øverst på vegg mot fellesareal. (2) 

Brannslange på vegg mot lager fjernes. (6) 

 

Deler av dagens lager til lensmannskontoret omgjøres som en del av fellesareal. (3) 

Dagens himling i fellesareal utvides med samme himling areal lager. 

 

Vegg med dør inn til dagens lensmannskontor rives.  Dør flyttes til gang mot kopirom.  (4) 



 

Dør fra dagens servicekontor mot tilleggsareal fjernes. (5) 

 

Adgangskontrollsystemet omgjøres slik at tidligere dør til lensmannskontor kommer i samme 

adgangsgruppe som Servicekontor. 

 

Tilpasninger av teknisk anlegg (brannvarsling-ventilasjon-el-IT-adgangskontroll-lys) etter behov. 

Omgjøringen er tenkt finansiert innenfor de avsatte rammer som finnes for slike tiltak i 

investeringsbudsjettet. 

 

 
 

 

 

 


