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Rådmannens innstilling
Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
1. a. Budsjett for 2019 vedtas med de netto beløp pr rammeområde hovedoversikter i kap. 3.
Budsjett 2019. I driftsbudsjett skjema 1B vedtas netto rammen for områdene fellesområde,
rådmann/stab, oppvekst/kultur, helse velferd og teknikk næring og overføring kirken.
b. I driftsbudsjett skjema 1 A vedtas rammen spesifisert som til fordeling drift.
2.Investeringsbudsjett 2019 vedtas med hensyn på finansiering i Budsjettskjema 2A investering og
fordelt pr prosjekt i avsnitt Budsjettskjema 2B pr prosjekt.
3. Rammen for bruk av lån til settes til kr 112.936.000,- i 2019. Derav utgjør nytt låneopptak kr
104.376.000,- da det er ubrukte lånemidler fra 2018. Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i
kommuneloven § 50 nr 7 om vektet avdragstid.
4. Det beregnes forskuddsskatt for 2019 med maksimal prosentsats for skattbar inntekt og
maksimal prosentsats for skattbar formue i henhold til de satser Stortinget vedtar. Det benyttes 10
% marginavsetning av forskuddsbetalt skatt.
5. Betalingssatser for området oppvekst og kultur endres slik fra 1.1.2019:
a. Barnehage, satsen for full plass pr måned eksklusiv mat økes til ny maksimalsats og graderte
plasser og mat økes slik det fremgår av tabell tabell under rammeområdet.
b. Moderasjonsordningen i barnehage basert på nasjonal ordning videreføres jfr beskrivelse under
rammeområdet.
c. SFO satsene økes slik det fremgår av tabell under rammeområdet.

d. Kulturskolesatsene økes slik det fremgår av tabell tabell under rammeområdet.
e. Folkebadets satser økes slik det fremgår av tabell tabell under rammeområdet.
6. Betalingssatser helse og velferd endres slik fra 1.1.2019:
a. Egenbetaling praktisk bistand/hjemmehjelp og måltider økes med 2,8 %, jfr. tabell under
rammeområdet Helse og velferd, virksomhet helse og omsorg.
b. Måltider bofellesskap og hjemmeboende økes i tråd med tabell under rammeområdet Helse og
velferd, virksomhet helse og omsorg.
c. Trygghetsalarm, egenandelen økes til beregnet selvkost kr 443,- pr måned, som er beskrevet
under rammeområdet Helse og velferd.
d. Korttidsopphold settes til sentralt fastsatt maksimalpris for 2019, pt kr 160,- pr døgn.
7. Gebyr innen teknikk og næringstjenester:
Vedlagte gebyrregulativ vedtas.
For vann, avløp, slam, renovasjon og feiing skal gebyrene samlet dekke 100 % av selvkost.
8. Husleie for utleie av kommunale bygninger som skoler/samfunnshus/idrettshaller økes lik
kommunal deflator, 2,8 % for 2019.
9. Satser for årlige festeavgifter på kirkegårdene i 2019 økes til samme nivå og samordnet med
Tønsberg. Det innebærer kr. 365,- for grav på kistefelt og kr. 183,- for grav på urnefelt i tråd med
vedtak i kirkelig fellesråd. Kremasjonsavgiften økes da fra kr 0 til kr 1.845,-.
10. Rådmannen gis fullmakt i 2019 til å erverve boliger for vanskeligstilte og flyktninger for inntil 4
mill.kr dersom dette er nødvendig for å gjennomføre vedtatt mottaksplan. Spesielle
tilskuddsordninger fra Husbanken forutsettes benyttet og det kan da opptas ytterligere lån inntil 3,5
mill.kr til dette formålet spesielt ved behov.
11. Rådmannen gis fullmakt til å selge boliger ved endringer i behovet.
12. Økonomiplanen for Re kommune for 2019-2022 vedtas med de netto rammebeløp som
fremgår av kap. 4 Økonomiplanen 2019-22. I hovedoversikt budsjettskjema 1 a vedtas beløpene
for Til fordeling drift. I budsjettskjema 1 b vedtas netto beløp pr rammeområdene felles,
rådmann/stab, oppvekst/kultur, helse velferd og teknikk næring og overføring til kirken.
13. Investeringsrammene i perioden fastsettes i tråd med tabellene pr prosjekt i kap. 4. Oversikt
over investeringer med finansiering 2019-22. Felles finansiering vedtas iht oppsettet.
14. Re kommune vedtar videreført eiendomsskatt i 2019 med hjemmel i eiendomsskatteloven § 3,
g) faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom
Det omfatter alle typer boliger og fritidseiendommer i hele kommunen.
15. I medhold av eiendomsskatteloven § 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for
skatteåret 2019: Eiendomsskattesatsen settes til to promille. Eiendomsskatten skal betales i fire

terminer.
16. Skatteetatens formues grunnlag for boliger og fritidseiendommer skal benyttes som metode for
verdifastsettelse boligeiendommer. Siste tilgjengelige grunnlag benyttes, dvs fra 2017 ligningen.
Grunnlaget benyttes på alle boliger som har dette fastsatt av skatteetaten. For boliger hvor det ikke
foreligger formues grunnlag og for fritidseiendommer, blir det foretatt takst som vedtas i sakkyndig
nemnd i Re kommune.
17. For skatteåret 2019 gis det et generelt fritak for eiendommer iht. eiendomsskatteloven § 7
bokstav a) for bygninger eid av stiftelser eller institusjoner som har som hovedformål å gagne
kommunen. Det gis fritak for eiendomsskatt for de samme bygg som kommunestyret har vedtatt
fritak for i 2017 og 18.
18. Budsjett 2019 og økonomiplanen 2019-22 sendes fylkesmannen til orientering.

Vedlegg:
Dok.dato
01.11.2018
01.11.2018

Dok.ID
317056
317057

01.11.2018
01.11.2018
07.11.2018
07.11.2018

317058
317059
317354
317355

Tittel
Vestfold kommunrevisjon - Vedlegg til sak 19_budsjett_økplan_styret
Saksutskrift, kontrollutvalgsmøte i Re 27.09.2018, sak 27_18 - Forslag til
budsjett for tilsyn og kontroll 2019
VIKS, budsjett 2019 og fordeling mellom eierkommunene
Vestfold kommunerevisjon - Budsjett 2019 Re kommunes andel
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19.11.2018 Eldrerådet
Møtebehandling:
Eldrerådet foreslo følgende:
Saken utsettes.
Begrunnelse: pga sen saksutsendelse har flere av medlemmene ikke fått papirene før samme dag
som møtet.

Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
ELDR- 020/18 Vedtak:
Saken utsettes.
19.11.2018 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Møtebehandling:
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Rådet ber spesielt om at planlagt etterbruk av biblioteket til «Treffstedet» som er lagt inn med kr
300.000,- i investering ikke må fjernes.
FUNK- 020/18 Vedtak:

Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
1. a. Budsjett for 2019 vedtas med de netto beløp pr rammeområde hovedoversikter i kap. 3.
Budsjett 2019. I driftsbudsjett skjema 1B vedtas netto rammen for områdene fellesområde,
rådmann/stab, oppvekst/kultur, helse velferd og teknikk næring og overføring kirken.
b. I driftsbudsjett skjema 1 A vedtas rammen spesifisert som til fordeling drift.
2.Investeringsbudsjett 2019 vedtas med hensyn på finansiering i Budsjettskjema 2A investering og
fordelt pr prosjekt i avsnitt Budsjettskjema 2B pr prosjekt.
3. Rammen for bruk av lån til settes til kr 112.936.000,- i 2019. Derav utgjør nytt låneopptak kr
104.376.000,- da det er ubrukte lånemidler fra 2018. Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i
kommuneloven § 50 nr 7 om vektet avdragstid.
4. Det beregnes forskuddsskatt for 2019 med maksimal prosentsats for skattbar inntekt og
maksimal prosentsats for skattbar formue i henhold til de satser Stortinget vedtar. Det benyttes 10
% marginavsetning av forskuddsbetalt skatt.
5. Betalingssatser for området oppvekst og kultur endres slik fra 1.1.2019:
a. Barnehage, satsen for full plass pr måned eksklusiv mat økes til ny maksimalsats og graderte
plasser og mat økes slik det fremgår av tabell tabell under rammeområdet.
b. Moderasjonsordningen i barnehage basert på nasjonal ordning videreføres jfr beskrivelse under
rammeområdet.
c. SFO satsene økes slik det fremgår av tabell under rammeområdet.
d. Kulturskolesatsene økes slik det fremgår av tabell tabell under rammeområdet.
e. Folkebadets satser økes slik det fremgår av tabell tabell under rammeområdet.
6. Betalingssatser helse og velferd endres slik fra 1.1.2019:
a. Egenbetaling praktisk bistand/hjemmehjelp og måltider økes med 2,8 %, jfr. tabell under
rammeområdet Helse og velferd, virksomhet helse og omsorg.
b. Måltider bofellesskap og hjemmeboende økes i tråd med tabell under rammeområdet Helse og
velferd, virksomhet helse og omsorg.
c. Trygghetsalarm, egenandelen økes til beregnet selvkost kr 443,- pr måned, som er beskrevet
under rammeområdet Helse og velferd.
d. Korttidsopphold settes til sentralt fastsatt maksimalpris for 2019, pt kr 160,- pr døgn.
7. Gebyr innen teknikk og næringstjenester:
Vedlagte gebyrregulativ vedtas.
For vann, avløp, slam, renovasjon og feiing skal gebyrene samlet dekke 100 % av selvkost.
8. Husleie for utleie av kommunale bygninger som skoler/samfunnshus/idrettshaller økes lik

kommunal deflator, 2,8 % for 2019.
9. Satser for årlige festeavgifter på kirkegårdene i 2019 økes til samme nivå og samordnet med
Tønsberg. Det innebærer kr. 365,- for grav på kistefelt og kr. 183,- for grav på urnefelt i tråd med
vedtak i kirkelig fellesråd. Kremasjonsavgiften økes da fra kr 0 til kr 1.845,-.
10. Rådmannen gis fullmakt i 2019 til å erverve boliger for vanskeligstilte og flyktninger for inntil 4
mill.kr dersom dette er nødvendig for å gjennomføre vedtatt mottaksplan. Spesielle
tilskuddsordninger fra Husbanken forutsettes benyttet og det kan da opptas ytterligere lån inntil 3,5
mill.kr til dette formålet spesielt ved behov.
11. Rådmannen gis fullmakt til å selge boliger ved endringer i behovet.
12. Økonomiplanen for Re kommune for 2019-2022 vedtas med de netto rammebeløp som
fremgår av kap. 4 Økonomiplanen 2019-22. I hovedoversikt budsjettskjema 1 a vedtas beløpene
for Til fordeling drift. I budsjettskjema 1 b vedtas netto beløp pr rammeområdene felles,
rådmann/stab, oppvekst/kultur, helse velferd og teknikk næring og overføring til kirken.
13. Investeringsrammene i perioden fastsettes i tråd med tabellene pr prosjekt i kap. 4. Oversikt
over investeringer med finansiering 2019-22. Felles finansiering vedtas iht oppsettet.
14. Re kommune vedtar videreført eiendomsskatt i 2019 med hjemmel i eiendomsskatteloven § 3,
g) faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom
Det omfatter alle typer boliger og fritidseiendommer i hele kommunen.
15. I medhold av eiendomsskatteloven § 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for
skatteåret 2019: Eiendomsskattesatsen settes til to promille. Eiendomsskatten skal betales i fire
terminer.
16. Skatteetatens formues grunnlag for boliger og fritidseiendommer skal benyttes som metode for
verdifastsettelse boligeiendommer. Siste tilgjengelige grunnlag benyttes, dvs fra 2017 ligningen.
Grunnlaget benyttes på alle boliger som har dette fastsatt av skatteetaten. For boliger hvor det ikke
foreligger formues grunnlag og for fritidseiendommer, blir det foretatt takst som vedtas i sakkyndig
nemnd i Re kommune.
17. For skatteåret 2019 gis det et generelt fritak for eiendommer iht. eiendomsskatteloven § 7
bokstav a) for bygninger eid av stiftelser eller institusjoner som har som hovedformål å gagne
kommunen. Det gis fritak for eiendomsskatt for de samme bygg som kommunestyret har vedtatt
fritak for i 2017 og 18.
18. Budsjett 2019 og økonomiplanen 2019-22 sendes fylkesmannen til orientering.

22.11.2018 Administrasjonsutvalget
Møtebehandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig tatt til orientering.
ADM- 024/18 Vedtak:
Rådmannens innstilling tas til orientering.
22.11.2018 Formannskapet

Møtebehandling:
Frode Hestnes (Frp) fremmet følgende fellesforslag fra FrP og AP:
Rådmannen bes legge frem sak for formannskapet for å søke om midler til bredbåndsutbygging fra
den nasjonale ordningen 2019.
Frode Hestnes (Frp) fremmet føgende forslag:
Skolens rammer økes med kr 650 000 jmf. kommunestyrets vedtak i kst.sak 43/18 vedr "Hvordan
styrke skolene for å gi barn med store utfordringer bedre hjelp", budsjettdokumentet side 46, og
rektorenes ønske om å få andre yrkesgrupper med spesialkompetanse på området inn i skolen.
Inndekning for forslaget er utsettelse av oppretting av stilling som ungdomskoordinator i ett år til
sammenslåingen med Tønsberg er ett faktum. Da kan en slik stilling bli opprettet som en del av
effektivisering av sammenslåingsprosessen.
Frode Hestnes (Frp) fremmet fellesforslag fra FrP, SP, AP, H og KrF (støttet av SV):
I sak 49/18 ble det satt av 1 mill av formannskapets reservepost i utbyggingen av ungdomsskolen,
av de resterende midlene avsettes kr. 4 mill. til Tinghaughaugveien. Finansieres ved allerede
innarbeidet låneopptak.
Lise Berit Firing (SP) fremmet følgende fellesforslag med Ap:
· 50 % kulturkoordinatorstilling på helsehuset opprettholdes også i årene 2020-22.
Driftsfondet belastes årlig med kr. 330.000,· Det avsettes årlig i økonomiplanperioden kr. 220.000,- til 1 uke sommeråpen barnehage.
Belastes driftsfondet.
Thorvald Hillestad (SP) fremmet følgende forslag:
Det anlegges i 2022-23 ny gang/sykkelvei langs Bjuneveien (F755) på strekningen Bispeveien
(R35) - kryss til Linnestad næringsområde. Kostnaden er anslått til kr. 12 mill. Det arbeides med å
få til et spleiselag mellom Re kommune (25 %) og Vestfold fylkeskommune (75 %). I året 2022
avsettes det kr. 1,5 mill., som belastes driftsfondet.
Votering:
Hestnes' fellesforslag på vegn av Frp og Ap ble først tatt opp til votering og ble enstemmig vedtatt.
Deretter ble det votert over Hestnes' forslag. Forslaget fikk 3 stemmer (Frp (1), Høyre (1) og Krf(1))
og falt.
Firings fellesforslag på vegne av Sp og Aps ble votert over punktvis. Begge punkter ble enstemmig
vedtatt.
Hillestads forslag ble deretter tatt opp til votering og ble enstemmig vedtatt.
Hestnes' fellesforslag på vegne av Frp, Sp, Ap, H, og Krf ble deretter tatt opp til votering og ble
enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endringer vedtatt formannskapet har vedtatt ble til slutt tatt opp til
voterin og ble enstemmig vedtatt.
FSK- 050/18 Vedtak:
Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
1. a. Budsjett for 2019 vedtas med de netto beløp pr rammeområde hovedoversikter i kap. 3.
Budsjett 2019 og med de endringer som framgår av formannskapets behandling. I driftsbudsjett
skjema 1B vedtas netto rammen for områdene fellesområde, rådmann/stab, oppvekst/kultur, helse
velferd og teknikk næring og overføring kirken.
b. I driftsbudsjett skjema 1 A vedtas rammen spesifisert som til fordeling drift.
2.Investeringsbudsjett 2019 vedtas med hensyn på finansiering i Budsjettskjema 2A investering og

fordelt pr prosjekt i avsnitt Budsjettskjema 2B pr prosjekt, og med de endringer som framgår av
formannskapets behandling.
3. Rammen for bruk av lån til settes til kr 112.936.000,- i 2019. Derav utgjør nytt låneopptak kr
104.376.000,- da det er ubrukte lånemidler fra 2018. Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i
kommuneloven § 50 nr 7 om vektet avdragstid.
4. Det beregnes forskuddsskatt for 2019 med maksimal prosentsats for skattbar inntekt og
maksimal prosentsats for skattbar formue i henhold til de satser Stortinget vedtar. Det benyttes 10
% marginavsetning av forskuddsbetalt skatt.
5. Betalingssatser for området oppvekst og kultur endres slik fra 1.1.2019:
a. Barnehage, satsen for full plass pr måned eksklusiv mat økes til ny maksimalsats og graderte
plasser og mat økes slik det fremgår av tabell tabell under rammeområdet.
b. Moderasjonsordningen i barnehage basert på nasjonal ordning videreføres jfr beskrivelse under
rammeområdet.
c. SFO satsene økes slik det fremgår av tabell under rammeområdet.
d. Kulturskolesatsene økes slik det fremgår av tabell tabell under rammeområdet.
e. Folkebadets satser økes slik det fremgår av tabell tabell under rammeområdet.
6. Betalingssatser helse og velferd endres slik fra 1.1.2019:
a. Egenbetaling praktisk bistand/hjemmehjelp og måltider økes med 2,8 %, jfr. tabell under
rammeområdet Helse og velferd, virksomhet helse og omsorg.
b. Måltider bofellesskap og hjemmeboende økes i tråd med tabell under rammeområdet Helse og
velferd, virksomhet helse og omsorg.
c. Trygghetsalarm, egenandelen økes til beregnet selvkost kr 443,- pr måned, som er beskrevet
under rammeområdet Helse og velferd.
d. Korttidsopphold settes til sentralt fastsatt maksimalpris for 2019, pt kr 160,- pr døgn.
7. Gebyr innen teknikk og næringstjenester:
Vedlagte gebyrregulativ vedtas.
For vann, avløp, slam, renovasjon og feiing skal gebyrene samlet dekke 100 % av selvkost.
8. Husleie for utleie av kommunale bygninger som skoler/samfunnshus/idrettshaller økes lik
kommunal deflator, 2,8 % for 2019.
9. Satser for årlige festeavgifter på kirkegårdene i 2019 økes til samme nivå og samordnet med
Tønsberg. Det innebærer kr. 365,- for grav på kistefelt og kr. 183,- for grav på urnefelt i tråd med
vedtak i kirkelig fellesråd. Kremasjonsavgiften økes da fra kr 0 til kr 1.845,-.
10. Rådmannen gis fullmakt i 2019 til å erverve boliger for vanskeligstilte og flyktninger for inntil 4
mill.kr dersom dette er nødvendig for å gjennomføre vedtatt mottaksplan. Spesielle
tilskuddsordninger fra Husbanken forutsettes benyttet og det kan da opptas ytterligere lån inntil 3,5

mill.kr til dette formålet spesielt ved behov.
11. Rådmannen gis fullmakt til å selge boliger ved endringer i behovet.
12. Økonomiplanen for Re kommune for 2019-2022 vedtas med de netto rammebeløp som
fremgår av kap. 4 Økonomiplanen 2019-22 og med de endringer som framgår av formannskapets
behandling. I hovedoversikt budsjettskjema 1 a vedtas beløpene for Til fordeling drift. I
budsjettskjema 1 b vedtas netto beløp pr rammeområdene felles, rådmann/stab, oppvekst/kultur,
helse velferd og teknikk næring og overføring til kirken.
13. Investeringsrammene i perioden fastsettes i tråd med tabellene pr prosjekt i kap. 4 og med de
endringer som framgår av formannskapets behandling. Oversikt over investeringer med
finansiering 2019-22. Felles finansiering vedtas iht oppsettet.
14. Re kommune vedtar videreført eiendomsskatt i 2019 med hjemmel i eiendomsskatteloven § 3,
g) faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom
Det omfatter alle typer boliger og fritidseiendommer i hele kommunen.
15. I medhold av eiendomsskatteloven § 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for
skatteåret 2019: Eiendomsskattesatsen settes til to promille. Eiendomsskatten skal betales i fire
terminer.
16. Skatteetatens formues grunnlag for boliger og fritidseiendommer skal benyttes som metode for
verdifastsettelse boligeiendommer. Siste tilgjengelige grunnlag benyttes, dvs fra 2017 ligningen.
Grunnlaget benyttes på alle boliger som har dette fastsatt av skatteetaten. For boliger hvor det ikke
foreligger formues grunnlag og for fritidseiendommer, blir det foretatt takst som vedtas i sakkyndig
nemnd i Re kommune.
17. For skatteåret 2019 gis det et generelt fritak for eiendommer iht. eiendomsskatteloven § 7
bokstav a) for bygninger eid av stiftelser eller institusjoner som har som hovedformål å gagne
kommunen. Det gis fritak for eiendomsskatt for de samme bygg som kommunestyret har vedtatt
fritak for i 2017 og 18.
18. Budsjett 2019 og økonomiplanen 2019-22 sendes fylkesmannen til orientering.
19. Rådmannen bes legge frem sak for formannskapet for å søke om midler til
bredbåndsutbygging fra den nasjonale ordningen 2019.
20. I sak 49/18 ble det satt av 1 mill av formannskapets reservepost i utbyggingen av
ungdomsskolen, av de resterende midlene avsettes kr. 4 mill. til Tinghaughaugveien. Finansieres
ved allerede innarbeidet låneopptak.
21. 50 % kulturkoordinatorstilling på helsehuset opprettholdes også i årene 2020-22. Driftsfondet
belastes årlig med kr. 330.000,22. Det avsettes årlig i økonomiplanperioden kr. 220.000,- til 1 uke sommeråpen barnehage.
Belastes driftsfondet.
23. Det anlegges i 2022-23 ny gang/sykkelvei langs Bjuneveien (F755) på strekningen Bispeveien
(R35) - kryss til Linnestad næringsområde. Kostnaden er anslått til kr. 12 mill. Det arbeides med å
få til et spleiselag mellom Re kommune (25 %) og Vestfold fylkeskommune (75 %). I året 2022
avsettes det kr. 1,5 mill., som belastes driftsfondet.

Bakgrunn for saken
Kommuneloven krever at driftsbudsjettet og alle år i økonomiplanen vedtas med en drift
som minst er i balanse. Det innebærer at netto driftsresultat minst må være stort nok til å

dekke evt. fondsavsetninger som budsjetteres. Alternativt kan et negativt netto
driftsresultat dekkes av driftsfond slik som foreslås nå for perioden 2018-21.
Etter kommuneloven er det formannskapet som innstiller til kommunestyret i sak om
budsjettet og økonomiplan. Det vises til budsjettdokumentet for informasjon om budsjettets
innretning og om konsekvenser for tjenenestetilbudet.
Aktuelle lover og forskrifter
Kommuneloven med budsjettforskrifter.
Faktaopplysninger
Rådmannen skal iflg økonomireglementet til Re kommune utarbeide et samlet
budsjettforslag til formannskapet basert på tidligere vedtak og vedtatte rammer i
økonomiplanen.
Rådmannen har lagt vedtatt økonomiplan for perioden 2018-21 til grunn for arbeidet. Det
betyr at de nye tiltak, innsparinger og investeringer som der ble vedtatt er medtatt i denne
planen. I kommunestyret i juni ble det vedtatt en ytterligere tilstramming i driften på 7,7
mill. kr for å ha tilstrekkelig med fondsmidler til drift ut økonomiplanperioden, dvs ut 2022.
Rådmannens oppdrag var å sikre at bufferfondet var på minst 37 mill.kr ved inngangen til
ny kommune pr 2019. Kuttene er fordelt etter størrelsen på merbruk på tjenester i Re
kommune sammenlignet med kommunegruppe 8 som kommunen er plassert i. Det skal
være de mest sammenlignbare kommuner basert på inntektsnivå og størrelse.
Baset på dette er kuttene i rammene på 7,7 mill. kr fordelt ut slik på tjenester:
Pleie og
omsorgstjenester
Formålsbygg
Veier
Landbrukskontor
Sosialtjeneste
Barnehage
Skoleskyss
Stabstjenester
Kirkelig fellesråd

3,5
mill.kr
1,3
«
0,4
«
0,16
«
1,1
«
0,5
«
0,3
«
0,2
«
0,17
«

Dette er igjen viderefordelt på organisasjonen.
Basert på dette samlet er det gitt ut administrative driftsrammer til det enkelte
rammeområde for 2019. Kommunestyret har også bedt rådmannen søke å innarbeide en

del nye tiltak. Dette er vurdert under rammeområdene. Det er i tillegg tatt hensyn til en del
nye opplysninger innkommet fra den enkelte virksomhet. Statsbudsjettet for 2019 har også
gitt en en nye forutsetninger for budsjett 2019 som også er videreført frem til 2022.
Rådmannens forslag til budsjett 2019 er basert på disse forutsetningene.
Budsjett 2019 er et detaljbudsjett som danner basisår for videre drift i årene 2020-22.
Rådmannen fremmer et forslag til et helhetlig budsjett 2019 og en økonomiplan 2019-22
som er i balanse i alle driftsår og oppfyller med dette kommunelovens krav. Kommunen
plikter å utarbeide et budsjett for fire år selv om Re kommune vil inngå i en ny kommune
fra 2020. Dette er for å synliggjøre konsekvenser av beslutninger det første budsjettåret.
Vurderinger
Budsjett 2019 er utarbeidet ved en detaljert gjennomgang av utfordringer innen
tjenesteproduksjonen.
Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2019 er saldert med 4,6 mill. kr i bruk av
bufferfondet. Rådmannens oppfyller sitt oppdrag med å bevare bufferfondet ved at fondet
er iht budsjett 2019 på 37 mill.kr ved utgangen av 2019.
Etter denne økonomiplanen reduseres fondet i perioden ned til 11 mill.kr ved utgangen av
2022. Driftsårene 2020-22 har underskudd på henholdsvis 6,2, 12,7 mill. kr og 7 mill. kr
som dekkes inn ved bruk av bufferfondet.
Det foreligger flere begrunnelser for å opprettholde et bufferfond.
1. Et mulig driftsunderskudd ett driftsår vil måtte dekkes inn i løpet av to år.
2. Et bufferfond på 10 mill.kr er nødvendig for å opprettholde aksjeandelen i
finansforvaltningen.
3. Kommunen trenger en likviditetsreserve til løpende utbetaling av bl.a. lønn når ubrukte
lånemidler og andre fond er brukt opp til sine formål. Revisjonen har pekt på 30 mill. kr
som et nødvendig nivå på bufferfondet.

Teknisk beregningsutvalg har satt et mål for kommuneøkonomien på 1,75 % for
kommuner. Dette tilsier at overskuddet burde vært på ca 13 mill. kr for å være bærekraftig
på sikt. Re kommunes budsjett 2019 har netto driftsresultat som er et underskudd på ca
4,6 mill. kr.
Det foreslås investeringer på 121,9 mill.kr i 2019.
Den største er kjøp av eieindomsselskapet Revetal Søndre for anslagsvis 71,1 mill.kr.
Andre større investeringer er Skjeggestadåsen barnehage med 11,2 mill. kr, Solerød
barnehage 8,5 mill.kr, ventilasjonsanlegg Ramnes skole 6 mill. kr og ungdomshus ,
antydning av kommunal egenandel 8 mill.kr. Der vil egen særsak avklare brutto utgifter og
endelig kommunal andel.
Budsjettforslaget for Re kommune er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett når det
gjelder anslag på frie inntekter, pensjon og lønns- og prisutvikling. Statsbudsjettet kan bli

endret under behandlingen i Stortinget.
Usikkerhet og risisko i budsjett 2019 er særlig knyttet til:
Mange anslagposter er anslått i nedre leie mhp sannsynlighet. Det gjelder anslag for drift
av vei og bygg og anlegg, sosiale ytelser, energiforbruk, m.fl.
Utviklingen i rettighetsbaserte tjenester innen pleie og omsorg. Nye ressurskrevende
brukere med rett til tjenester, f.eks i bemannede boliger, rustilbud, spesielt pleietrengende
brukere. Terskel for statlig refusjon er 1,32 mill. kr.
Utskrivningsklare pasienter fra somatisk behandling på sykehus og innen psykisk helse
kan utløse betaling for overliggedøgn.
Skatteveksten i kommunene samlet er avgjørende for inntektene til Re da en mottar
tilskudd iht til dette.
Finansuro kan gi svekket finansavkastning og økte renter i perioder.
Det er kun avsatt 0,9 mill.kr i reserver iht usikkerhetene
Usikkerhet i hele perioden 2020-22 vil i tillegg omfatte:
Statens finansiering av kommunesektoren.
Mulig stigende rentenivå utover forutsatt økning på 1,5% ut 2021.
Endring i kriterier for rammetilskudd, særlig for psykisk utviklingshemmede og evt. økt
andel/vekt på kommunens egen skatteinntekt kontra rammetilskudd. Det blir i 2019 satt
ned et utvalg som skal vurdere inntektssystemet for kommuner.
Lønnsvekst og pensjonskostnader.
For øvrig vises til budsjettet for nærmere vurderinger.
Saker til spesiell vurdering
Selvkostfond til vann, avløp og renovasjon
Re kommune har i hele kommunens driftstid hatt som mål at innbyggerne skal dekke det
driften innen vann, avløp og renovasjon koster år for år av de som faktisk bor i kommunen
gjennom året. Forskriftene sier at for mye innbetalt som er avsatt på fond skal brukes
senest innen 5 år. Re har over lang tid hatt relativt små selvkostfond eller utestående og
må derfor øke gebyrene kraftig når utgiftene stiger slik som i 2019. Unntaket har vært
renovasjon, der fondene har vært noe større.
Det er nå opplysninger om at Tønsberg kommune i større grad har bygd opp selvkostfond
på disse områdene. Ved sammenslåing av kommuner anbefales det en forholdsmessig
likhet i størrelsen på slike fond. Dette vil da ikke være tilfelle for Re og Tønsberg.
Dersom dette skal kunne oppfylles av Re kommune pr 2019, må det resterende

bufferfondet evt. reserverses til å kunne omdannes helt eller delvis til selvkostfond
vann/avløp.
Dette innebærer at bufferfondet ikke bør svekkes ytterligere i perioden.
Boliger for vanskeligstilte i boligmarkedet
Rådmannen får fullmakt til å avhende boliger som ikke lenger er hensiktsmessig, samtidig
som det kan erverves nye boliger for inntil 4 mill. kr med noe tilskudd. Tilskuddene er blitt
mye mindre over tid. Maksimalt kommunalt lån til formålet ved behov er 3,5 mill.kr. Det
forutsettes at husleiene dekker betjeningen av økt gjeld.
Eiendomsskatt bolig og fritidseiendommer
Vedtak om eiendomsskatt må gjøres i budsjettsaken for hvert budsjettår og fremmes nå
2019. Rådmannen følger opp tidligere vedtak i kommunestyret om å kun videreføre dette
på kun boliger og fritidseiendommer fra 2019-22. Det foreslås ingen endring i promillesats
for skatten eller innretningen for øvrig. Økonomiplanen forutsetter samme nivå på
eiendomsskatt alle år i perioden.
Konklusjon
Re har en svak inntektsvekst fra 2018 til 2019 grunnet et stramt kommuneopplegg i
nederste leie i varslet vekst i frie inntekter. Statens konklusjon er at dette gir null realvekst
hensyntatt befolkningsendring, lønnsvekst og pensjonsvekst og statlige føringer. Trekker
en inn økt rentenivå, svekkelse i ordningen for refusjon ressurskrevende brukere, økt
strømpris som regjeringen påpeker for 2018 og KS sin vurdering om underfinansiering av
bemanningsnorm for barnehage, gir dette en redusert handlefrihet på 5,6 mill.kr omregnet
for Re kommune. Se budsjettet for detaljert beregning.
Vedtaket om kommunesammenslåing gir Re kommune merinntekter på samlet 6,1 mill. kr i
2019. Det er delvis kompensasjon opp til fullt basistilskudd, regionsentertilskudd og ekstra
kompensasjon for tapt basistilskudd etter søknad. Det betyr at Re kommune for 2019 er i
langt bedre situasjon enn en ville vært som selvstendig kommune. Beregninger har også
vist at den nye kommunen får mer inntekter årlig enn de to kommune ville hatt hver for
seg.
Inndelingstilskudd fra Våle/ Ramnes trappes ned med 1,9 mill.kr årlig fra 2018 til 2020.
2020 er siste år en mottar da 1,9 mill. kr.
De siste årene har gitt sterkt økte utgifter på rettighetsbaserte områder innen bl.a. pleie og
omsorg. Rådmannen har søkt å minimere driftsunderskuddet ved inngang til ny kommune.
Dette skjer under en svakere inntektsvekst fremover og krever reduksjon av tjenester.
De rammene som rådmannen har lagt til grunn for et stramt budsjett er basert på
muligheter spilt inn og beskrevet av virksomhetslederne, muligheter avdekket ved ekstern
gjennomgang av helse og omsorg og psykisk helse og miljøarbeid. Videre er det gjort noe
reduksjon i rammer på tjenestefunksjoner der Re ligger mye over sammenlignbare
kommuner. Det gjelder barnehagedrift, sosialtjeneste, bygningsvedlikehold og tilskudd
kirken. Kuttene er betydelig mindre enn det tjenestene ligger over andre kommuner.

Samlet sett er det derfor mange omstillinger, endringer av tjenester og rutiner og andre
forandringer som en skal lykkes med for å oppnå budsjettet.
Det er positivt at budsjett og økonomiplan fremmes i balanse og at bufferfondet kan
utgjøre 37 mill.kr i 2019 og de forutsatte reduksjonene på 7,7 mill.kr er innarbeidet.
Bufferfondet skal også være en buffer mot uforutsette hendelser. Usikkerhetene må
vurderes løpende. Det er positivt at det er innarbeidet en del nye investeringer.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Det innarbeides konsekvenser av vedtakene, beskrevet under hvert rammeområde.
Det er positivt for driftsbudsjettet i nye Tønsberg at underskuddet i Re kommune
reduseres fra 8,9 mill.kr i budsjett 2018 til 4,6 mill.kr i 2019. Men det er likevel et negativt
bidrag til budsjettbalansen i nye Tønsberg som har målsatt 1,75% overskudd. Da burde
Re bidradd med 13 mill.kr. Re kommune ligger 17,6 mill.kr under dette målet. I dette
budsjettet er eiendomsskattens inntekt anslått til 16,4 mill. kr. Den skal iflg politisk
plattform bortfalle fra 2020. Gjelden i Re kommune øker fra 91,5 til 96% av
driftsinntektene. Fra 2020 til 2022 faller investeringsgjelden da avdragene på ca 30 mill.kr
årlig overstiger investeringene.
Nivåene for egenandelen på graderte plasser i barnehage, SFO og kulturskole nærmer
seg nivåene i Tønsberg ved en sterkere økning enn deflator i Re kommune. For
egenbetaling for praktisk bistand i hjemmet må modellene tilpasses og prisene tilpasses
fra 2020.
Re kommune har over lang tid søkt å ha lavt nivå på selvkostfond til vann, avløp og
renovasjon da dette er innbyggernes midler. Dagens innbyggere skal ikke betale for
fremtidige utfordringer. Forskriftene sier derfor at for mye betalte gebyr på områdene skal
brukes innen 5 år og tillegges renter underveis. Dette betyr at når utgiftene stiger grunnet
nye miljøkrav, krav om sanering av spredt avløp, økte kostander fra Tønsberg
renseanlegg og utbedring av foreldet nett, blir det en sterk økning i gebyrene. Det er
dermed i konflikt med en forventing om stabile gebyrer.
Miljøkonsekvenser
De økte gebyrene innen vann og avløp bidrar til oppfyllelse av miljøkravene på områdene.
De nye byggene i Re kommune er mer miljøvennlige mhp. energiforbruk.
Ingen øvrige spesielle konsekvenser.

Re, 1. november
Trond Wifstad
rådmann
Ivar Jostedt
Kommunalsjef økonomi

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekreteriat IKS - VIKS

SAKSUTSKRIFT
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00128-1
Anja Ottervang Eriksen

Forslag til budsjett for tilsyn og kontroll 2019
Saksgang
1 Kontrollutvalget i Re

Møtedato
27.09.2018

Saknr
27/18

Kontrollutvalget i Re har behandlet saken i møte 27.09.2018 sak 27/18
Møtebehandling
Kontrollutvalgsleder kommenterte de ulike postene i budsjettet, og utvalget diskuterte
saken.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.080.000 i budsjett 2019 til
tilsyn og kontroll i Re kommune.
Beløpet er fordelt slik:
Revisjonstjenester
•
•
•

kr 725.000

Regnskapsrevisjon, enhetskontroll
kr 270.000
Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
kr 365.000
Attestasjoner, andre tjenester, deltakelse og forberedelse
av møter i kontrollutvalget og kommunestyret m.m.
kr 90.000

Sekretariatstjenester fra VIKS

kr 150.000

Andre utgifter
•
•
•

Møtegodtgjørelse
Andre driftsutgifter, kurs/konferanse
Kjøp av andre tjenester

kr 205.000
kr
kr
kr

90.000
65.000
50.000

Sum

kr 1.080.000

Saken oversendes til kommunestyret for videre behandling.
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SAK 27/18
FORSLAG TIL BUDSJETT FOR TILSYN OG KONTROLL 2019
Forslag til innstilling:
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.080.000 i budsjett 2019 til
tilsyn og kontroll i Re kommune.
Beløpet er fordelt slik:
Revisjonstjenester
•
•
•

kr 725.000

Regnskapsrevisjon, enhetskontroll
kr 270.000
Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
kr 365.000
Attestasjoner, andre tjenester, deltakelse og forberedelse
av møter i kontrollutvalget og kommunestyret m.m.
kr 90.000

Sekretariatstjenester fra VIKS

kr 150.000

Andre utgifter
•
•
•

Møtegodtgjørelse
Andre driftsutgifter, kurs/konferanse
Kjøp av andre tjenester

kr 205.000
kr
kr
kr

90.000
65.000
50.000

Sum

kr 1.080.000

Saken oversendes til kommunestyret for videre behandling.
Vedlegg:
• Budsjett 2019 – Re kommunes andel, saksutskrift 19/18 fra styremøte i
Vestfold kommunerevisjon
• Budsjett 2019 for Vestfold kommunerevisjon
• Budsjett 2019 for VIKS og fordeling pr. eier

side 2 av 4

Saksframstilling:
Kontrollutvalgsforskriften §18 har følgende bestemmelse for budsjettbehandling:
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i
kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for
kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller
fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.
Utgifter til tilsyn og kontroll kan deles på følgende kostnadselementer:
•
•
•

Revisjonstjenester
Sekretariattjenester til kontrollutvalget
Andre utgifter (møtegodtgjørelser, kjøp av tjenester, kurs og øvrige utgifter
som følge av kontrollutvalgets aktivitet)

Revisjonstjenester
Styret i Vestfold Kommunerevisjon har i møte 22.08.2018 vedtatt budsjett for
selskapet for 2019. Re kommunes andel av kostnadene til VKR er budsjettert med kr.
725.000 av totale driftsutgifter på kr.12.298.500. Hovedårsaken til reduksjonen i
revisjonskostnadene er at Tønsberg og Færder kommuner blir medeiere i Vestfold
kommunerevisjon fra og med 2019.
Det er lagt opp til ca. 350 timer forvaltningsrevisjon for Re kommune i 2019.
Sekretariatstjenester til kontrollutvalget
Styret i VIKS behandlet forslag til budsjett for 2019 i styremøte 27.08.2018.
Totalbudsjettet har en kostnadsramme på kr. 2.500.000 mot kr. 2.413.000 for 2018.
Det er budsjettert med en bruk av kr 200.000 av selskapets disposisjonsfond.
Fordelingen av utgifter mellom deltakerne i VIKS er regulert i selskapets vedtekter.
Alle deltakerkommunene skal betale et årlig grunnbeløp, og for øvrig legges
innbyggertallet i den enkelte kommune til grunn for fordelingen av de øvrige
kostnadene. Grunnbeløpet har vært uendret siden 2015 og utgjør kr. 80.000. Re
kommunes andel for 2019 er beregnet til kr 150.000.
Andre utgifter
Posten «kjøp av andre tjenester» er foreslått høyere enn tidligere år, og kan for
eksempel dekke kjøp av juridiske tjenester, granskning eller ekstra selskapskontroll.
Økningen av denne posten begrunnes i den omstillingsprosessen Re kommune nå er
inne i med sammenslåingen med Tønsberg kommune.
Kr. 65.000 til «andre driftsutgifter/kurs» dekker deltagelse på NKRFs
kontrollutvalgskonferanse eller andre konferanser, samt abonnement på
Kommunerevisoren og Kommunal rapport for medlemmene.
Møtegodtgjørelsen for medlemmer av kontrollutvalget er budsjettert med kr 90.000.
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Forslag til budsjett for tilsyns- og kontrollfunksjonen i Re kommune for 2019 er som
følger:

Revisjonstjenester totalt:
•
•
•

Regnskapsrevisjon, enhetskontroll
Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll,
overordnet analyse
Attestasjoner, andre tjenester deltagelse
og forberedelse til møter m.m.

2018
kr 760.000,-

2019
725.000,-

kr 300.000,-

270.000,-

kr 237.500,-

365.000,-

kr 222.500,-

90.000,-

Sekretariatstjenester fra VIKS

kr 146.000,-

150.000,-

Andre utgifter

kr 150.000,-

205.000,-

•
•
•

Møtegodtgjørelse
Kjøp av andre tjenester
Andre driftsutgifter/kurs

kr
kr
kr

90.000,30.000,30.000,-

90.000,50.000,65.000,-

___________________________________________________________________
Sum tilsyn og kontroll

kr 1.056.000

1.080.000
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Vedlegg til sak 19/18 Budsjett – økonomiplan 2020-2022
Økonomiplan
Budsjett 2019

2020

2021

2022

Driftsinntekter
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelser
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Sum driftsinntekter

1 000 000
11 248 500
0
0
12 248 500

1 000 000
11 022 000
0
0
12 022 000

1 050 000
11 022 000

1 050 000
11 022 000

12 072 000

12 072 000

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj.som inngår i tj.prod.
Kjøp av tj.som ersatter tj.produksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter

8 020 000
2 650 000
1 328 500
0
300 000
0
0
12 298 500

7 820 000
2 600 000
1 352 000
0
300 000
0
0
12 072 000

7 920 000
2 620 000
1 282 000

7 920 000
2 640 000
1 262 000

300 000

300 000

12 122 000

12 122 000

-50 000

-50 000

-50 000

-50 000

50 000
50 000

50 000
50 000

50 000
50 000

50 000
50 000

0
0

0
0

0
0

0
0

50 000

50 000

50 000

50 000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter,utbytte og eieruttak
Sum eksterne finansinntekter
Finansutgifter
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avkrivninger
Netto driftsresultat

Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere årsregnsk.m.mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserve
Sum bruk av avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnsk.m.merforbruk
Avsetninger til disposisjonsfond
Avsetninger til bundne fond
Avsetninger til likviditetsreserven
Sum avsetninger
Budsjettmessig mer/mindreforbruk

Kostnadsfordeling mellom kommunene:
Fordeling av kostnadene er foretatt med utgangspunkt i budsjetterte revisjonstimer, både
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og attestasjonsoppgaver.
Fordeling basert på budsjetterte timer
Holmestrand kommune
8,0 %
Re kommune
6,7 %
Horten kommune
12,6 %
Sandefjord kommune
22,7 %
Vestfold fylkeskommune
24,4 %
Tønsberg kommune
16,4 %
Færder kommune
9,2 %

GEBYR-REGULATIV 2019
for
Byggesak,
Delingssaker,
Regulering,
Oppmåling,
Seksjonering,
Kommunaltekniske tjenester,
Feiing og tilsyn,
Konsesjonssaker,
Delingssaker etter jordlova,
Fellingsavgift for vilt
Behandling av tillatelse om salg av fyrverkeri

Vedtatt av Re kommunestyre xx desember 2018 i sak xxx/18

Gjeldende fra 01.01.2019
Denne forskrift er kunngjort i henhold til Forvaltningslovens § 38, og trer i kraft fra
01.01.2019

Alminnelige bestemmelser
1.0

Hjemmel
For dette regulativet viser kommunen til:

Plan- og bygningsloven § 33-1

Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

Matrikkelloven § 32

Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)

Lov om eierseksjonering § 7

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg

Forurensningsloven §§ 12,16.

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7.5

Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker m.v. §§ 1 og 2

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2

1.1

Alle gebyrer betales til kommunekassen etter oppgave fra bygningsmyndigheten.
Gebyrer utstedes til den som er tiltakshaver/rekvirent.
Behandlingsgebyret for reguleringssaker sendes tiltakshaver før første gangs behandling i det faste
utvalg for plansaker.
Alle gebyrer forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.
Faktura som ikke blir betalt sendes etter purring til tvangsinnfordring.
Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor tiltakshaver eller rekvirent, kan kommunen
kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandling av denne påbegynnes. For byggesaker vil
ikke igangsettingstillatelse, brukstillatelse eller ferdigattest bli gitt før gebyr for rammetillatelse
eller ett-trinns tillatelse er betalt.

1.2

1.3

1.4
1.5

Gebyret dekker kommunens arbeid med saken og må betales for hver enkelt søknadsbehandling,
også om søknaden avslås.
Dersom ny eller revidert søknad fremmes innen 3 måneder etter slikt avslag, skal 50 % av totalt
innbetalt gebyr fra forrige søknad gå til fradrag på nytt gebyr.
Kommunen kan rekvirere sakkyndig bistand etter plan- og bygningslovens § 33-1, første ledd jfr
pbl § 25-2, andre ledd for tiltakshavers regning.
For saksbehandling etter lovverkene nevnt i pkt. 1.0 som ikke framgår av dette regulativ betales kr
1 070 pr. time. Minstegebyr: kr 3 205,Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnadene kommunen har
hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan det fastsette et passende gebyr.
En rimelighetsvurdering etter denne bestemmelsen bør ta utgangspunkt i gebyr for sammenlignbare
saker. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

1.6

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages da dette kun er oppfølging av regulativet.
Dette gjelder ikke der gebyret fastsettes skjønnsmessig. Avgjørelser av søknad om reduksjon av
gebyr kan påklages til fylkesmannen for saker etter Plan- og bygningsloven og til kommunens
klagenemnd for saker etter Matrikkelloven.

1.7

NS 3940:2007 – Areal- og volumberegning av bygninger benyttes ved utregning av
bygningsarealer.

Gebyrer
2019
2.0

Avholdelse av formell forhåndskonferanse

2.1

Søknad etter PBL § 20-4
Mindre tiltak på bebygd eiendom
a) Ett enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal
(BYA) er over 50 m2. Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller.
b) En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor
verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m².
Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget
med kjeller.
c) Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet.
Alminnelige driftsbygninger i landbruket
a) Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller riving av
driftsbygning inntil 1000 m2 bruksareal (BRA).
b) Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget
ikke overstiger 1000 m2 bruksareal (BRA).

2.1.1

2.1.2

3 000
8 440

8 440

2.1.3

Oppdeling til hybel

8 440

2.2

Helårsboliger og fritidsboliger etter pbl § 20-3

2.2.1

Enebolig/fritidsbolig

22 875

2.2.2

Enebolig med sekundærleilighet (inntil 60m²)
Boligbygg 2- 4 boenheter (pr. boenhet)
Fra og med 5. enhet regnes kr. 8 520 pr. boenhet utover de fire første.

34 310

2.2.3
2.2.4

Oppdeling til boenhet (pr. enhet)

20 580

2.3

Øvrige søknadspliktige bygg etter pbl § 20-3 jf. § 20-1
Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, hovedombygging og bruksendring
beregnes etter bruksareal iht. NS 3940.
0-50m2

6 520

51-100m2

20 000

101-200m2

25 000

201-500m2
501m2-

30 876
(pris for første 500 m2, deretter kr. 55 pr.
m2)

2.4

Øvrige tiltak

2.4.1

Riving under 100m²

2.4.2

Riving over 100m²

2.4.3

Igangsettingstillatelse etter 1. Igangsetting
Skiltplan
Skilt
Mindre folieringer
Midlertidig brukstillatelse
Ferdigattest som utstedes mer en 5 år etter at igangsettingstillatelse er gitt
Ressursbruk for bekreftelse på lovlig etablert bruk vil variere så mye at det
gebyrsettes etter tidsbruk, dog ikke under
For øvrige tiltak som krever behandling etter plan- og bygningsloven betales et
gebyr på

2.4.4
2.4.5

2.4.6

20 580

30 876

3 110
6 540
11 075
7 610
5 275
2 635
3 165
5 275
3 165
8 005

Dette kan eksempelvis være terrenginngrep, sammenføyning av bruksenheter,
konstruksjoner og anlegg, tekniske installasjoner, fasadeendring.
2.5
2.5.1

2.5.2
2.5.3

Pålegg og ulovlighetsoppfølging
Dersom tiltak som krever søknad og tillatelse etter Pbl. er satt i gang eller tatt
i bruk uten at det er gitt tillatelse, eller som er utført i strid med regelverk eller
vilkår i tillatelsen beregnes gebyr etter pkt. 1.5 for medgått tid:
kontorarbeid
befaring/ tilsyn
Der søknaden returneres som mangelfull ilegges et gebyr på
Der kommunen må etterspørre ansvarlig søker om dokumenter som
er nødvendig kfr. Pbl. sa 10, § 5-4:
1. gang

1 070
1 255
2 105
530
1 265

2019
2. gang
2.6

Dispensasjoner
For dispensasjoner i henhold til pbl. kap. 19 betales et gebyr pr dispensasjon
pålydende

6 855

2.6.2

Ved dispensasjon etter pbl. kap. 19 der regionale og statlige myndigheter er
høringspart betales et gebyr pr dispensasjon pålydende

12 655

2.6.3

Fravik tekniske krav, jf. pbl § 31-2, 4. ledd

2.7

Delingssøknader etter pbl § 20-1

2.7.1

Pr. enhet

2.7.2

Tilleggs parsell, felles avkjørsel m.m.
I regulerte områder med nyere plan eller ved innløsning av festetomt
kan kommunen redusere gebyret, dog ikke under kr. 3 895 pr. enhet.

2.8

Behandling av tiltaksplaner, forurensningsforskriftens kap. 2.

3.0

SAKSBEHANDLING AV REGULERINGSPLANER M.V., ETTER PLAN- OG
BYGNINGSLOVEN § 33-1
Forberedende behandling
Behandling av planinitiativ
Oppstartsmøte

2.6.1

3.1

Gebyr for oppstartsmøte godskrives ved fastleggelse av gebyr for
plansaksbehandling dersom planforslaget sendes kommunen innen ett år etter
avholdt oppstartsmøte.
3.2

Reguleringsplaner - detaljregulering / endringer med full planprosess
Samlet gebyr blir summen av pkt. A til F.
a) Gebyrer etter planområdets størrelse:
Areal i m2:
Inntil 2 000 m2
2 000 – 5 000 m2
5 000 – 10 000 m2
10 000 – 20 000 m2
20 000 – 30 000 m2
30 000 – 50 000 m2
Over 50 000 m2
b) Gebyrer etter bebyggelsens areal (BRA):
Areal i m2:
Inntil 1000 m2
1 000 – 3 000 m2
3 000 – 5 000 m2
5 000 – 10 000 m2
10 000 – 20 000 m2
20 000 – 30 000 m2
30 000 – 50 000 m2
Over 50 000 m2
c) For detaljreguleringer i sentrumsområder i kommuneplanens arealdel
betales et tilleggsgebyr på 25% av basisgebyret etter pkt. 3.2 a og 3.2 b.
d) For detaljreguleringer som er i strid med kommuneplanens arealdel eller
områdeplan, betales et tilleggsgebyr på 25% av basisgebyret etter pkt. 3.2 a
og 3.2 b.
e) Ved behov for bearbeiding av digitale data som ikke oppfyller kommunens
kravspesifikasjon, betales et tilleggsgebyr på kr. 8 574 for arbeid inntil 1
dagsverk og kr. 17 145 for 1-2 dagsverk.
f)
For planforslag som endres (forslagstillerens ønske eller i forb. med
innsigelser) etter at planforslaget er fremmet for planutvalget betales
følgende tillegg:
25% av gebyret dersom endringer genererer en begrenset høring og ny
fremleggelse for planutvalget,

8 965

11 600
4 005

11 435

26 315
45 480

58 575
117 140
175 715
210 860
236 630
262 395
292 855

42 175
70 285
112 460
140 570
168 685
196 800
210 860
224 910

2019
-

50% av gebyret dersom endringer må varsles på nytt og sendes på
fullstendig høring.

Det beregnes ikke gebyr for areal, bygning eller anlegg regulert til grav- og
urnelunder,
offentlig grønnstruktur, vern av kulturmiljø eller kulturminne, særlige
landskapshensyn,
naturvern eller friluftsområder, der hovedformålet med regulering er å avsette
areal til et eller flere av angjeldende formål.
3.3

Endring av reguleringsplan (med forenklet prosess)
For endringer delegert til administrasjonen betales kr
For endringer som behandles politisk betales kr

8 270
33 075

Ved behov for bearbeiding av digitale data som ikke oppfyller kommunens
kravspesifikasjon, betales et tilleggsgebyr på kr. 8 574
3.4

Konsekvensutredning
For planer som krever konsekvensutredning beregnes et tilleggsgebyr som
tilsvarer 30 % av satsene for reguleringsplaner etter pkt. 3.2 a.

3.5

Regulering av satsene
Regulativet justeres av kommunestyret hvert år ved budsjettbehandlingen og
gjelder fra 1. januar det påfølgende år.

3.6

Gebyrberegningstidspunkt
Gebyr for oppstartsmøte (pkt.1) fastsettes og faktura sendes ut etter avholdt møte.
Gebyrer beskrevet under regulativets pkt. 3.2, 3.3, 3.4 og 3.5 faktureres på det
tidspunkt
administrasjonen har registrert mottak av et komplett planforslag. Endelig gebyr,
med ev. tillegg nevnt under pkt. 3.2 f, faktureres når administrasjonen har meldt
opp saken til 2. gangs behandling, og fastsettes etter satsene som gjelder på det
tidspunkt.

3.7

Betalingsplikt
Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter de satser
som fremgår av regulativet. Dette gjelder privatpersoner, private og offentlige
foretak.

3.8

Nedsettelse av gebyr
Kommunen kan etter søknad, eller på eget initiativ, ettergi gebyret helt eller delvis
dersom gebyret anses som åpenbart urimelig i forhold til arbeid og kostnader
kommunen har med saken.
Personlige forhold kan ikke hensyn tas i en slik vurdering.
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

4.0
4.1

OPPMÅLINGSARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS §§30 og 32, Lov 2005-0617 nr 101
Oppretting av matrikkelenhet

4.1.1

Oppretting av grunneiendom og festegrunn:
Gebyret beregnes på grunnlag av oppmålt areal.

Areal i m2
0 – 500
500 – 2 000
osv. med tillegg pr. påbegynt da. under 5da.
osv. med tillegg pr. påbegynt da. under 10da.
osv. med tillegg pr. påbegynt da. under 15da.
osv. med tillegg pr. påbegynt da. under 20da.
osv. med tillegg pr. påbegynt da. under 25da.
osv. med tillegg pr. påbegynt da.

25 060
30 395
4 340
1 970
1 630
1 305
970
645

2019
Ved oppretting av flere tilgrensende eiendomsenheter samtidig betales 90 % av
satsene for
den 6. t.o.m. den 10. enhet.
Ved oppretting av flere tilgrensende eiendomsenheter samtidig betales 80 % av
satsene
f.o.m. den 11. eiendomsenhet.
4.1.2

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Ved krav om oppmåling av eiendomsgrenser benyttes gebyrsatser og arealgrenser
for pkt. 4.1.1 ellers pkt 4.2.

4.1.3

Oppmåling av uteareal på eierseksjon:
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon

26 060

Ved oppmåling av flere tilgrensende utearealer samtidig reduseres gebyret etter
prinsipper
omtalt under pkt. 4.1.1.
4.1.4

Oppretting av anleggseiendom:
Gebyret beregnes etter grunnflates areal for oppmålt volum
Grunnflates areal i m2
0 – 2 000
Osv. med tillegg pr. påbegynt 1 000 m2

4.2

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning:
Gebyret er fastsatt til
Setter loven krav til oppmålingsforretning benyttes gebyret kun ved rekvirentens
skriftlig begjæring
av matrikkelføring uten at oppmålingsforretningen er fullført.
Gebyr for fullført oppmålingsforretning etter pkt. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 eller 4.1.4
kommer i tillegg.

4.3

Grensejustering

4.3.1

Grunneiendom og festegrunn
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med
inntil
5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan
imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før
justeringen.
Gebyret er fastsatt til
(Gebyret er pr. eiendom som avstår grunn)

4.3.2

6 075

11 050

Anleggseiendom:
Anleggseiendom kan justeres med inntil 5% av grunnflates areal, men maksimale
grensen settes til 1000 m².
Gebyret er fastsatt til

4.4

Arealoverføring:

4.4.1

Grunneiendom og festegrunn
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning gjennomføres. Arealoverføring
utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og
jernbaneformål.
For areal inntil 500m² er gebyret fastsatt til
For areal over 500m² brukes gebyrsatsen som under pkt. 4.1.1

4.4.2

15 200
980

Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en
annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres
til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.
Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
Gebyret fastsettes jf. regulativets punkt 4.12.

8 605

26 060

2019
4.5

4.6

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er
koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 grensepunkter

6 075

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

2 600

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er
koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 grensepunkter

14 765

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

2 600

Dersom hele eiendommen skal klarlegges brukes gebyrsatser og arealgrenser som
for pkt. 4.1.1. Gebyr for kun klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
4.7

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

4.8

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar
seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner
ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene.
Saken kan ikke bli trukket etter at oppmålingsforretning er avsluttet.
Rekvisisjonen kan likevel ikke trekkes dersom enheten er opprettet i matrikkelen.
Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til
grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan
administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et
passende gebyr.

4.9

Betalingsbestemmelser
Gebyret fastsettes etter det regulativet og de satser som gjelder på
rekvisisjonstidspunktet
og kreves inn etterskuddsvis. Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap,
bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter, merkemateriell og arbeidet med merking
av grenser. Tinglysningsgebyr kommer i tillegg.

4.10

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring
av saken,
opprettholdes likevel gebyret.

4.11

Utstedelse av matrikkelbrev
Gebyret fastsatt til

For matrikkelbrev inntil 10 sider
For matrikkelbrev over 10 sider
Endring i maksimalsatsene fastsettes av Statens kartverk i takt med den årlige
kostnadsutviklingen.
4.12

180
360

Andre kart- og oppmålingsarbeider.
Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de
foranstående satser,
beregnes på grunnlag av anvendte timeverk.
Timesatsen for en ingeniør/saksbehandler er
Minstebeløpet er

4.13

1 070
3 205

Indeksregulering.
Regulativet justeres av kommunestyret hvert år ved budsjettbehandlingen og
gjelder fra 1. januar det påfølgende år. De nye gebyrene skal kunngjøres på en
tilfredsstillende måte.

5.0

Priser for kopiering av kart og tegninger. Utskrifter. Attester.

5.1

Naboliste
- fast beløp

5.2

Forenklet situasjonskart.
Utskrift fra kommunens digitale kartbaser. M = 1 :1000/ 1:500
I enkelte tilfeller vil det være behov for suppleringsmålinger av situasjonsdetaljer,
se punkt 8.

u/mva.
222,87

m/mva.
278,58

u/mva.
530,44

m/mva.
663,06

2019
A4-format, pris justert i forhold til infoLAND-pris del III vnr. 5
5.3

Situasjonskart
For situasjonskart gjelder samme pris som for forenklet situasjonskart, se punkt 7,
med tilleggsgebyr for suppleringsmålinger og ajourføring av FKB-data fastsatt etter
anvendt tid jf. Gebyrregulativ for oppmålingsarbeider, punkt 4.12.

5.4

Salg av digitale kartprodukter
For salg av disposisjonsrett for kart og geodata beregnes priser fastsatt av
geovekstforum, ref. Geovekst-veiledning kap.15 (prisene fremgår av Geovekst
priskalkulator; //:www.statkart.no)

5.5

Priser for eksterne distributører
Varenavn/nr.
Eiendomsinformasjon fra matrikkelen (1)
Bygningsdata fra matrikkelen (2)
Utvidet arealinformasjon (3)
Matrikkelkart (4)
Forenklet situasjonskart m/VA (5)
Målebrevkopi (6)
Godkjente bygningstegninger (7)
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest (8)
Seksjoneringstillatelse og godkjente seksjoneringstegninger (9)
Naboliste fra matrikkelen (10)
Administrative grenser fra matrikkelen (11)
Gjeldende regulering med bestemmelser (12)
Innsendte reguleringsplaner (13)
Ortofoto (14)
Gatekart/oversiktskart (15)
Tilknytning til offentlig vann og kloakk (16)
Adkomst til eiendommen (17)
Kommunale avgifter og gebyrer (18)
Legalpant (uoppgjorte kom. avgifter) (19)
Eiendomsmeglerpakke (20)

170
170
464
153
386
153
308
230
308
161
139
278
185
139
139
153
139
185
93
1 453

Eiendomsmeglerpakke inneholder følgende produkter: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16,
17, 18, 19
* Distributørene beregner et tillegg til produktpriser fastsatt i pkt. III
5.6

Justering av priser
Prisene justeres av kommunesyret hvert år ved budsjettbehandlingen og gjelder fra
1. januar det påfølgende år.

5.7

Seksjonering og reseksjonering
1-8 seksjoner
9-48 seksjoner, tillegg per ny seksjon
49 – 88 seksjoner, tillegg per ny seksjon
Fra 89 seksjoner og mer kr 40 000

10 280
515
265
41 120

Ved behov for befaring øker prisen pr sak med

2 055

Trukket søknad, eller ikke innvilget søknad
Gebyr for å slette seksjoner på en eiendom, kr 0,Sak som avsluttes før saksbehandling er påbegynt, kr 0,Sak som avbrytes etter at saksbehandling er påbegynt
belastes med lavest gebyr av 1/2 av gebyrsatsene,
eller gebyr beregnet etter anvendt timer.

1 090

Registrering av tilleggsareal:
Det kreves dokumentasjon fra søker med koordinater på
sosiformat, målemetode og nøyaktighet.
1-8 seksjoner
9-88 seksjoner, tillegg pr ny seksjon
Fra 89 seksjoner og mer

5 140
515
41 120

2019
Oppmåling av tillleggsareal
1-8 seksjoner

6.0

7.0

Tillegg per ny seksjon
Inngår eiendomsgrenser i tilleggsarealer må det holdes
oppmålingsforretning etter Matrikkelloven av 2010.
Det kommer da et gebyr i tillegg for klarlegging av eksisterende
grenser, se gebyrregulativ for oppmålingsarbeider pkt. 5 og 6.
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper
som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen
har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt
fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.
MILJØFYRTÅRN – sertifisering

10 280
515

Diplomet bekostes av kommunen

6 400

Separate utslipp
Saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg etter forskrift T1331, pr.
anlegg

9 280

8

Kommunaltekniske gebyrer

8.1 Vann
Årsgebyr: (Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg)
Beregningsgrunnlag

Abonnement

Årsgebyr
eks. 25 %
mva.
kr 2.059,-

Bolig inntil 75m2

Bruttoareal

kr

389,-

Stipulert
forbruk
kr 1.670,-

Bolig mellom
75 og 250 m2
Bolig over 250m2

Bruttoareal

kr

794,-

kr 3.340,-

kr 4.134,-

Bruttoareal

kr

1.167,-

kr 5.040,-

kr 6.207,-

Avgiftsobjekt

Bolig < 75 m2

Vannmåler per m3

kr

389,-

Målt forbruk
pr. m3
kr 16,70

Bolig > 75 m2

Vannmåler per m3

kr

794,-

kr 16,70

Stipulert forbruk inntil 400 m3
Kan endres påfølgende år i
h.t.virkelig målt forbruk.

kr

826,-

kr 16,70

Stipulert forbruk inntil 1000 m3
Kan endres påfølgende år i
h.t.virkelig målt forbruk

kr 2.185,-

kr 16,70

Stipulert forbruk inntil 2000 m3
Kan endres påfølgende år i
h.t.virkelig målt forbruk

kr 4.217,-

kr 16,70

Stipulert forbruk inntil 5000 m3
Kan endres påfølgende år i
h.t.virkelig målt forbruk

kr 6.326,-

kr 16,70

Stipulert forbruk inntil 10 000 m3
Kan endres påfølgende år i
h.t.virkelig målt forbruk

kr 10.921,-

kr 16,70

Stipulert forbruk over 10 000 m3
Kan endres påfølgende år i
h.t.virkelig målt forbruk

kr 32.763,-

kr 16,70

Næring liten,
samt borettslag/
sameier med
felles måler
Næring middels1
samt borettslag/
sameier med
felles måler
Næring middels 2
samt borettslag/
sameier med
felles måler
Næring middels 3
samt borettslag/
sameier med
felles måler
Næring middels 4
samt borettslag/
sameier med
felles måler
Næring stor

Sommervann
på hytter etc.
Anleggsvann
Midlertidig vann

kr 1.794,kr 30,70

Tilknytningsgebyr: (Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg)
Avgiftsobjekt

Beregningsgrunnlag

Sats
eks. 25 % mva.

Arealuavhengig

kr 5.000,-

Alle typer eiendommer

8.2 Avløp
Årsgebyr: (Forurensningsloven § 25 (utgifter til anlegg, drift og vedlikehold av avløpsanlegg)) ((Lov om
kommunale vass- og avløpsanlegg)

Avgiftsobjekt

Beregningsgrunnlag

Bolig

Inntil 75 m2

Bolig

Mellom 75 – 250 m2

Bolig

Over 250 m2

557,-

Gebyr
stipulert
forbruk
kr 2.363,-

Årsgebyr
eks. 25 %
mva.
kr 2.920,-

1.130,-

kr 4.718,-

kr 5.848,-

kr 1.668,-

kr 7.090,-

kr 8.758,-

Abonnement
kr
kr

Bolig

Vannmåler per m3 < 75 m2

kr 557,-

Gebyr målt
forbruk
pr. m3
kr 23,59

Bolig

Vannmåler per m3 > 75 m2

kr 1.130,-

kr 23,59

Næring liten
samt borettslag/
sameier med
felles måler
Næring middels1
samt borettslag/
sameier med
felles måler
Næring middels2
samt borettslag/
sameier med
felles måler
Næring middels3
samt borettslag/
sameier med
felles måler
Næring middels4
samt borettslag/
sameier med
felles måler

Stipulert forbruk inntil 400 m3
Kan endres påfølgende år i
h.t.virkelig målt forbruk.

kr 1.111,-

kr 23,59

Stipulert forbruk inntil 1000 m3
Kan endres påfølgende år i
h.t.virkelig målt forbruk

kr 3.334,-

kr 23,59

Stipulert forbruk inntil 2000 m3
Kan endres påfølgende år i
h.t.virkelig målt forbruk

kr 6.672,-

kr 23,59

Stipulert forbruk inntil 5000 m3
Kan endres påfølgende år i
h.t.virkelig målt forbruk

kr 10.005,-

kr 23,59

Stipulert forbruk inntil 10 000 m3
Kan endres påfølgende år i
h.t.virkelig målt forbruk

kr 16.667,-

kr 23,59

Næring stor
samt borettslag/
sameier med
felles måler
Næringsmiddel
industribedrifter
Avløpsanlegg
Jarberg
Svømmebasseng
Avløp fra
anleggs vann og
midlertidig vann

Stipulert forbruk over 10 000 m3
Kan endres påfølgende år i
h.t.virkelig målt forbruk

kr 50.137,-

Tilleggsgebyr for avvik fra normal
sammensetning av avløpsvann

kr 23,59

Gebyr ilegges
etter
særavtale

Tillegg til slamgebyr

kr 588,00

Målt vann inn er lik vann ut.

kr 41,80

Målt vann inn er lik vann ut.
Betales bare dersom midlertidig
vann er tilknyttet offentlig
avløpsnett.

kr 28,70

kr 2.920,00

Avløp Sandsletta

Tilknytningsgebyr: (Forurensningsloven § 25 (utgifter til anlegg, drift og vedlikehold av avløpsanlegg))
((Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg)

Sats eks. 25 % mva.
Avgiftsobjekt
Alle typer eiendommer

Beregningsgrunnlag
Arealuavhengig

kr 5.000,-

8.3 Slam
Tømmegebyr: (Forurensningsloven § 34. avfallsgebyr)
Beregningsgrunnlag
Avgiftsobjekt
Volum
Inntil 2m3
Alle eiendommer
Inntil 4m3
som er med i
slamtømmings- Inntil 6m3
ordningen
Større enn 6m3. Det betales ekstra per m3 over 6m3

Sats eks. 25 % mva.
pr. år
kr 687,kr 928,kr 1.074,kr 115,-

8.4

Renovasjon

(Forurensningsloven § 34, avfallsgebyr)

Vare
200

202

Renovasjon
alternativ

1

2

Beskrivelse
Renovasjon standard abonnement:
140 l restavfall, 140 l papir, 140 l bioavfall, plast og
glass/metall,
evt 1 KSS/1 sekkestativ.
Standardløsning m/hjemmekompostering:
Standard renovasjon uten matbeholder

Årsgebyr
eks. 25 % mva.

kr 1.543,-

kr 1.158,-

3

Standardløsning delt :
Standard renovasjon delt på 2 husstander

kr 1.004,-

210

4

Standardløsning felles :
Standard volum (ca 140 liter) i stor beholder.
F.eks 2 husstander = 240 liter, 3 husstander =360 liter

kr 1.311,-

206

5

Standardløsning delt m/hjemmekompost:
Standard renovasjon delt på 2 husstander uten matbeholder

kr 772,-

203

207

209

6

7

8
223
Vare
201
204
211
212

Renovasjon
alternativ
9
10
11
12

Standardløsning felles m/hjemmekompostering:
Standard volum (ca 140 liter) i stor beholder uten
matbeholder.
F.eks 2 husstander = 240 liter, 3 husstander =360 liter
Restavfall i tillegg til standard :
Ca 140 liter ekstra restavfallsvolum i tillegg til standard, eks.
en husstand har 240 liter restavfall
Rabatt redusert restavfallsvolum :
Ca 140 liter redusert restvolum, for eksempel 3 husstander
greier seg med 240 liter.
Beskrivelse
Hytterenovasjon standard :
Sommerrenovasjon standard fra: 01.04. til 31.10.
Rabatt hytterenovasjon felles:
Rabatt for å ha fellesbeholder

kr 1.200,-

kr 509,-

kr - 509,Årsgebyr
eks. 25 % mva.
kr 888,kr - 124,-

Enkelthenting hageavfall (Må bestilles hos VESAR)

kr 254,-

Enkelthenting grovavfall (Må bestilles hos VESAR)

kr 254,-

225
253
255
257
221
224
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13
14

Tømming utenom vanlig rute

kr 284,-

Beholder for plast kan bestilles direkte fra VESAR.
Priser på årsleie oppgis av VESAR og vil variere med
beholderens størrelse og fordeling på antall abonnenter.

På forespørsel
til VESAR

Ekstrasekk(grønn sekk) fås kjøpt på Servicetorget for kr 50,00 inkl. mva.
Hageavfallssekker rull på 15stk. fås kjøpt på Servicetorget for kr. 100,00 inkl. mva.

Brannforebyggende

9.1 Feiing og tilsyn
(Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-5 Gebyr)
Beskrivelse

Gebyr
eks. 25 % mva.

Feiing og tilsyn pr skorsteinsløp pr år

10

kr 354,-

Landbrukskontoret Re og Tønsberg

10.1 Konsesjonssaker
Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom av 28. nov 2003, og Forskrift om
gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker av 14.desember 2011.
For behandling av søknader om konsesjon etter konsesjonsloven skal det betales et gebyr på
kr 5.000,-.
Når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt
(slektskapskonsesjon), jf. Konsesjonslovens § 5 andre og tredje ledd og § 9 fjerde ledd, skal det
ikke betales gebyr.
Gebyret kreves inn av kommunen i alle saker. Kommunen skal ikke betale gebyr til seg selv.

10.2 Delingssaker etter Lov om jord (jordlova)
For behandling av søknader om delingssamtykke etter lov om jord av 12. mai 1995 nr 23 § 12
skal det betales et gebyr på kr 2.000,-.

10.3 Fellingsavgift for vilt
Satsene for fellingsavgifter for vilt settes lik maksimalsatsene vedtatt i statsbudsjettet.
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Behandling av søknader om salg av fyrverkeri

Gebyr for behandling av søknad: kr 2.350,Gebyr for 1. gangs tilsyn: kr 600,Gebyr for 2. gangs tilsyn: kr 1.500,-
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1. RÅDMANNENS KOMMENTARER
Rådmannen legger med dette fram det siste forslaget til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for
Re kommune, det 18. i rekken. Utgangspunktet for forslaget er rammene i gjeldende budsjett og
økonomiplan og k-sak 47/17, (møte 13.06.17) «Re kommune – utfordringer i økonomiplanperioden
2019—2022.»
Kommunestyret ga i sak 47/17 administrasjonen et oppdrag om å utarbeide et forslag til budsjett for
2019 med et krav om at bufferfondet skulle utgjøre ca. 37 mill. kr. ved utgangen av 2019. Det utløser
behov for en varig bedret driftsbalanse på 7,7 mill. kr. i forhold til gjeldende plan.
Innsparingskravet ble fordelt på rammeområdene og virksomhetene etter en vurdering og analyse av
hvilke områder Re bruker mer ressurser enn sammenlignbare kommuner. Endrede forutsetninger/nye
behov for tjenester har også gitt utfordringer i budsjettarbeidet
Økonomiplanutvalget vært holdt orientert om administrasjonens arbeid gjennom to møter i høst.
Rammevilkår fra staten:
Strammere økonomiske rammer fra staten setter også sitt preg på forslaget. I kommuneøkonomiproposisjonen i mai anslår regjeringen et spenn for veksten i kommunenes frie inntekter. Både for
2018 og 2019 er veksten i statsbudsjettene gitt ut fra det laveste nivå på det som ble varslet i
proposisjonen. Endringer i befolkningssammensetningen i Re sammenlignet med gjennomsnittet i
Norge gir allikevel Re om lag den forventede totale veksten i frie inntekter for 2019.
Rådmannen vil spesielt trekke fram konsekvensene av regjeringens opplegg knyttet til personer med
behov for ressurskrevende tjenester. Nok en gang heves terskelverdien for kommunenes egenandel
med kr. 50.000,- utover lønns og prisvekst. Dette isolert sett gir Re kommune en økt utgift på 1,1 mill.
kr. allerede fra 2018. I tillegg opphører ordningen med statlig refusjon over terskelverdien når brukere
fyller 67 år, dette får konsekvenser i økonomiplanperioden.
Regjeringen gir i statsbudsjettet flere signaler til kommunene på satsinger som skal dekkes innenfor de
frie inntektene, bl.a. betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen rus og psykiatri. Ingen av
disse signalene er fulgt opp i forslaget med økte bevilgninger for 2019.
Nærmere om administrasjonens forslag:
Administrasjonen har oppfylt kommunestyrets oppdrag. Budsjett 2019 er saldert ved bruk av kr. 4,6
mill. kr. fra bufferfondet. Bufferfondet utgjør, under forutsetning av at årets budsjett holdes 37,1 mill.
kr. når Re blir en del av nye Tønsberg kommune fra 01.01.2020.
For å løse nye behov har det vært gjort til dels store endringer innenfor rammene til flere
virksomheter. De største endringer gjelder innenfor rammeområdet Helse og velferd.
Nye behov innenfor psykisk helse og miljøarbeid er innarbeidet. Rammeøkning knyttet til pårørendeinitiativet er benyttet til å dekke nye behov for tjenester. Arbeidet med pårørendeinitiativet pågår og
må fullfinansieres på nytt når forprosjektet er avklart.
Antall plasser på helsehuset foreslås redusert med seks. Reduksjonen skjer gjennom salg av totalt 12
plasser til Tønsberg kommune. Dekningsgraden for heldøgns plasser reduseres med dette fra 28% til
26 %. Det er vedtatt at nye Tønsberg kommune skal ha en dekningsgrad på 23 %, jfr. FN-sak 18/18 og
K-sak 45/18.
Bosetting av flyktninger er nå nedjustert til 8 personer pr. år, en betydelig endring fra tidligere år hvor
kommunen ble anmodet om bosetting av 40 personer pr. år. Hvorvidt kommunen i det hele tatt vil bli
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anmodet om å bosette flyktninger framover er høyst usikkert pga. den generelle situasjonen på
området.
Skolenes rammer er skjermet, og det foreslås ikke nye reduksjoner for disse.
Gebyrene innen vann, avløp, renovasjon og feiing øker betydelig i 2019. Årsakene til dette skyldes
flere forhold, bl.a. bruk av fond, økte investeringer og økt bemanning. Nærmere omtale er gitt under
rammeområdet. For å oppfylle 100% selvkost foreslås gebyrene i 2019 for en normalbolig til kr.
11.754,- eks. mva. Tilsvarende gebyr for 2018 er 8.461,-. I og med sammenslåingen med Tønsberg er
det ønskelig at selvkostfondene i de to kommunene ikke er for ulike. Kommunestyret vil bli forelagt
en egen sak om denne problemstillingen i første møte etter nyttår. Et alternativ som må vurderes er om
deler av bufferfondet skal omgjøres til selvkostfond.
I tidligere års budsjetter har det vært avsatt reservepost til nye og uforutsette hendelser. I dette
forslaget til budsjett og økonomiplan utgjør denne reserven kun i 0,9 mill. kr.
Eiendomsskatten for boligeiendom i Re utgjør 16,4 mill. kr. og er videreført for hele
økonomiplanperioden. Satsen for eiendomsskatten holdes uendret på 2 promille. Den vedtatte politiske
plattformen for nye Tønsberg slår fast at det ikke skal være eiendomsskatt i den nye kommunen.
Selv om Re kommune opphører 01.01.2020 er kommunen pålagt å utarbeide en 4-års økonomiplan.
Det grove bildet er at forslaget innebærer ytterligere bruk av bufferfond i årene 2020-22 for å saldere
budsjettet. Dette er ikke bærekraftig over tid og gir nye Tønsberg kommune økonomiske utfordringer.
Bufferfondets størrelse viser imidlertid at endringer kan planlegges og gjennomføres over tid.
Bufferfondet vil etter dette forslaget utgjøre ca 12 mill. kr. ved utgangen av 2022, jfr. dog tidligere
kommentar om å komme tilbake med egen sak ang. selvkostfond.
På investeringsbudsjettet foreslås det investeringer på totalt 122 mill. kr i 2019. De største beløpene
gjelder kjøp av Revetal Søndre AS, utbygging Skjeggestad barnehage, nytt ventilasjonsanlegg Ramnes
skole, ombygging Solerød barnehage og et foreløpig netto anslag for kommunal egenandel for
ungdomshus på Revetal. Av mindre poster nevnes økt bevilgning til ikt-utstyr i skole og barnehage
samt nytt lydanlegg i Våle samfunnshus.
Nærmere beskrivelse/vurdering av konsekvensene av budsjettet framgår under hvert rammeområde.
Det er spilt inn mange nye forslag til drift og investeringstiltak som det ikke er funnet rom for i
administrasjonens forslag. Dette gjelder også enkelte søknader fra lag og foreninger eller andre
instanser. Oversikt over disse forslagene følger som vedlegg.

Re, november 2018.
Trond Wifstad
rådmann
Mette G. Halvorsen
kommunalsjef

Ivar Jostedt
kommunalsjef
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Unni Bu
kommunalsjef

1. GRUNNLEGGENDE PLANFORUTSETNINGER 2019
Lønns- og prisforutsetninger
Det er lagt inn følgende forutsetninger fra økonomiplanen.
- arbeidsgivers andel KLP
13,9 % samlet kostnad kommunen inkl. tilleggspremie og
premieavvik
- arbeidsgivers andel SPK
11,8 % samlet kostnad inkl. tilleggspremie og premieavvik
- arbeidsgiveravgift
14,1 %
Deflator er et uttrykk for blandingen av lønns- og prisvekst i hele kommunesektoren, dvs. en slags
kommunal konsumprisindeks beregnet av staten. Den kan beregnes i ettertid. Kommunene har ikke
innsyn i denne beregningen og opplevelsen lokalt er at andre varer/tjenester også indirekte inneholder
mye lønn og dermed stiger mer enn forutsatt.
På virksomhetene er det i 2019 budsjettert med kjent årslønn ved utgangen av 2018. Denne praksis
innebærer at lønnsoverhenget på ca 0,6 % skal være budsjettert i virksomhetene. Det resterende må det
avsettes til på fellesområdet som ufordelt lønnsvekst tilsvarende 2,65 %. Det utgjør 12,1 mill.kr.
Samlet sett er det satt av midler til lønnsvekst i tråd med regjeringens anslag på 3,25 %.
For andre utgifter enn lønn er ikke virksomhetene i Re tilført kompensasjon for den kommunale
prisveksten. Andre utgifter anslås å ha 2% prisvekst neste år. Dette har kommunen brukt som
innstrammingsmetode over flere år. Det er for få av de andre kommunale inntektene som kan økes
tilstrekkelig til å kompensere for lønns- og prisveksten på hele utgiftssiden i budsjettet.

Hovedtrekk i regjeringens endringer for 2018.
Endringer i skatteanslag inneværende år.
Skatteanslaget fra RNB 2018 økes nå med 2,4 mrd kr, derav 2,1 for primærkommuner. I RNB ble
skatteanslaget redusert, mens det nå økes igjen. Kommunal deflator anslås nå til 3 %.
I forhold til regulert budsjett i 2. tertialsak 2018, kan anslaget for skatt og skatteutjevning økes med
anslagsvis 3,8 mill. kr.
Staten begrunner fortsatt deler av veksten i skatteinngangen med ekstraordinære utbytter som
beskattes. Nivået blir derfor ikke videreført og veksten i 2019 beregnes ut fra nivået i revidert
nasjonalbudsjett 2018.
Staten anslår at de økte strømprisene vil belaste kommunesektoren med 1,9 mrd kr ekstra i 2019.
Tallene vil variere mellom fylker og kommuner og ulike klimasoner. Ved 80% andel kommuner kan et
beløp på 2,7 mill. kr antydes for Re.
Refusjonsordningen for ressurskrevende brukere svekkes allerede fra 2018.
Terskelverdien for refusjon økes fra kr 1.235’ til kr 1.320’ og det er kr 50’ mer enn prisjustering på
2,8% tilsier. Terskelen skal brukes ved beregning av inntekten i regnskap for 2018, men utbetaling
skjer i 2019 for året 2018. Refusjonsgraden på 80 % opprettholdes. Statens utgifter øker sterkt, og det
varsles ulike mulige endringer i ordningen fra 2020. Basert 16 brukere som får en økt terskel for
refusjon på kr 85’, gir det et anslått redusert inntekt på 1,1 mill.kr for kommunen fra 2018 og videre
inn i 2019-22 forutsatt ingen øvrige endringer.
Disse endringene samlet tilsier en ca uendret budsjettbalanse inneværende år. Men det skjer ved hjelp
av en ekstraordinær ekstra skatteinngang som ikke videreføres for kommunene, men de øvrige
svekkelsene videreføres.
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Statlige føringer for budsjett 2019
Kommuneøkonomiproposisjonen for 2019 oppfylles ved at veksten i frie inntekter for
kommuner/fylker ligger helt nederst i det varslede intervall, dvs 2,6 mrd.kr. Det varslede intervall var
2,6-3,2 mrd. kr. Men merveksten i frie inntekter for 2018 legges ikke grunn for realveksten fra 2018
til 2019.
Oppsett av realvekst for kommunesektor og kommuner:
Dette er statens oppfatning av realveksten 2018 til 2019 for fylker og kommuner:

For 2019 får primærkommunene hele realveksten. Kommunene får et anslag på demografi på 1,6 mrd,
pensjon på 0,5 mrd og statlige satsinger på 0,5 mrd. Derav følger et økt handlingsrom i 2019 på 0 kr
fra statens budsjetterte nivå for kommunene for 2018.
Dersom det hensyntas høyere skatteinngang mm i 2018, er det en nedgang i handlingsrommet på 2,1
mrd kr.
Økning omregnet til Re kommune ved 1,8 promille av folketallet:
Vekst i frie inntekter på 2,6 mrd gir
Demografi, derav frie inntekter som skal dekke en økt og eldre befolkning
Derav som skal dekke økte pensjonsutgifter utover deflator 2,8%, ca
Derav statlige satsinger
Resterende handlefrihet

4,7 mill.kr
2,9 mill.kr
0,9 mill.kr.
0,9 mill.kr
0,0 mill.kr

Statlig anslag på effekt av økte renter, 0,7 mrd kr
Redusert refusjon ressurskrevende brukere, økt terskel
Statens beregning for økte strømutgifter 2018 videreført 2019, 1,9 mrd
KS anslår bemanningsnorm barnehage er underfinansiert med 0,4 mrd
Redusert handlefrihet 2019
Effektivisering, statens forslag 0,5% eller 1,2 mrd

1,3 mill.kr
1,1 mill. kr
2,5 mill. kr
0,7 mill. kr
-5,6 mill. kr
2,2 mill. kr.

De elementene som er medtatt viser et betydelig større effektiviseringsbehov enn det statlige eksempel
på 0,5%. Samtidig kommer dette i tillegg til det lokale innsparingsbehovet på 7,7 mill.kr fra 2019 som
Re kommunestyre vedtok i juni 2018.
Det er anslått lavere økning demografikostnader for 2019 enn anslått tidligere år, bl.a. begrunnet i
lavere befolkningsvekst ved lavere innvandring.
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Det er ingen fri vekst til å dekke prisvekst på den tredjedelen av budsjettet som ikke er finansiert av
frie inntekter. Det er heller ikke realvekst til å dekke tjenestevekst som følge av økte rettigheter.
Kommunen har en økning i utgiftsbehovet som kommer til uttrykk i en økt kostnadsindeks fra1,0053
til 1,0129. Det medvirker til at samlet rammetilskudd kommer på omtrent forventet nivå selv om
realveksten kom i nederste del av intervallet.
Skjønnsmidlene er relativt uendret fra 1,93 til 1,9 mill.kr. Fylkesmannen har ca 10 mill. kr til
prosjekter og til uforutsette hendelser som er søkbare for alle kommuner i Vestfold.
De frie inntektene fra skatt og rammetilskudd utgjør ca 72 % av inntektene i budsjett 2019. De øvrige
inntekter må da også økes minst med en lønns- og prisvekst på 2,8 % for å kunne finansiere dette. Det
må også være med å dekke all tjenestevekst som følge av rettigheter.
Statsbudsjett 2019 varsler følgende lønns- og prisvekst for kommuner:
Deflator:
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Lønn
Annen prisvekst
Sum deflator

4,1 % 3,5%
1,5% 1,7%
3,2% 3,3%

3,3% 3,2% 2,4% 2,4% 3,0% 3,25%(66% vekt)
2,45% 2,3% 3,0% 2,1% 1,8% 2,0 %(33%vekt)
3,0% 2,9% 2,6% 2,3% 2,6% 2,8 %

For 2019 er det forventet lønnsveksten øker igjen til 3,25%, mens inflasjonen på kommunes varer og
tjenester iflg staten faller ligger lavt på ca 2 %.
Det foreligger følgende statlige føringer om satsinger, som delvis oppfattes som signaler:
 En bedre satsing på tilbud til rusavhengige- opptrappingsplan.
 Styrking av tidlig innsats i skolen.
 Opptrapping av rehabilitering og habilitering.
 Økt psykologkompetanse.
 Dagaktivitet for demente, søkbare tilskudd i tillegg.

Følgende regelendringer/finansieringer:
 Betalingsplikt for utskrivningsklare i psykisk helsevern og TSB i 2019. 185 mill.kr er flyttet fra
helseforetakene for dette. For Re tilsvarer vår andel ca kr 330’. Det usikre er om reformen er
fullfinansiert.
 Gratis kjernetid i barnehager for 2- åringer.
 Øremerket ordning til lærernorm videreføres med 1,5 mrd, derav 1 mrd iht grunnskolenøkkel.
 Økt tilskudd til nye heldøgns omsorgsplasser


Satsing på digitalisering videreføres. 1,7 mrd til formålet samlet. 125 mill.kr til DigiFin som KS
administrerer.

Innlemming i rammen av øremerkede tilskudd fra 2019:
 Boligsosialt arbeid.
 Boligsosialt kompetansetilskudd
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Kompensasjon for tap på basistilskuddet til kommuner som vedtar kommunesammenslåing, er fordelt
til Re med kr 4,2 mill. kr.
Staten gir ca 200 mill. kr i 2019 til regionsentertilskudd. Re er tildelt 1,2 mill. kr.
Skatteandelen i frie inntekter til kommunene er uendret på 40% på landsbasis og skattøre til
kommunene reduseres med 0,25% til 11,55%.

Gjeld og renter.
I kommuneopplegget tas det ikke hensyn til rentekostnader. Rammen skal dekke betjening av ny gjeld
og ny drift.
Pensjonskostnader. Det er et avvik mellom bokført pensjonskostnad og premiebetaling år for år
Staten fremlegger også anslag på vekst i pensjonskostnader utover lønnsveksten. Re og mange andre
kommuner har avsatte tidligere pensjonsinnbetalinger (premieavvik) som skal belastes kommunens
regnskaper årene fremover. Nye avvik fra skal dekkes inn eller inntektsføres over kommende 7 år.
Pensjonsutgiftene for Re har vært stabile pga svært god avkastning fra KLP inkl. det spesielle
investeringsvalg Re kommune har valgt i KLP. Avkastning ett år benyttes til å dekke premien året
etter. Dermed spares det arbeidsgiveravgift som påløper når kommunen betaler inn. Av premiebehovet
i KLP for 2018 på samlet 53 mill.kr, betales 24,9 mill.kr av overskudd i KLP fra 2017 og da kun 28,5
mill. kr fra Re kommune. Enkelt forklart blir det premiebetalingen på 28,5 mill. kr som blir den
endelige kostnaden for Re for året 2018. Men det skjer gjennom et komplekst system med
premieavvik over 7 år frem i tid. Dermed slår avkastningen rett inn budsjettet og er forklaringen på at
den varslede økningen i pensjonsutgifter ikke har kommet så kraftig for Re. For 2018 er det anslått et
premieavvik på 11,2 mill.kr som gir en fratrekk i pensjonskostnaden for 2019 på ca1,6 mill.kr. Samlet
gir dette en bedret prognose for 2019. For perioden 2020-22 er det lagt opp til en stabil påslagsprosent
for pensjon på lønnskostnadene. Fra 2019 vil pensjonsutgifter for ansatte som er overført til Tønsberg
på områdene teknikk og næring med flere, bli fakturert sammen med lønnskostnadene. Re kommunen
er kjent med at pensjonskostnaden i Tønsberg er anslått til 16% av lønnskostnaden, mens kostnaden i
Re er anslått til 12,8%

Risiko og sårbarhetsanalyse av forutsetningene i budsjett og økonomiplan.
Pensjon.
Kommunens pensjonskostnad beregnes etter en egen forskrift som er uavhengig av den betalte
premien til KLP og SPK. Pensjonskostnaden er politisk styrt år for år ved at KRD bestemmer
regneforutsetningene, det såkalte forholdstallet. På slutten av året når beregning for pensjonskostnad
fra aktuar foreligger, skal den beregnede kostnad føres i driftsregnskapet. Dette skjer ved at
differansen til faktisk betalt premie føres som et såkalt premieavvik. Premieavvik kan derfor både bli
en inntekt eller en utgift ift den betalte premie. Dersom avkastningen av pensjonsmidler svikter ett år,
vil det to år etter komme stigende pensjonsutgifter for kommunen.
Befolkningsvekst.
Anslaget for skatt og ramme er basert på gjennomsnittlig befolkningsvekst fra 2019. For 2018 har Re
en sterk vekst sammenlignet med Vestfold og landet. Sterkere befolkningsvekst lokalt i Re enn for
landet samlet kan gi merinntekter og motsatt. Dette vil også påvirke kommunens utgifter, men ofte
mer sprangvis.
Lovmessige ytelser.
Uforutsette utgifter kommer erfaringsmessig på områder med lovmessige ytelser og enkeltvedtak. Re
opplever dette innen pleie og omsorg, i bemannede boliger og avlastningstilbud og til barn med spesielle
behov i skole og barnehage.
Et lavere mottak av flyktninger gir redusert økonomisk risiko på lenger sikt. Økte rettigheter innen
rusbehandling og krav om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere kan gi kommunale merutgifter.
Sosialhjelpsbudsjettet kan bli under press dersom økte strømpriser holder seg og slår ut i høyere
stønader. I dette budsjettet er det merutgifter til brukere med rett til bemannede boliger.
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Omstillingsrisiko.
Virksomhetsoverdragelsen av tekniske tjenester, flyktning og boligkontor til Tønsberg kommune gir
usikkerhet om budsjettene. IKT samarbeidet i Jarlsberg IKT kan gi endrede fordelinger mellom
kommuner. Det er nå basert på antall ansatte i kommunene. Det innebærer omlegging av rutiner på
mange plan og kostnader ved endringer.
Lønns- og prisvekst.
Flere områder opplever sterkere prisvekst enn forutsatt eller at prisene for budsjettåret ikke foreligger.
Mange av tjenestene kommunen kjøper eksternt er også sterkt lønnsavhengige og har en prisvekst nær
lønnsveksten. For 2019 forutsetter regjeringen en lønnsvekst på 3,25%, mens øvrige prisvekst bare skal
være 2%. Regjeringen gir derfor de frie inntektene en vekst på 2,8%. Kommunens erfaring er at største
delen av øvrige driftsutgifter også følger lønnsveksten fordi det kjøpes arbeidsintensive tjenester av
typen institusjonsplasser osv. Dessuten dekker de frie inntektene bare 2/3 av utgiftene og det er vanskelig
å få 2,8% vekst på den siste tredjedelen av inntektene.
Denne modellsvikten i statens opplegg over mange år gir en ikke uttalt innstrammingseffekt i
kommunene årlig og er en viktig forklaring på stramheten i driften over tid.
Skatteanslaget
Skatteanslaget er basert på at Re kommune har skattevekst på linje med gjennomsnittet i landet i 2019.
Dersom Re avviker fra landet vil det gi et mindre avvik på ca kr 60’ pr 1 mill.kr i avvik fra landet. Det
øvrige vil bli dekket opp av tilskudd. Den største risiko er dermed knyttet til svikt i statens anslag for
kommunene samlet. Dette fordi kommuner kompenseres opp til et gjennomsnitt for kommunene. Det
kan komme svikt i skatteinngang grunnet lavere lønnsvekst, færre utført arbeidstimer eller økende
arbeidsledighet. De senere år har staten undervurdert skatteveksten, noe som har gitt gode
regnskapsresultater for kommunene. Men dette kan ikke påregnes årlig.
Systemendringer i rammetilskuddet.
Det har vært en utredning om kriteriet for psykisk utviklingshemmede over 16 år. Det er ikke ønskelig
å ha kriterier som fokuserer på enkeltmennesker og staten arbeider med å finne alternative kriterier. For
Re er kriteriet viktig da det gir kommunen ca 9 mill. kr mer enn om midlene ble omfordelt etter de øvrige
kriteriene i rammetilskuddet.
For landet som helhet er skatteandelen av de samlede frie inntektene ca 40%. En økning av skatteandelen
av frie inntekter på bekostning av rammetilskudd, vil gi Re kommune tapte inntekter.
For Vestfold som helhet er det positivt om skjønnsmidler omfordeles til rammetilskudd, da andre fylker
har større skjønnstilskudd.
Renter og avdrag.
Pr 1.1.2019 vil Re kommune ha flytende renter på hoveddelen av lånevolumet, dvs ca 742 mill.kr og det
er fast rente på ca 4,45% på ca 134 mill.kr. Fra 17. oktober 2018 økes den flytende renten i
Kommunalbanken med 0,25 % til 1,85 %. Via sertifikat og obligasjonsmarkedet kan det oppnås et
samlet snitt på flytende korte lånerenter på 1,3% for 2018. Det er anslått et jevnt stigende nivå for
flytende lånerente, en stigning på 1,5% for perioden 2018-21 i tråd med Norges Banks rentebane.
Effekten av 0,25% renteøkning er ca 1,8 mill. kr i full årseffekt. Kommunen har ikke avsatt buffer til
ytterligere renteøkning.
I perioder kan også finansuro gi høyere lånerenter. Det er pengemarkedsrenten som styrer kommunens
lånerente.
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3. BUDSJETT 2019
Hovedtallsanalyse
Hovedtall i hele mill.kr – 2018 viser endret budsjett etter 1. tertial
Kommentarer
Overskudd vises uten fortegn. Re kommune har hatt regnskapsmessig overskudd/balanse alle årene 2011-17.
(- betyr underskudd)
Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter(eksl. avskrivn.)
Brutto driftsresultat (korr. avskrivn.)
Netto finans(renter,avkastning,avdrag)
Netto driftsresultat
Netto bruk av fond
Netto avsetning til fond
Regnskapsmessig resultat

2012
568,3
537,2
31,1
-16,9
14,2
2,1
7,2
9,1

2013* 2014 2015 2016
595,4 621,3 660,9 720,1
567,0 600,6 628,6 661,3
28,4 20,7 32,3 58,8
-19,4 -23,7 -32,6 -28,2
9
-3
-0,3 30,6
13,6 11,4 11,8 10,2
17,7
8,4
3,6 14,3
4,9
0,0
7,9 26,5

2017
750,1
710,0
40,1
-28,2
11,9
44,3
34,7
21,6

2018
693,7
669,8
23,9
-39,4
-15,5
37,1
21,6
0,0

2019
743,4
705,0
38,4
-46,2
-7,8
9,7
1,9
0,0

% endr
6,6 %
5,0 %
36,2 %
24,3 %
64,2 %
-61,8 %

Nøkkeltallanalyse
Nøkkeltall
2012
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019 Endring
Andel i % av sum driftsinntekter:
2018-19
Brutto driftsresultat i % av dr.innt.
5,5 %
4,8 %
3,3 %
4,9 %
8,2 %
5,3 %
3,4 %
5,2 %
1,7 %
Netto driftsresultat i % av dr.innt.
2,5 %
1,5 % -0,5 %
0,0 %
4,2 %
1,6 % -2,2 % -1,1 %
1,2 %
Skatt i % av dr.innt.
31,0 % 31,6 % 31,0 % 31,7 % 31,7 % 31,0 % 36,3 % 34,4 %
-1,9 %
Rammetilskudd/skjønn i % av dr.innt.
41,5 % 40,9 % 40,5 % 38,1 % 35,7 % 35,0 % 37,5 % 37,6 %
0,2 %
Netto finansposter i % av dr.innt.
-3,0 % -3,3 % -3,8 % -4,9 % -3,9 % -3,8 % -5,7 % -6,2 %
-0,5 %
Netto gjeld belaster drift i % av dr.innt 29,8 % 60,7 % 61,3 % 67,9 % 72,2 % 85,5 % 91,5 % 95,1 %
3,6 %
Disposisjonsfond i % av dr. innt.
2,0 %
3,4 %
3,3 %
1,7 %
3,2 %
4,9 %
6,0 %
5,0 %
-1,0 %
Andel i % av:
0,0 %
Renteutgift i % av skatt/ramme
4,1 %
4,2 %
3,8 %
3,8 %
3,2 %
2,7 %
3,1 %
4,0 %
0,8 %
Invest.gjeld i % av skatt/ramme
108,1 % 143,6 % 144,0 % 152,2 % 156,8 % 177,5 % 171,2 % 177,4 %
6,3 %
Lønn m/sos.kostn. i% av driftsutgifter
66,6 % 66,4 % 66,2 % 67,1 % 68,1 % 64,4 % 68,6 % 63,4 %
-5,1 %
Nøkkeltall i mill. kr
Lønn m/sos.utgifter
358,0
376,6
397,5
422,1
450,4
456,9
459,2
447,3
-11,9
Skatteinntekter mill.kr
175,9
188,1
192,7
209,4
228,5
232,5
251,5
255,6
4,1
Rammetilskudd/ skjønn i mill.kr
235,7
243,5
251,4
251,6
257,4
262,8
259,8
279,8
20,0
Renteutgift i mill.kr
16,8
18,1
16,9
17,7
15,4
13,3
16,1
21,3
5,2
Investeringsgjeld i hele mill.kr
444,9
619,7
639,6
701,6
762
879
875
950
75
Langsiktig plassert inkl avkastning
142,8
126,7
132,2
132,0
121,4
120
120
120
0
Investeringsgjeld minus langs.plassert
302,1
493,0
507,4
569,6
640,7
759
756
830
74
Derav gjeld vann/avløp
-46
-49,4
-48,6
-46,7
-52
-53,4
-58
-62
-4
Derav gjeld med rentekomp.
-87
-82
-78
-74
-69
-64
-63
-61
2
Netto gjeld som belaster driften
169,1
361,6
380,8
448,9
519,7
641,6
635
707
72
Formidlingslån til videre utlån
20,9
19,5
17,4
17,4
17,8
25,9
34,8
34,8
0,0
Disposisjonsfond- for driften
11,3
20,4
20,2
11,3
22,7
37,0
41,7
37,0
-4,7

Lønn med sosiale utgifter inkluderer godtgjøring skyss. kost, tlf og lignende. Det inkluderer også
ytelser som lærlinger, godtgjøring folkevalgte, omsorgslønn, fosterhjemsgodtgjøring, introduksjonsog kvalifiseringsstønad flyktninger som har økt de senere år.

Positive forhold




Driftsutgiftene øker mindre enn driftsinntektene.
Brutto driftsresultat er på 5,2 % av driftsinntektene i budsjettet.
Investeringsgjelden når en topp i 2019 og reduseres deretter.

Negative forhold
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Det brukes 4,6 mill. av bufferfondet og ytterligere 0,3 mill.kr av andre driftsfond for å balansere
budsjett 2019. Et langsiktig mål om 1,75 % overskudd i en sunn kommuneøkonomi tilsier at
overskuddet skulle vært 13 mill. kr. Budsjett 2019 avviker da ca 18 mill.kr fra dette målet.
Netto gjeld som belaster driften utgjør ca 95 % av driftsinntekten.
Rentefølsomheten er stor og økende da en liten andel (16%) av lånene har bundet rente.
Netto finansposter stiger fra 5,7 til 6,2 % av driftsinntektene grunnet økt gjeld og stigende rente.
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Frie inntekter - skatt/rammetilskudd.
Re kan forvente følgende frie inntekter for 2019:
Skatt på inntekter og formue
Skatteinngang personer
Skatteanslag
Ordinære rammetilskudd- prognose
Innbyggertilskudd/utgiftsutjevning eskl.realvekst fra 2018
Budsjettvedtak Stortinget
Kommunesammenslutning; komp. for red. basistilskudd
Realvekst frie innt. 2,6 mrd som i 2019 årlig, 1,8 prom
Regionsenter tilskudd , Re kommune andel
Inndelingstilksudd Re , nedtrapping over 5 år fra 2017
Ekstratilskudd, etter søknad KMD
Skjønnstilskudd- forutsatt videreført
Digitaliseringsmidler Re/Tønsberg
Øremerket tilskudd dagsenter overføres rammetilskudd
Inntektsutjevning for lav skatteinngang
Sum ordinære rammetilskudd faste priser
Sum frie; skatt og ordinære rammetilskudd

2017
-246 644

2018
-251 507

2019
-255 584

-246 644

-251 507

-255 584

2017
-223 274

2018
-226 023
-590
-3 529

2019
-243 295

-598
-7 138
-700
-2 357
-4 000

-1 178
-5 492
-700
-1 931

-1 185
-3 764
-700
-1 900

-20 508
-262 015
-508 659

-20 276
-259 719
-511 226

-24 738
-279 816
-535 400

-3 440

Økning fra året før

-4 234

24 174

2018 tallene er budsjett.
Med dette har Re en nominell vekst i frie inntekter 2019 fra anslått nivå i RNB i 2018 på 3,9% og det
er over landsgjennomsnittet på 2,9%. Bare Sande i Vestfold har høyere vekst. Tønsberg får 3,6%
vekst.
Det er tre av inntektslinjene i tabellen som kommer fordi Re kommune har fattet vedtak om
kommunesammenslåing. Det er kompempensasjon for redusert basistilskudd med 4,2 mill.kr,
regionsntertilskudd 1,2 mill. kr og ekstratilskuddet tildelt av KMD på 0,7 mill.kr. Samlet sett gir
vedtaket Re kommune 6,1 mill. kr merinntekter i 2019. For 2018 er merinntekten 5,4 mill. kr.
Re kommune hadde det største inndelingstilskuddet på 8,7 mill.kr i 2016. Det er et ekstra
grunntilskudd fra før kommunesammenslåingen av Våle og Ramnes som er beholdt og prisjustert i
perioden. Det begynte første nedtrapping over fem år i 2017, ned til kr 7.138’. Det er 20% reduksjon
årlig og for 2019 er tilskuddet 3,8 mill. kr.
Ordinært skjønn utgjør 1,93 mill.kr og tildeles kommunen etter en årlig søknad som begrunnelser i
spesielle utfordringer på utgifts- eller inntektssiden. Det totale beløpet til fordeling har gått ned årlig.
Tilskuddet er begrunnet i bl.a. innbyggere med store tjenestebehov som f.eks. barnevern,
spesialundervisning, skyss og antall brukere i bemannede boliger. Det er ytterligere midler som
kommunene kan søke på som fornyingsmidler og til hendelser gjennom året. Frist for søknad mhp
uforutsette hendelser er 1. oktober.
Re har et skatteanslag på 258,76 mill. kr som utgjør 47 % av frie inntekter. Det er 87,6% av
gjennomsnittlig skatteinntekt pr innbygger i alle kommuner. I tillegg kan kommunen påregne et ekstra
rammetilskudd på 20,3 mill.kr for lav skatteinngang. Det beregnes på en noe komplisert måte og kalles
inntektsutjevning. Det bringer Re kommune opp til 94,5% av landsgjennomsnittet.
Utgifts utjevning.
Netto kompensasjonen for høy kostnadsindeks inkl. trekket for private skoler ble netto et trekk i
rammen for 2018 på 1,6 mill. kr. For 2019 blir det tilsvarende forholdet et netto tilskudd på 1,2
mill.kr. Det gir noe høyere rammetilskudd enn forventet.
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Trekk for elever i private skoler
Re trekkes netto 5,4 mill.kr i 2019 for de av kommunens elever som går i private grunnskoler. Trekket
var netto 4,2 mill. kr i 2017. Siden kommunesektoren samlet ikke skal trekkes, blir det fordelt ut igjen
til alle kommuner igjen etter folketall. Det betyr at de kommuner som ikke har elever i private skoler
tjener netto på dette. Re kommune trekkes først 9,4 mill. kr for private skoler og tilføres så 4 mill.kr
via tilbakeføringen. Derfor er Re kommunes faktiske tap hele 9,4 mill. kr. Re har spilt inn at dette
trekket er urimelig da det er vanskelig å ta ut effekt av noen færre elever i hver klasse. Det virker også
urimelig at andre kommuner skal tildeles midlene noe kommuner trekkes.

Kriteriene for utgifts utjevning 2019.
HELE
LANDET

RE
UtgiftsbehovsAntall indeks

Bruk av folketall 1.7.2018

Vekt

Antall

Pst. utslag

Tillegg/ fradrag i utgiftsutj

0-1 år
0,0055
2-5 år
0,1401
6-15 år
0,2628
16-22 år
0,0229
23-66 år
0,1031
67-79 år
0,0553
80-89 år
0,0760
over 90 år
0,0383
Basistillegg
0,0188
Sone
0,0101
Nabo
0,0101
Landbrukskriterium
0,0020
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia
0,0071
Norskfødte med innv foreld 615 år ekskl Skand
Flyktninger uten integreringstilskudd
0,0084
Dødlighet
0,0452
Barn 0-15 med enslige forsørgere0,0181
Lavinntekt
0,0113
Uføre 18-49 år
0,0065
Opphopningsindeks
0,0095
Urbanitetskriterium
Aleneboende 30 - 66 år
0,0194
PU over 16 år
0,0484
Ikke-gifte 67 år og over
0,0452
Barn 1 år uten kontantstøtte
0,0171
Innbyggere med høyere utdanning 0,0188
1 Kostnadsindeks
1,0000
(Tillegg/trekk kr pr innb.)

114 436
245 126
639 819
461 318
3 054 570
572 790
179 646
44 803
325
20 463 927
9 424 649
1
51 039

196
462
1 301
842
5 621
976
273
77
0,6138
38 627
30 224
0,0050
73

0,9334
1,0272
1,1082
0,9947
1,0029
0,9286
0,8282
0,9366
1,0294
1,0287
1,7477
2,7412
0,7795

-0,04 %
0,38 %
2,84 %
-0,01 %
0,03 %
-0,39 %
-1,31 %
-0,24 %
0,06 %
0,03 %
0,76 %
0,35 %
-0,16 %

-19
199
1 486
-6
16
-206
-683
-127
29
15
395
182
-82

-187
1 939
14 488
-62
151
-2 012
-6 655
-1 237
282
148
3 849
1 775
-798

150 287
40 765
119 602
263 451
99 701
190

136
73
206
428
259
0,3468

0,4932
0,9759
0,9387
0,8854
1,4157
0,9924

-0,43 %
-0,11 %
-0,11 %
-0,13 %
0,27 %
-0,01 %

-223
-57
-58
-68
141
-4

-2 170
-554
-566
-660
1 377
-37

455 399
19 858
350 364
39 069
1 355 932

695
50
493
57
1 744

0,8317
1,3722
0,7669
0,7987
0,7010
1,01295

-0,33 %
1,80 %
-1,05 %
-0,34 %
-0,56 %
1,29 %

-171
942
-551
-180
-294
677

-1 664
9 182
-5 371
-1 754
-2 865
6 599

kr per innb

1000 kr

Alle tall i 1000 kr
6 599

2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr
3 Nto.virkn. statl/priv. skoler
4 Sum utgiftsutj. mm (2+3)

-5 363
1 236

Utviklingen fra 2018 til 2019.
Re har for 2019 2,9% større utgiftsbehov enn landet og det gir kommunen 6,6 mill.kr ekstra. Men
etter trekket for private skoler på 5,4 mill. kr er merinntekten 1,2 mill. kr.
Hvilke kriterier er viktige for Re?
Kriteriene skal være objektive og utenfor kommunens påvirkning. De forteller om kommunens
tjenestebehov.
Dette er de indeksene som gir Re de største ekstra tilskuddene:
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Kommunen får 14,5 mill.kr ekstra for mange barn i alder 6-15 år og 1,9 mill.kr for barn i alder 2-5 år.
Det er begrunnet i skoledrift og tilbud barn og unge. Mange psykisk utviklingshemmede over 16 år gir
kommunen 9,2 mill.kr mer. Staten har varslet nedbygging av dette kriteriet. Det bekrefter viktigheten
for Re for å få kompensert evt. bortfall av dette kriteriet. Nabo er et avstandskriterium og gir 3,8
mill.kr. Landbruk gir 1,8 mill. kr. Uførhetsgraden i befolkningene gir 1,4 mill. kr.
De indeksen som gir de største trekkene er:
Kommunen har få eldre 67 år og eldre og trekkes samlet 9,9 mill. kr. Dette sammen med at færre er
aleneboende (trekk1,7 mill. kr), stor andel gifte over 67 år (trekk 5,4 mill. kr) indikerer samlet et
lavere behov på pleie og omsorg på hele 17 mill.kr i forhold til om befolkningen var gjennomsnittlig.
Flyktninger uten integreringstilskudd (-2,2 mill. kr) gir lavt behov for videre støtte. Lav andel
innbyggere med høy utdanning gir trekk 2,9 mill. kr og skal indikere et lavere barnehagebehov. Lav
dødelighet gir trekk på 0,5 mill. kr og lavt score på lavinntektskriteriet gir trekk på 0,7 mill. kr.
Det er fortsatt et særpreg for Re at kommunen har spesielt mange innbyggere i barnehage og
grunnskolealder og få eldre fra 67 til over 90 år.
Systemet er basert på offentlig tilgjengelig statistikk som samvarierer med kommunenes utgifter. Re
kommune har mange med helse og omsorgstjenester som er under 67 år og det kan stilles
spørsmålstegn ved om denne modellen fanger dette opp ved å bruke alder i så stor grad.
KMD skal sette ned et utvalg i 2019 som skal utrede forslag til å revidere systemet. Det gjøres med
jevne mellomrom og blir viktig for kommunene.
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Omfordeling av skatteinntekter mellom kommuner.
Hensikten med skatteutjevningen er å sikre utjevning av de økonomiske forutsetningene for et
likeverdig kommunalt tjenestetilbud over hele landet. Skatteutjevning (inntektsutjevning) er et
system som gir trekk for skattesterke kommuner og overføre dette til skattesvake kommuner etter
gjennomsnittlige skatteinntekter pr innbygger samme år. Det er et nullsumspill mellom kommunene.
Kompensasjonsgraden for lav skatteinntekt er 60 %. Kommuner med skatteinntekter over
landsgjennomsnittet blir trukket 60 % av differansen mellom eget skattenivå og landsgjennomsnittet.
Kommuner under landsgjennomsnittet blir tilsvarende kompensert med 60 % av differansen. I tillegg
vil svært skattesvake kommuner bli kompensert med ytterligere 35 % av differansen mellom egen
skatteinntekt og opp til 90 % av landsgjennomsnittet. Det av dette som ikke betales av trekk hos de
skattesterke kommuner, må igjen alle kommuner være med på å betale ved likt trekk pr innbygger for
alle kommuner.
Skatt
Andel av landsgj.
Netto skatteutjevning
Landsgj. Skatt pr innbygger
Skatt og netto skattutjevning pr innbygger
Andel av landsgj.

2016
24 406
84,9 %
2 737

2017
26 001
87,3 %
2 162

2018
26 015
85,9 %
2 610

2019
26 292
85,9 %
2 639

2020
26 292
85,9 %
2 639

2021
26 292
85,9 %
2 639

28 733
27 143
94,5 %

29 779
28 163
94,6 %

30 276
28 625
94,5 %

30 599
28 931
94,5 %

30 599
28 931
94,5 %

30 599
28 931
94,5 %

For Re kommune som for 2018 anslås å få 85,9 % av landsgjennomsnitt i egen skatteinngang pr
innbygger, sørger skatteutjevningen for å bringe kommunen opp til 94,5 % av landsgjennomsnittet. Re
har hatt en svært god utvikling på egne skatteinntekter fra 2012 da kommunen hadde 82% av
landsgjennomsnittet. Det er i hovedsak de store byene som har best skatteinngang.

Finansinntekter av langsiktig plassert kapital etter salg av elverk
Bruk av og avsetning til drifts og kapitalfond i perioden 2014-22
Fond- i hele mill. kr
DRIFTSFOND:
2.5700.900 Bufferfond plassert i bank
Driftsfond langs. plass. 1.1.
Bruk av bufferfond
Budsjettert avsetning til fondet
Bruk av fondet til utlån Reåsen:
Avsatt til bufferfond fra overskudd
Driftsfond langs. plass. 31.12
KAPITALFOND:
Kapitalfond langs. plass. 1.1.
Netto bruk av kapitalfond
Netto avsatt til kapitalfond
Kapitalfond langs. plass. 31.12
SUM DRIFTS/ KAPITALFOND 31.12

2014
20,2
-2,35

2015
20,2
-8,9

2016
11,3

2017

2018

2019

2020

2021

2022

22,7 36,86 41,71 37,11
-8,14 -8,95
-4,6
-6,2

30,91 18,21
-12,7
-7

-3,0
2,3
11,4 22,3 16,8
20,2 11,30 22,70 36,86 41,71 37,11 30,91

18,21 11,21

119,7 119,7 119,7 119,7 119,7 119,7 119,7

119,7 119,7

119,7 119,7 119,7 119,7 119,7 119,7 119,7
139,9 131,0 142,4 156,6 161,4 156,8 150,6

119,7 119,7
137,9 130,9

Pr 2018 antas bufferfondet (driftsfondet) å være på ca 41,7 mill.kr iht budsjettet. Bruken i 2018 er
budsjettert til 8,9 mill.kr. Endelig regnskap 2018 kan gi avvik. Dette fondet er også en
likviditetsreserve som kommunen har til å ta svingninger i inntekter gjennom året.
Fondet er tilstrekkelig til drift ut 2022.
Tabellen viser fondene i balansen som inngår i egenkapital og gjeld. Denne siden av balansen viser
hvordan de plasserte midlene er anskaffet. Driftsfondene er tidligere regnskapsoverskudd avsatt til
bufferfond for å ta svingninger. Kapitalfondene kommer fra salgene av aksjer i elverk. Disse fondene
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kan kommunestyret kun benytte til investeringer eller nedbetaling av gjeld. Tidligere kommunestyrer
har imidlertid pålagt å la alle disse midlene være uangripelige og dermed være langsiktig plassert for å
gi avkastning til drift av kommunen.
På aktivasiden i balansen vises hvordan kommunen har plassert sin egenkapital og gjeld og her inngår
finansielle plasseringer i aksjer, renter i omløpsmidlene og bygninger og anlegg i anleggsmidlene.
Bufferfondet kan også ta svingninger i finansavkastningen, f.eks. ved endringer i aksjemarkedet. Ved
et evt. underskudd på driftsbudsjettet i kommunen, uansett årsak, vil bufferfondet bli strøket mot
underskuddet.
Forventet avkastning langsiktig plasserte midler:
Fondene (grunnkapitalen) etter elverk plasseres i eiendeler på aktivasiden:
Kapitalfondet på ca 120 mill.kr som er langsiktig plassert, har et mål om slik avkastning i 2019:
Aktivaklasse
Avkastning av grunnkapitalen eskl. tidliger avkastning
Nordiske aksjer indeksfond
Eiendomsfond Aberdeen
Norske obligasjoner
Samlet

Verdi
31.12.2018
14 368
21 060
84 572
120 000

%
andel
12 %
17 %
71 %
100,0 %

Avkastn
forventet

5,0 %
5,0 %
3,3 %
3,77 %

Avkastn
kr
718
1 053
2 749
4 520

Avkastningen på 3,3 % på obligasjoner tilsvarer det DnB Kapitalforvaltning oppgir er løpende
avkastning på fondene høsten 2018. Det kan oppnås dersom det ikke skjer nivåendringer i
rentemarkedet. Aksjer og eiendom forutsetter en videre jevn økonomisk konjunkturoppgang. Det
nordiske aksjefondet er bredt plassert i markeder og bransjer.
Finansreglementet sier at langsiktig skal avkastningskravet være 2,5% over risikofri bankrente som for
tiden er ca 1%. Dette gir et anslag på 3,7 % samlet avkastning for 2019.
Anslaget er under det som erfaringsmessig er oppnådd. Men det har vært en lang periode med
verdistigning på verdens børser. 3,77% avkastning er godt over kommunens rentenivå for lån, som for
tiden i snitt er ca 1,3 % og neste år ca 1,5%. Det betyr at dersom plasseringen av 120 mill.kr oppnår
3,77%, betjener dette rentene på lån tilsvarende 300 mill.kr. Finansforvaltningen har vært svært
vellykket for perioden 2002- 2017 samlet, også når enkelte år med tap tas med. Det er imidlertid ingen
garanti for at kommende periode vil gi merinntekter over bankrente. Dette skal bufferfondet også være
en buffer mot.
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Hovedoversikter budsjett 2018/ Budsjettskjema- oversikt drift hovedarter
utgifter/inntekter.

Økonomisk oversikt - drift
Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap på finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

2017
Regnskap
26 631 182
50 088 771
115 846 791
261 675 101
34 106 047
616 597
246 644 293
14 476 244
750 085 026
381 370 019
94 870 467
100 319 217
103 092 880
42 101 005
39 246 296
- 11 764 662 749 235 222
849 805

2018
Oppr. budsjett

2018
Reg. budsjett

2019
Budsjett

29 065 009
47 417 005
59 704 942
259 254 000
25 177 000
130 000
251 507 000
15 439 000
687 693 956

28 809 009
47 673 005
65 154 942
259 844 000
25 177 000
130 000
251 507 000
15 439 000
693 733 956

29 841 630
62 115 767
77 506 386
279 816 000
21 845 391
250 000
255 584 000
16 437 000
743 396 174

352 412 740
360 872 564 349 727 430
98 433 195
98 364 195
97 543 515
76 840 257
80 990 257
98 692 728
98 483 532
101 683 532 121 883 077
41 687 000
34 596 173
44 283 000
47 281 000
6 703 412 6 703 412 - 7 101 482
661 153 312
669 803 309 752 309 268
26 540 644
23 930 647
8 913 094

5 347 395
5 561 499
33 383
10 942 276

4 080 000
700 000
4 780 000

13 914 275
1 173 373
23 971 152
48 806
39 107 606
- 28 165 329 39 246 296
11 930 771 -

16 131 000
28 010 000
44 141 000
39 361 000 12 820 356 -

16 131 000
21 295 000
28 010 000
30 082 000
44 141 000
51 377 000
39 361 000 - 46 227 000
47 281 000
15 430 353 - 7 859 094

7 383 356
5 437 000
12 820 356
-

21 629 880
9 349 353
6 081 000
37 060 233
3 000 000
14 817 362
3 812 518
21 629 880
-

26 494 693
8 137 378
9 714 915
44 346 986
22 294 693
12 353 185
34 647 878
21 629 880
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-

4 080 000
700 000
4 780 000

4 450 000
700 000
5 150 000

4 881 432
4 882 248
9 763 680
1 904 586
1 904 586
-

Driftsbudsjett- hovedinntekter skjema 1 a
Budsjettskjema 1A - drift
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter

Regnskap
2017

Oppr. Budsjett
2018

246 644 293
261 675 101
14 476 244
34 106 047
556 901 685

251 507 000
259 254 000
15 439 000
25 177 000
551 377 000

Bud(endr)
2018

Budsjett
2019

251 507 000
259 844 000
15 439 000
25 177 000
551 967 000

255 584 000
279 816 000
16 437 000
21 845 391
573 682 391

Renteinntekter og utbytte
5 347 395
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
5 561 499
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
13 914 275
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
1 173 373
Avdrag på lån
23 971 152
Netto finansinnt./utg.
- 28 149 907 -

4 080 000
4 080 000
4 450 000
700 000
700 000
700 000
16 131 000
16 131 000
21 295 000
28 010 000
28 010 000
30 082 000
39 361 000 - 39 361 000 - 46 227 000

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger

22 294 693
12 353 185
26 494 693
8 137 378
9 714 915
9 699 109

7 383 353
5 437 000
12 820 353

14 817 362
3 812 518
21 629 880
9 349 353
6 081 000
18 430 353

1 904 586
4 881 432
4 882 248
7 859 094

538 450 887
516 821 007
21 629 880

524 836 353
524 836 353
-

3 000 000
528 036 353
528 036 353
-

535 314 485
535 314 485
-

Overført til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Mer/mindreforbruk

Budsjett 2018(endret) inkluderer vedtatte budsjettendringer pr september, dvs 1. tertial budsjettrevisjon. Til
fordeling drift fra skjema 1.a. over er et forskriftsbestemt skjema der all bruk av og avsetninger til fond, alle
finansposteringer og statstilskudd vises spesifisert og inngår i regnskapsbegrepet Til fordeling drift.
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Driftsbudsjett- skjema 1.b. 2019 inkludert bruk/avsetning fond i
virksomhetene.
Hovedinntekter drift i skjema 1 a inkluderer alle tilskudd fra staten også de som kommer som
øremerkede og som Re budsjetterer i den berørte virksomheten. 1 a omfatter også all bruk av og
avsetning til ubundne og bundne fond, også de som Re budsjetterer i en virksomhet. Det gjelder
bevegelser på bundne fond til vann, avløp og renovasjon bl.a. det må korrigeres for disse forhold for å
kunne avstemme 1 a og 1 b.
Re kommune
Rammeområder/virksomh.
Alle tall i hele tusen kroner
SUM FORDELT TIL DRIFT IHT. SKJEMA 1A
Statstilskudd over som føres på virksomhetene 1)
Finansutg./avsetning til fond på virksomhet 2)
Finansinntekt/Bruk av fond på virksomhet 3)

Regnskap

Budsjett
Regulert Budsjett
opprinnelig budsjett
2017
2018
2018
2019
516 821
524 836 524 837 535 314
-12 103
-5 840
-5 840
-8 089
7 558
1 905
-9 723
-5 837
-5 837
-5 182

diverse korreksjoner, tjenester fellesanssvar, ikke 1 a 5)
Sum korreksjoner

-15
-14 283

-124
-11 801

-124
-11 801

0
-11 366

Korrigert til fordeling drift

502 538

513 035

513 036

523 948

RÅDMANN/ STABSTJENESTER

33 366

34 620

34 620

35 998

OPPVEKST OG KULTUR

231 442

233 577

233 577

246 183

HELSE- OG VELFERD

206 057

205 443

205 443

210 446

40 464

36 394

36 394

33 556

FELLESOMRÅDE (poster ikke med i 1A i ansvar 9xxx)6)
Overføring kirkelig fellesråd (tjen 3900, ansvar 9000)

-15 267
6 476

-3 350
6 351

-3 350
6 351

-8 415
6 180

Sum fordelt til drift:

502 538

513 035

513 035

523 948

TEKNIKK OG NÆRING

Kommunen bruker dette skjema for å fordele budsjettet på rammeområdene og til å bevilge til
overføring til kirkelig fellesråd.
Området Fellesområde utenfor tjenesteproduksjonen består av:
Avsetninger til lønnsoppgjør, pensjon premieavvik, reserve til formannskap og rettighetsbaserte
tjenester og refusjon ressurskrevende brukere.
Lønnspott, vekst 3%, for 2019
Pensjonsutgift, premieavvik til inntekt
Reserve rettighetsbaserte tjenester
Skjærgårdsmat, fellesprosjekt Tønsberg
Formannskapets disposisjon
Sum reserver
Refusjon ressurskrevende brukere
Sum

kr 12.100.000,kr - 3.000.000,kr
850.000,kr
50.000,kr
165.000,kr 10.165.000,kr
-18.580.000,kr - 8.415.000,-

Det er dermed satt av en reserve på 0,85 mill.kr i 2019 til rettighetsbaserte tjenester. Det er til nye
ressurskrevende brukere og økninger basert på rettigheter som erfaringsmessig kommer til gjennom
året. Denne reserven er finansiert med bruk av bufferfondet. Budsjettet på virksomhetene viderefører
det nivået på brukere som er kjent ved utarbeidelse av budsjettet. For ressurskrevende brukere er den
kommunale egenandelen nå kr 1.320’ pr bruker før staten refunderer 80% av det overskytende.
Pensjonsanslag er basert på beregningene fra KLP.
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Brutto driftsutgift pr rammeområde 2014- 2019 og områdenes andel i %.
Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap
2013
2014
2015
2016
2017

Endr.bud
2018

Budsjett
2019

8 174
8 174

10 165
10 165

Reserver, pensjon,lønn
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme

-

-

-

-

35 781
-7 314
28 467

35 670
-6 864
28 806

39 161
-7 767
31 394

39 838
-7 487
32 351

44 617
-11 251
33 366

46 515
-11 241
35 274

46 871
-10 873
35 998

Oppvekst og kultur
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme

252 285
-47 374
204 911

278 714
-58 797
219 917

288 825
-65 742
223 083

297 462
-71 359
226 103

307 705
-76 262
231 443

276 090
-35 267
240 823

291 294
-45 111
246 183

Helse og velferd
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme

184 755
-34 360
150 395

190 928
-36 794
154 134

206 485
-32 369
174 116

226 758
-35 140
191 618

248 359
-42 303
206 056

238 314
-28 277
210 037

247 886
-37 440
210 446

Teknikk og næring
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme

83 732
-57 077
26 655

87 247
-57 052
30 195

93 132
-59 822
33 310

92 542
-60 862
31 680

107 146
-66 682
40 464

91 062
-55 522
35 540

98 639
-65 083
33 556

5 195

5 278

6 270

7 588

6 476

6 351

6 180

561 748
-146 125
415 623

597 837
-159 507
438 330

633 873
-165 700
468 173

664 188
-174 848
489 340

714 303
-196 498
517 805

666 506
-130 307
536 199

701 035
-158 507
542 528

Rådmann/stabstjenester
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme

Overføring kirkelig fellesråd
SUM DRIFTSUTGIFTER
SUM INNTEKTER
NETTO DRIFTSUTGIFTER

-

Summene pr rammeområde inkluderer alle typer utgifter/inntekter inkl. fond, interne kjøp/salg andre
virksomheter, andre generelle statstilskudd med mer.
Teknikk og næring har redusert netto budsjettramme fra 2018 til 2019 grunnet innsparingskrav, men
også grunnet økte gebyrinntekter. Deler av de utgiftene som de økte gebyrene skal dekke inn er
kalkulerte renter og avskrivninger som ikke føres på rammeområdet. Det skal også dekke inn noe
underskudd som kommer på VAR området i 2018.
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Brutto utgiftene pr rammeområde – utvikling 2013 -2019.
Brutto driftsutgifter
Fellesområde
Rådmann/stab
Oppvekst kultur
Helse og velferd
Teknikk næring
Kirkelig fellesråd
SUM BRUTTO DRIFTSUTG.

Regnskap
2013
35 781
252 285
184 755
83 732
5 195
561 748

Regnskap
2014
35 670
278 714
190 928
87 247
5 278
597 837

Regnskap
2015
39 161
288 825
206 485
93 132
6 270
633 873

Regnskap
2016
39 838
297 462
226 758
92 542
7 588
664 188

Regnskap
2017
44 617
307 705
248 359
107 146
6 476
714 303

Endr.bud
2018
8 174
46 515
276 090
238 314
91 062
6 351
666 506

Budsjett
% del
Vekst
2019
2019
2018/19
10 165
1,4 %
24,4 %
46 871
6,7 %
0,8 %
291 294
41,6 %
5,5 %
247 886
35,4 %
4,0 %
98 639
14,1 %
8,3 %
6 180
0,9 %
-2,7 %
701 035 100,0 %
5,2 %

Endringer fra endret budsjett 2018 til 2019.
Rammeområdene ble noe endret ved 1. budsjettrevisjon 2018. Hele brutto budsjettet for
tjenesteproduksjonen øker med 5,2% fra 2018 til 2019, mens deflator er 2,8%. Realveksten samlet er
dermed 2,4% utover deflator. Sterkest vekst har teknikk og næring med 8,3 %, så følger oppvekst
kultur med 5,5%, helse velferd med 4% og stab med 0,8%. Kirkelig fellesråd har nedgang.

Andeler av budsjett 2019 pr rammeområde.
Rådmann/stabstjenester inkluderer kostnader til folkevalgte og utgjør 6,7 % av budsjettet til
tjenesteproduksjonen i kommunen. Oppvekst og kultur er det største rammeområdet med 41,6%.
Helse og velferd utgjør 35,4%. Teknikk og næring utgjør 14,1%.
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Økonomisk oversikt investering
Økonomisk oversikt investering
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte
Sum inntekter
Utgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter
Sum utgifter
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket
Avsatt til ubundne investeringsfond
Avsatt til bundne investeringsfond
Sum finansieringstransaksjoner
Finansieringsbehov
Dekket slik:
Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Sum finansiering
Udekket/udisponert

Regnskap
2017

Oppr. budsj
Bud(endr)
2 018
2018

Budsjett
2019

12 618 465
699 014
26 484 109
340 000
19 648 935
58 392 495

600 000
8 960 000
9 560 000

3 848 000
19 087 000
17 120 000
40 055 000

8 348 000
8 348 000

118 845
29 911
129 465 545
32 284 019
1 474 000
163 372 321

2 388 000
51 064 000
53 452 000

2 388 000
101 897 000
104 285 000

119 584 000
400 000
119 984 000

2 199 839
11 332 610
1 677 277
7 500 000
1 294 360
24 004 086
128 983 911

1 650 000
1 650 000
45 542 000

10 000 000
1 650 000
3 000 000
14 650 000
78 880 000

1 900 000
1 900 000
113 536 000

113 018 461
2 609 902
1 179 548
7 500 000
1 676 000
125 983 911
- 3 000 000

45 542 000
45 542 000
-

75 880 000
3 000 000
78 880 000
-

112 936 000
600 000
113 536 000
-
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Budsjettskjema 2 a- investering
Budsjettskjema 2A - investering

Regnskap
2017

Oppr. budsj Bud(endr)
2018
2 018

Budsjett
2019

Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

163 372 321
11 332 610
1 677 277
2 199 839
7 500 000
1 294 360
187 376 406

53 452 000
1 650 000
55 102 000

104 285 000
10 000 000
1 650 000
3 000 000
118 935 000

119 984 000
1 900 000
121 884 000

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering

113 018 461
12 618 465
19 988 935
26 484 109
1 910 888
174 020 858

45 542 000
8 960 000
600 000
55 102 000

75 880 000
17 120 000
19 087 000
3 848 000
115 935 000

112 936 000
8 348 000
600 000
121 884 000

10 355 548
184 376 406
- 3 000 000

55 102 000
-

3 000 000
118 935 000
-

121 884 000
-

Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/udisponert
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Anskaffelse og anvendelse av midler
Regnskap
2017

Oppr. budsj Bud(endr)
2 018
2018

Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anskaffelse av midler

750 085 026
58 392 495
126 570 640
935 048 161

687 693 956
9 560 000
50 322 000
747 575 956

693 733 956
40 055 000
80 660 000
814 448 956

743 396 174
8 348 000
118 686 000
870 430 174

Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anvendelse av midler

709 988 926
161 898 321
55 791 331
927 678 578

651 988 309
2 388 000
45 791 000
700 167 309

667 729 136
2 388 000
55 791 000
725 908 136

692 763 268
119 984 000
53 277 000
866 024 268

7 369 583
37 801 539
45 171 122

47 408 647
47 408 647

88 540 820
88 540 820

4 405 906
4 405 906

Anskaffelse og anvendelse av midler

Anskaffelse - anvendelse av midler
Endring i ubrukte lånemidler
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest
Endring i arbeidskapital

Budsjett
2019

Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger
Bruk av avsetninger
Til avsetning senere år
Netto avsetninger
Int. overføringer og fordelinger
Interne inntekter mv
Interne utgifter mv
Netto interne overføringer

65 072 118
21 629 880
54 702 535
12 820 353
40 060 233
3 000 000
7 369 583 - 12 820 353 - 18 430 353 51 010 958
51 010 958
-
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6 703 412
6 703 412
-

6 703 412
9 703 412
3 000 000

1 904 586
9 763 680
7 859 094
54 382 482
54 382 482
-

Budsjettskjema 2 b investering pr prosjekt i 2019 i hele 1000 kr.
Art

Ansvar Tjeneste Prosjekt

2 019

Stabstjenester og kirkelig fellesråd
IT-investeringer iht IKT-plan
Egenkapital pensjon KLP-andel av forpliktelse
Utbedring av kirkebygg
SUM

32003
35290
34700

1203
9020
9000

1203
1800
3900

190
914
389

1 200
1 900
400
3 500

Skoler, barnehager, kultur:
Oppfølging IKT-plan skoler
Oppfølging IKT-plan barnehage
Skjeggestadåsen barnehage, tr.2 , uteområde
Våle samfunnshus, lydanlegg
Ventilsjonsanlegg Ramnes skole
Ungdomshus i Re, kommunal andel
Solerød barnehage- utbygging
Utskifting av lekeapparater skole
Utskifting av lekeapparater barnehage
SUM

32003
32003
32300
32000
32002
32300
32300
32000
32000

2110
2210
4337
4353
4324
4367
4333
4300
4300

2020
2010
2210
3860
2220
3860
2210
2220
2210

197
189
259
19D
16E
17E
18E
19A
15B

2 000
300
11 200
100
6 090
8 000
8 500
200
100
36 490

2340 19B

300
300

Helse og sosial:
Psykisk helse; etablering dagsenter
SUM
Teknikk og næringstjenester
Oppgradering/utbedring kommunale veier
Egenandel trafikksikkerhetstiltak/div tiltak
Bygg, brannsyn,ENØK, oppgradering
Grunnerverv, Revetal Søndre AS
Kommunalt reguleringsarbeid
SUM

32000

32500
32300
32300
32802
32300

3436

4840
4840
4300
4369
4100

3320
3324
2210
3200
3010

600
610
SA5
19C
400

1 500
150
2000
71094
100
74 844

SUM INVESTERING EKSL. VAR
Investeringer VAR-sektoren
Rehabilitering pumpestasjoner
Rehabilitering anlegg vann
Hovedplan vann og avløp
Driftsovervåking pumpestasjoner
SUM

115 134

32502
32502
32300
32400

4420
4410
4410
4421

3530
3450
3450
3530

2 019
250
250
6 000
250
6 750

443
695
SB5
697

SUM INVESTERINGER

121 884

FINANSIERING
Refusjon av G/S Skjeggestadåsen 15 år
Refusjon av mva
Bruk av lån til investeringer
SUM FINANSIERT

39200
37290
39100

9980
9000
9980

8700
8410
8700

985
980

2 019
600
8 348
112 936
121 884

Mvarefusjon fra investeringer føres direkte i investeringsregnskapet og er en felles inntekt til
finansiering av prosjektene. Alle investeringer vises brutto og er inkl. mva.
27

Kommentarer til det enkelte investeringsprosjekt
(en del av prosjektene er kommentert under rammeområdene)
IT investeringer.
Samlet 1,2 mill.kr. Omfatter tekniske og programvare investeringer, oppgraderinger og opplæring
vedrørende dette. Etter opprettelse av Jarlsberg IKT skal fortsatt hver kommune dekke investering og
utskifting av sluttbrukerutstyr som pc, skjermer, skrivere med levetid 3-5 år. Det samme gjelder
infrastruktur lokalt og trådløst nett og fiber og kabling frem til og i bygg. Programvare anskaffes da
heretter i felles anbud med samarbeidskommunene.Midlene vil også i digitaliseringen av nye
Tønsberg og de nødvendige prosjektene der.
KLP- egenkapitalinnskudd.
Egenkapitaltilskudd på 1,9 mill. kr kan finansieres som en investering med lån. Øker med
pensjonsforpliktelsene årlig.
Investeringer kirken.
Det overføres kr 400.000,- til generell investering i kirkebyggene. Behovet er større på driften av
kirkebygg der det bevilges kr 1000’ til driftsvedlikehold.
Oppvekst og kultur
Teknikk og næring
Grunnerverv Revetal Søndre eiendomsselskap.
Investeringen er ført opp i 2019. Det er vedtatt av kommunestyret i 2018 å kjøpe alle aksjene i
selskapet, men det kan ikke gjennomføres før ny kommunelov trer i funksjon. Dersom det ikke er før
2020 blir oppgjøret for kjøpet utsatt til 2020.
Bygging/utbedring av kommunale veger
Det er etterslep på vedlikehold og oppgradering av kommunens veier og gang/sykkelstier. Investering
kr 1,5 mill. årlig.
Kommunalt reguleringsarbeid
Det videreføres kr. 100.000 som årlig bevilgning. Denne er forutsatt å dekke ulike tiltak og behov som
ikke fanges opp av øvrige prosjektbudsjetter.
Egenandel trafikksikkerhetstiltak/div. tiltak
Det videreføres kr. 150.000 som årlig bevilgning til mindre tiltak i trafikksikkerhetsplanen eller øvrige
behov utover dette. Større tiltak i planen må i tilfelle dekkes av egne bevilgninger.
Bygg, brannsyn oppgradering, utbedring inkl. ENØK
Det videreføres kr 2,0 mill. som årlig bevilgning til vedlikehold av kommunale eiendomsmassen.
Investeringer VAR-sektor (gebyrområdene vann, avløp, renovasjon)
Rehabilitering pumpestasjoner
Kr 250.000 til utbedring pumpestasjoner.
Rehabilitering anlegg vann
Kr 250.000,- til oppgradering av eldre vannledningsanlegg.
Driftsovervåking pumpestasjoner
Årlig bevilgning på kr 250.000. Gjelder etablering av driftsovervåking av pumpestasjoner.

28

Hovedplan Vann/Avløp
Planen er ferdigstilt, og arbeidet med tiltaksplanen prioriteres.
Budsjett 2019 er på 6 mill.kr.
I k.sak 25/17 vedtok kommunestyret å innarbeide 31 mill.kr i perioden 2017 -21 med 6 mill.kr årlig
2018-21. Prosjektet er fullfinansiert av gebyrinntekter og må budsjettjusteres årlig iht varsling om
fremdriften år for år.
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4.

ØKONOMIPLANEN 2019-2022

Frie inntekter; skatt og rammetilskudd.
Skatt på inntekter og formue
Skatteinngang personer
Skatteanslag
Ordinære rammetilskudd- prognose
Innbyggertilskudd/utgiftsutjevning eskl.realvekst fra 2018
Budsjettvedtak Stortinget
Kommunesammenslutning; komp. for red. basistilskudd
Realvekst frie innt. 2,6 mrd som i 2019 årlig, 1,8 prom
Regionsenter tilskudd , Re kommune andel
Inndelingstilksudd Re , nedtrapping over 5 år fra 2017
Ekstratilskudd, etter søknad KMD
Skjønnstilskudd- forutsatt videreført
Digitaliseringsmidler Re/Tønsberg
Øremerket tilskudd dagsenter overføres rammetilskudd
Inntektsutjevning for lav skatteinngang
Sum ordinære rammetilskudd faste priser
Sum frie; skatt og ordinære rammetilskudd

2017
-246 644

2018
-251 507

2019
-255 584

2020
-255 584

2021
-255 584

2022
-255 584

-246 644

-251 507

-255 584

-255 584

-255 584

-255 584

2017
-223 274

2018
-226 023
-590
-3 529

2019
-243 295

2020
-243 295

2021
-243 295

2022
-243 295

-4 234

-598
-7 138
-700
-2 357
-4 000

-1 178
-5 492
-700
-1 931

-1 185
-3 764
-700
-1 900

-4 234
-4 680
-1 196
-1 882

-4 234
-9 360
-1 196
-

-4 234
-14 040
-1 196
-

-1 900

-1 900

-1 900

-20 508
-262 015
-508 659

-20 276
-259 719
-511 226

-24 738
-279 816
-535 400

-1 000
-24 738
-282 925
-538 509

-1 000
-24 738
-285 723
-541 307

-1 000
-24 738
-290 403
-545 987

24 174

3 109

2 798

4 680

-3 440

Økning fra året før

Økninger i 2019 videreført i 2020-22
Det er lagt til grunn samme årlige realvekst for årene 2020-22 som i 2019 og det gir 4,7 mill.kr i årlig
realvekst utover lønns- og prisvekst.
Inndelingstilskuddet for sammenslåingen mellom Våle og Ramnes var på sitt høyeste i 2016 og blir
deretter nedtrappet med 20% årlig fra 2017, en nedtrapping på 1,9 mill.kr årlig 2019 og 2020.
Skjønnsmidler har vært i en fallende trend over flere år grunnet reduksjoner i samlede rammer til
dette. Re opprettholder derfor relativt godt sin andel av midlene med 1,9 mill.kr.
Anslagene forutsetter skattevekst i Re lik landet i snitt fra 2018. Folketallsveksten er forutsatt likt med
landet fra 2019. inntektsutjevningen blir korrigert etter folketallet pr 1.1.19.
Utgangspunkt her er 4,6 mill.kr i årlig realvekst for frie inntekter fremover. Det er en lavere vekst enn
tidligere år. Staten gir ikke signaler for mer enn ett år fremover. Det må forventes at staten delvis
binder opp midler til statlige satsinger og føringer vi nå ikke kjenner. Dette har skjedd mange tidligere
år. Det kan redusere den faktiske handlefriheten.
Kommunen forutsetter at når øremerket tilskudd til dagsenter faller bort, at rammetilskuddet øker
tilsvarende.
Det er tre av inntektslinjene i tabellen som kommer fordi Re kommune har fattet vedtak om
kommunesammenslåing. Det er kompempensasjon for redusert basistilskudd med 4,2 mill.kr,
regionsntertilskudd 1,2 mill. kr og ekstratilskuddet tildelt av KMD på 0,7 mill.kr. Samlet sett gir
vedtaket Re kommune 6,1 mill. kr merinntekter i 2019. For 2018 er merinntekten 5,4 mill. kr.

Andre statstilskudd og finansposter
Andre generelle statstilskudd
Tilskudd renter/avdrag Grunnskolereform- 97
Kompensasjon rente/avdrag Brår/Ramnes/Vestjordet
Rentekompensasjon skolebygg
Rentekompensasjon - kirkebygg, ramme ca 9 mill.kr
Red. rentenivå
Sum refusjon renter/avdrag
Refusjon staten for ressurskrevende brukere, 80% ref.
Bortfall tilskudd ressurskrevende, bruker blir 67 år
Statstilskudd flyktninger

2016

2018

Sum generelle statstilskudd
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-361
-1 475
-760
-88
747
-1 937
-17 465

2019
-354
-1 445
-740
-82
747
-1 874
-18 580
-11 881

2020
-347
-1 415
-720
-76
747
-1 811
-18 580
2 590
-9 567

2021
-340
-1 385
-700
-70
747
-1 748
-18 580
2 590
-6 534

2022
-340
-1 385
-700
-70
747
-1 748
-18 580
2 590
-6 032

-19 000
-38 402

-32 335

-27 368

-24 272

-23 770

Tilskudd fra renterefusjonsordningene svinger med Husbankrenten og nedtrappes etter en avdragsplan.
Tilskudd ressurskrevende brukere er beregnet ut fra kjent antall brukere høsten 2018 ut fra ny terskel
for refusjon på kr 1.320’. Det er satt ned et utvalg som skal foreslå endringer i ordningen.
Integreringstilskudd flyktninger er basert på et kjent antall mottak i 2018 og årlige mottak videre på 8
personer. Det er usikkerhet om behovet og dermed er antallet satt lavere enn tidligere.

Renteinntekter/avkastning /utbytte
Renteinntekter bankbeholdning
Renteinntekter formidlingslån
Renteinntekter forskuttering GS Skjeggestad
Langsiktige finansplasseringer
Renteinntekter/ avkastning

2017

2018

-

-100
-300
-180
-4 200

2019
-100
-350
-180
-4 520

2020
-100
-350
-180
-4 520

2021
-100
-350
-180
-4 520

2022
-100
-350
-180
-4 520

-4 780

-5 150

-5 150

-5 150

-5 150

Den langsiktige finansavkastningen er budsjettert med 3,75% av 120 mill.kr i alle år i perioden.
Formidlingslån renter balanserer med innbetalte og mottatte renter.

Økonomiplanen 2018-2022
Budsjettskjema 1a i faste 2019 priser
BUDSJETT ( e )
2017
1 Skatt på inntekt og formue
2 Ordinært rammetilskudd
3 Skatt på eiendom

1

2

5 Andre generelle statstilskudd 3
6 SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
7 Renteinntekter ordinært og langsiktig forvaltning 4
8 Gevinst finansielle instrumenter
9
10
11
12

2018

Renteutgifter, provisjoner 5
Tap på finansielle instrumenter
Avdrag på lån
NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

13 Til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk
14 Avsetninger til disposisjonsfond /bufferfond
Til bundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Bruk av tidligere års mindreforbruk
15 Bruk av disposisjonsfond /bufferfond
19 NETTO AVSETNINGER
Overført til investeringsbudsjett
21 Til fordeling drift -netto sentrale inntekter/utgifter
22 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
23 Merforbruk -/ mindreforbruk +

-

-

-

-
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ØKONOMIPLAN
2019

2020

-251 507

-255 584

-255 584

-255 584

-255 584

-259 844
-15 439

-279 816
-16 437

-282 925
-16 437

-285 723
-16 437

-290 403
-16 437

-25 177
-551 967

-32 335
-584 172

-27 368
-582 314

-24 272
-582 016

-23 770
-586 194

-4 080
-700

-5 150

-5 150

-5 150

-5 150

16 131

21 295

23 753

27 102

26 763

28 010
39 361

30 082
46 227

30 280
48 883

30 472
52 424

30 663
52 276

-4 582
-4 582

-6 209
-6 209

-12 667
-12 667

-6 999
-6 999

-542 527
542 527
-0

-539 640
539 640
-0

-542 259
542 259
0

-540 917
540 917
0

14 817
3 813
-6 081
-21 630
-9 349
-18 430
3 000
-528 036
528 036

2021

2022

Fordeling på rammeområdene i økonomiplanperioden.
BUDSJETTSKJEMA 1B - Til fordeling drift
BUDSJETT
2018

2019

ØKONOMIPLAN
2020
2021

2022

-528 036

-542 527

-539 640

-542 259

-540 917

5 865
5 865

10 165
10 165

10 165
10 165

10 165
10 165

10 165
0
10 165

OMRÅDE: RÅDMANN OG STABSTJENESTER
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme

46 515
-11 241
35 274

46 871
-10 873
35 998

46 251
-10 873
35 378

46 251
-10 873
35 378

46 251
-10 873
35 378

OMRÅDE: OPPVEKST OG KULTUR
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme

276 090
-35 267
240 823

291 294
-45 111
246 183

293 210
-46 137
247 073

295 546
-46 713
248 833

297 013
-47 027
249 986

OMRÅDE: HELSE OG VELFERD
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme

238 314
-28 277
210 037

247 277
-36 832
210 445

242 892
-35 604
207 288

243 924
-35 777
208 147

241 429
-35 777
205 652

OMRÅDE: TEKNIKK OG NÆRINGSTJENESTER
Sum utgifter
91 062
Sum inntekter
-55 522
Netto driftsramme
35 540

98 638
-65 082
33 556

98 638
-65 082
33 556

98 638
-65 082
33 556

98 638
-65 082
33 556

6 351

6 180

6 180

6 180

6 180

533 890

542 527

539 640

542 259

540 917

-0

-0

0

0

542 527

539 640

542 259

540 917

TIL FORDELING FRA SKJEMA 1A
OMRÅDE: FELLES
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme

Overføring til kirkelig fellesråd
SAMLET NETTO DRIFTSUTGIFTERUnderskudd -/Overskudd +
SAMLET FORDELT TIL DRIFT

533 890

Teknikk og næring har en nedgang fra 2018 til 2019 grunnet kravene til innsparing, men også fordi
gebyrinntektene forutsettes økt sterkt. Det gir lavere nettoutgift på rammeområdet fordi en del av
utgiftene de skal dekkes er kalkulerte utgifter som fremkommer i andre budsjetter som renter,
avskrivninger osv.
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Skatt på eiendom; bolig, fritidsbolig og boligdel landbruk.
Økonomiplanen 2019-2 forutsetter videreført 2 ‰ eiendomsskatt i hele kommunen for alle typer
boliger, boligdelen av landbruk og fritidsboliger.
Anslag eiendomsskatt for 2019:
0,20 % Sats

Skatteyter- type eiendom

Sats

Antall avt

Takst

Formuesgrunnlag bolig- fra skattetaten
Nye boliger 2019 ca 20 stk a 3 mill.kr
Fritidsboligeiendommer
Landbrukseiendommer
Boligeiendommer taksert av Verditakst

2 800 6 183 556 000
20
60 000 000
237
239 180 000
532 1 046 252 000
278
331 131 000

SUM BOLIG FRITID

3 867

7 860 119 000

Anslag
gj.snittsver Skatteinntekt
di *
2018
2 208 413
12 367 112
3 000 000
1 009 198
478 360
1 966 639
2 092 504
1 191 119
662 262
15 600 238

SSB SørØstlandet
Prognose EPrisvekst
skatt
ligning
inntekt
2016-17
2019
1,047 12 948 366
120 000
486 200
2 106 476
776 046
16 437 088

I 2018 har eiendomsskatt på eiendommene innen bolig og fritidsboliger blitt beregnet til å gi 15,6 mill.
kr i skatteinntekter til kommunen. Det er etter klagebehandlingen.
For 2019 er det gjort et anslag på ca 16,4 mill.kr på eiendommene. Alle takstene som er foretatt av
Verditakst AS og vedtatt i nemndene i kommunen står uregulert i 10 år. Det gjelder fritid og boligdel
på landbruk. Formues grunnlaget fra skatteetaten oppjusteres med prisstigningen på boliger. Det vil
være hoveddelen av eiendommene. Det er forutsatt 4,7% prisvekst fra 2017 til 2018 på dette
grunnlaget basert på endring ligningsverdier fra 2016 til 2017. I tillegg er det antatt at det kommer til
20 nye boliger for ca 60 mill. kr i 2019 som vil bli taksert av Verditakst AS. Anslaget på 16,4 mill. kr
er videreført uforandret årlig i perioden. Økonomiplanen er i faste 2019 kr og derfor er ikke de
påfølgende års mulige økninger tatt med.
Kommunestyret må årlig vedta innretning og sats på eiendomsskatt for budsjettåret. Det er mulighet
for å øke satsen med inntil 1 ‰ pr år, dvs til 3 ‰. Det er anledning til å vedta satser med desimaler,
dvs f.eks. 2,1 ‰. 0,1 ‰ i økning på boliger og fritidseiendommer er anslått å gi 0,8 mill. kr i økt
eiendomsskatt. Regjeringen har endret reglene for beskatning av driftsinventar i verker og bruk og
reduksjon i høyeste lovlige sats ned til 5 ‰. 2 ‰ på næring og verker og bruk antas å gi ca 2,5 mill.kr
etter nye regler. Rådmannen forslår ingen endring i satsene for eiendomsskatt eller innretningen for
øvrig.
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Anvendelse av eiendomsskatten i økonomiplanen 2019-22.
Vedlikehold omfatter her både kommunale bygg, kirker og sommervedlikehold av veier.
Anvendelse av eieindomsskatt
Hele 1000 kr
Investering ny ungdomsskole-finansutgifter
Fra budsjett -18, økonomiplanen 2019-21:
Vedlikeholdsetterslep:
Lønn bygningsdrift/vedlikehold
Materialer /tjenester bygninger
Vei- driftsvedlikehold
Driftsvedlikehold kirker
Sum driftsutgifter
Investeringer:
Ramnes skole, ventilasjon
Vålehallen, gulv
Ramneshallen tak/gulv
Røråstoppen skole
Solerød/Skjeggestadåsen bhg
Bygg, brannsyn,ENØK, oppgradering
Oppgradering kommunale veier
Kirkelig fellesråd, investeringsvedlikehold
Sum investeringer
SUM BRUK VEDLIKEHOLD,U.SKOLE
EIENDOMSSKATT

2 016

2 017

2 018

2 019

2 020

2 021

1 400

5 404

8 725

8 717

8 613

8 509

4 973
6 922
1 340
2 000
16 635

5 261
8 451
5 098
1 000
25 214

5 737
6 775
1 518
1 000
23 755

4 058
2 240
1 000
16 015

4 058
2 240
1 000
15 911

4 058
2 240
1 000
15 807

2 000
1 500
400
3 900
19 811
16 437

2 000
1 500
400
3 900
19 707
16 437

6 090
1 500
339

3 169

2 000
1 500
3 700
7 200
32 414
14 389

400
3 908
20 543
17 169
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1 500
270
2 000
1 500
400
7 170
30 925
15 439

8 500
2 000
1 500
400
18 490
34 505
16 437

Oversikt over investeringer med finansiering 2019-22.
INVESTERINGER I PERIODEN
Stabstjenester og kirkelig fellesråd
IT-investeringer iht IKT-plan
Egenkapital pensjon KLP-andel av forpliktelse
Utbedring av kirkebygg
SUM
Skoler, barnehager, kultur:
Oppfølging IKT-plan skoler
Oppfølging IKT-plan barnehage
Skjeggestadåsen barnehage, tr.2 , uteområde
Våle samfunnshus, lydanlegg
Ventilsjonsanlegg Ramnes skole
Ungdomshus i Re, kommunal andel
Solerød barnehage- utbygging
Utskifting av lekeapparater skole
Utskifting av lekeapparater barnehage
SUM

2 018

2 019

2 020

2 021

2 022

1 200
1 650
400
3 250

1 200
1 900
400
3 500

1 200
1 900
400
3 500

1 200
1 900
400
3 500

1 200
1 900
400
3 500

2 000

2 000
300
11 200
100
6 090
8 000
8 500
200
100
36 490

1 000
300

1 000

1 000

200
100
1 600

200
100
1 300

200
100
1 300

-

-

-

2 020
1 500
150
2 000

2 021
1 500
150
2 000

2 022
1 500
150
2 000

100
3 750

100
3 750

100
3 750

738
300
100
3 138

Helse og sosial:
Psykisk helse; etablering dagsenter
SUM
Teknikk og næringstjenester
Oppgradering/utbedring kommunale veier
Egenandel trafikksikkerhetstiltak/div tiltak
Bygg, brannsyn,ENØK, oppgradering
Grunnerverv, Revetal Søndre AS
Kommunalt reguleringsarbeid
SUM
SUM INVESTERING EKSL. VAR
Investeringer VAR-sektoren
Rehabilitering pumpestasjoner
Rehabilitering anlegg vann
Hovedplan vann og avløp
Driftsovervåking pumpestasjoner
SUM
SUM INVESTERINGER
SUM INVESTERINGER EKSL. VAR

2 018
1 500
150
2000
100
3 750

300
300
2 019
1 500
150
2000
71094
100
74 844

10 138

115 134

8 850

8 550

8 550

2 018
250
250
6 000
250
6 750

2 019
250
250
6 000
250
6 750

2 020
250
250
6 000
250
6 750

2 021
250
250
6 000
250
6 750

2 022
250
250

16 888
10 138

121 884
115 134

15 600
8 850

15 300
8 550

9 300
8 550

250
750

For 2018 vises det ikke budsjett på alle prosjekter, hovedsakelig på prosjekter som videreføres 201922.
FINANSIERING
Refusjon av G/S Skjeggestadåsen 15 år
Refusjon av mva
Bruk av lån til investeringer eksl VAR
SUM FINANSIERT

2 018
600
2 028
7 510
10 138
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2 019
600
8 348
112 936
121 884

2 020
600
1 310
6 940
8 850

2 021
600
1 250
6 700
8 550

2 022
600
1 250
6 700
8 550

Lånebeløpene blir noe høyere for årene 2020-22 enn vist i tabellen fordi lån til VAR, vann og avløp,
kommer i tillegg. For 2019 er lån til VAR tatt med i årets lånebehov. I prinsippet skal økte gebyrer
dekke nye renter og avdrag på lån til VAR iht til selvkostreglene. Prosjektene er kommentert under de
respektive rammeområder. Alle investeringer er inkludert mva som igjen refunderes som en inntekt i
investeringsbudsjettet i tråd med regnskapsreglene. Refusjonen utgjør en felles finansiering for alle
prosjekter.

Kommentar til investeringsprosjekter 2019-22.
Det er årlige beløp til formål som er kommentert under investeringer i 2019

Investeringsgjeld- utvikling i perioden.
INVESTERINGSGjELD I PERIODEN
Gjeld pr. 1.1
Avdrag lån, minmumsavdrag 2018 :
Nytt lån
Nye låneopptak øk.plan ( eksl. VAR fra 2020)
Nye avdrag eksl. VAR fra øk.plan

2 018
878,2
-29,1
26,1

2 019
875,2
-29,2

2 020
949,5
-29,2

2 021
926,2
-29,2

2 022
902,4
-29,2

104,4
-0,8

6,9
-1,0

6,7
-1,2

6,7
-1,4

875,2

950

926

902

878

-120

-120

-120

-120

-120

Investeringgjeld minus langsiktige midler

756

830

806

783

759

Derav gjeld for vann/avløp

-58

-62

-62

-62

-62

Derav gjeld med rentekompensasjon
Netto gjeld som belaster driften m. renter

-63
635

-61
707

-59
685

-57
664

-57
640

Investeringsgjeld pr. 31.12
Langsiktig plasserte midler

Fra 2020 er ikke nye lån til vann avløp inkludert.
Tabellen med nøkkeltall viser den delen av gjelden som netto belaster kommunens driftsresultat.
Investeringsgjelden er fratrukket lån som betjenes av gebyr for vann og avløp og lån som kommunen
for refundert renter for i ulike statlige ordninger. Vann og avløp vil bli en netto av nye investeringer og
gamle investeringer som går ut av avgiftsgrunnlaget etter avskrivning. Det kan også korrigeres for
langsiktige plasseringer av midler etter salg av elverk. Gjeld som faktisk belaster kommunens drift når
en topp i 2019 med 707 mill.kr.

Finansutgifter i perioden
Renteutgifter
Renter lån og andre finansutg pr 31.12.
Renteøkning 2019-22; 0,5%, 0,75%; 1,25%,1,25%
Renter nye lån i perioden ifg investeringsoppsett
Sum renter investeringslån
Renter formidlingslån
Renteutgifter samlet

0

Avdrag på lån
Avdrag på lån pr 31.12.
Avdrag nye lån i perioden, jf investeringer
Sum årlige avdrag

0

2018
16 023

16 023
300
16 323

-

2018
28 851
0

28 851

2019
16 400
3 710
835
20 945
350
21 295

2020
15 900
5 400
2 103
23 403
350
23 753

2021
15 300
8 700
2 752
26 752
350
27 102

2022
15 100
8 400
2 913
26 413
350
26 763

2019
29 250
832
30 082

2020
29 250
1 030
30 280

2021
29 250
1 222
30 472

2022
29 250
1 413
30 663

Renteutgiftene er prognostisert basert på 1,25% fra 2019 -211 i tillegg til 0,25% som kom i september
2018. Belastningen kan bli annerledes ved at renteøkningen kommer mer sprangvis i perioden.
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5. KOMMENTARER TIL RAMMEOMRÅDENE 2018-21.

Prioriterte mål for økonomiplanperioden 2018- 2021
Felles for hele kommunen:
1. All ny ressursinnsats vurderes i forhold til det forebyggende perspektiv, og det arbeides
systematisk for bedret folkehelse.
2. Res omdømme er opprettholdt og styrket. Tiltakene skaper identitet og entusiasme og bidra til at
kommunen kan framstå som utviklingsorientert og attraktiv både for nye innbyggere, ny
arbeidskraft og samarbeidspartnere. Innbyggerundersøkelser gjennomføres jevnlig.
3. Kommunen har en robust drift og skaper en god samfunnsutvikling ved å:
a. levere god kvalitet innen planlegging, analyse og budsjettering.
b. ha god kvalitet på utredninger og saker.
c. aktivt informere på mange plattformer
d. ha kompetente medarbeidere med høy etisk bevissthet
e. arbeide for at driftsbudsjettet har overskudd alle år på anslagsvis 1,75 % og har et
tilstrekkelig bufferfond på ca 30 mill.kr.
4. Medarbeidertrivselen er høy, minst totalscore på 4,5 og over snittet til andre kommuner, målt i
medarbeiderundersøkelse som gjennomføres annen hvert år. Resultatene, rådmannens oppfølging,
overordnede mål og den enkelte virksomhetenes egne mål legges fram for administrasjonsutvalget
i forbindelse med budsjettarbeidet i desember samme år.
5. Ny teknologi er tatt i bruk innenfor alle kommunens tjenesteområder for å:
a. bedre brukeropplevelsen ved digital toveis dialog mot brukere og innbyggere uavhengig
av åpningstider
b. effektivisere administrasjonen ved automatiserte rutiner
c. effektivisere produksjonen av de kommunale tjenestene ved effektiv informasjonsfangst
og gjenbruk av registrerte data
d. i direkte utforming og produksjon av tjenestene ved overvåking av ulike tekniske forhold,
varslinger og velferdsteknologi.
e. gi oppdatert informasjon om innholdet i kommunens tjenestetilbud
6. Nærværet blant kommunens ansatte er 94 %.
7. Det arbeides planmessig med utvikling av kompetanse på alle nivåer i organisasjonen.
8. Antall lærlingeplasser i den kommunale organisasjonen er høyere enn 1 pr. 1000 innbyggere.
9. Kommunale tjenestebiler bruker fornybar energi.
10. Re kommune har gode systemer for å ivareta krav til internkontroll og beredskap.

Spesielt for rådmannens stab:
11. Staben leverer god kvalitet på driftsoppgaver innen service, arkiv, regnskap, lønn,
skatteinnkreving og IKT.
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12. Det er tilrettelagt godt for folkevalgtes arbeid ved en god sekretærfunksjon i utvalgene, og høy
kvalitet ved produksjon av saker

Spesielt for Oppvekst og kultur:
13. Barn og unge får ut sitt beste læringspotensial i et ekstraordinært godt læringsmiljø. Dette vises i
bl.a. forbedrede grunnskolepoeng, opprettholdelse eller forbedring av gode resultater på nasjonale
prøver, elev og foreldreundersøkelsen
14. Antall barn med enkeltvedtak etter opplæringslovens § 5.1 er redusert ned til 5 % i løpet av
perioden. Ressursinnsatsen settes inn på et så tidlig tidspunkt som mulig.
15. Re kommune har full barnehagedekning. Tilbudet er fleksibelt og barna får ut sitt beste
læringspotensial i et ekstraordinært godt læringsmiljø. Dette vises i bl.a. foreldreundersøkelsen.
16. Re kommune har robuste barn og unge. Dersom de trenger hjelp, får de rett hjelp til rett tid.
17. I Re har vi et godt foreldresamarbeid fra barnets fødsel og gjennom barnehage og skole. Det
innbefatter felles møteplasser og gode relasjoner.
18. Biblioteket er en viktig sosial og kulturell møteplass for alle, men spesielt for barn og unge.

Spesielt for helse og velferd:
19. Det er etablert et tverrfaglig boligtildelingsteam(kontor).
20. Det er utarbeidet en egen plan for bruk og utnyttelse av velferdsteknologi innen pleie og
omsorgstjenestene.
21. Det er utarbeidet en plan med tiltak for å få unge mottakere av sosialhjelp over i arbeid.
22. Andelen deltidsstillinger i kommunens pleie og omsorgstjenester er redusert. Som hovedregel har
ingen lavere enn 50 % stilling dersom de ikke ønsker det selv.

Spesielt for teknikk og næring:
23. Gjennom strategisk næringsplan for 3K er det etablert gode møteplasser for samarbeid mellom
kommune og næringslivet.
24. Energiforbruket i kommunale bygg er redusert med 10 % i løpet av planperioden.
25. Kommunale bygg i Re er godt vedlikeholdt.
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Fellesområder
FELLESUTGIFTER
2018
Formannskapets disposisjon
Samlet driftsutgifter i basis
Samlet driftsinntekter
Netto driftsutgifter
Endringer i basisdrift - driftsutgifter

2019

2020

2021

2022

165
165

165
165

165
165

165
165

165
165

165

165

165

165

165

7 600
2 000

12 100
850
50

12 100
850
50

12 100
850
50

12 100
850
50

-3 900

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

Samlede driftsutgifter

5 865

10 165

10 165

10 165

10 165

Netto rammer
Endringer i rammen

5 865

10 165
4 300

10 165
4 300

10 165
4 300

10 165
4 300

Lønnsoppgjør 3,25% i 2019 (2,65% sentralt) , 2019 kr i 2019-21
Utgifter rettighetsbaserte tjenester,, udisponert
Skjærgårdsmat, fellesprosjekt med Tønsberg
KLP Pensjon, budsjettavvik 19 inkl. premieavvik

Det er satt av 0,85 mill.kr fra 2019 og videre som reserve.
Skjærgårdsmat, et fellesprosjekt med Tønsberg, er tatt inn til slutt i budsjettprosessen og foreløpig
plassert på felles området.
For KLP og SKP er nivå 2019 lagt til grunn videre i perioden. Pensjon går fra å ha et premieavvik på
3,9 mill. kr til inntekt i 2018, til ca 3 mill.kr til inntekt i 2019. På virksomhetene følger avsetningene
også lønnsveksten da det avsettes faste prosentpåslag på lønn.
Det er beregnet 3,25% lønnsvekst i 2019 og reserven her skal dekke 2,65%. Det er ikke avsatt til
lønnsvekst de påfølgende år. Det betyr at planen er i faste 2019 kr. Det er verken lønns- eller
prisjusterte tall fra 2020-22.

Kirkelig fellesråd/Kirkene.
Kirkelig fellesråd
Nye/endrede tiltak i kursiv

2018

2019

2020

2021

2022

Netto overføring

6 351

6 351

6 351

6 351

6 351

Andel av innsparingsbehov
Netto

6 351

-171
6 180
-171

-171
6 180
-171

-171
6 180
-171

-171
6 180
-171

Budsjett 2019 utgjør kr 6180’ som skal overføres til drift.
Derav inngår 1 mill. kr til årlig driftsvedlikehold av mindre omfang.
Til generell utbedring kirkebygg overføres i tillegg 0,4 mill. kr som investeringsmidler hvert år i
perioden. Beløpet inkluderer mva som refunderes kommunen.
Det foreslås at overføringen til kirken 2019 i tillegg økes med den kommunale deflator når
lønnsoppgjøret for 2019 er kjent.
Kirkevergens kommentar er vedlagt. Kirkevergen påpeker ytterligere udekkede behov for utbedring av
kirkene.
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Rådmann og stabstjenester

Rammeområdet består av rådmannens ledergruppe, stabstjenester og politisk virksomhet.
Rådmann og stabstjenester inneholder følgende budsjettområder:
- politiske organer
- overordnet ledelse og planlegging, kommuneplan, annet overordnet kommuneplanarbeid
- beredskap og internkontroll
- personal, sykefraværsarbeid, HMS
- økonomi, regnskap, fakturering, lønn, innkreving, innkjøpsarbeid
- finans, gjelds- og likviditetsforvaltning
- budsjett, økonomiplan, årsrapport og budsjettstyring
- fellesfunksjoner med felles postmottak, arkiv, ekspedisjon og politisk sekretariat
- informasjon
- eiendomsskatt, utskriving, saksbehandling i nemndene, innkreving
- IKT strategi /bestillerfunksjon, fagsystemer/systemeierrolle. Drift leveres av Jarlsberg IKT fra
2018.
- skatteoppkrever for Re, nye Holmestrand og Tønsberg kommune.
- kommuneoverlege, medisinskfaglig rådgivning.

Rådmann / stab
Alle tall i hele tusen kroner

Samlede utgifter
Samlede inntekter
NETTO BUDSJETT

Budsjett
2 019
2 018
46 871
46 515
-10 873
-11 241
35 998
35 274
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Regnsk
2 017
44 617
-11 251
33 366

Endringstabell for perioden.
Rådmann/stabstjenester
Nye/endrede tiltak
Samlet driftsutgifter
Samlet driftsinntekter
Netto driftsutgifter
Endringer i basisdrift - driftsutgifter
Kommunevalg og Stortingsvalg

2018
46 515
-11 241
35 274

2019
45 671
-11 219
34 452

2020
46 321
-11 219
35 102

2021
46 321
-11 219
35 102

2022
46 321
-11 219
35 102

280

280

280

-350

-350

-350

-350

346
46 871
-10 873
35 998
724

346
46 251
-10 873
35 378
104

346
46 251
-10 873
35 378
104

346
46 251
-10 873
35 378
104

400

Fra forrige økonomiplan:
IKT drift Jarlsberg IKT iht ant.ansatte, Sande tiltrer
Nye tiltak:
Sanering av sopp i overlevert arkiv IKA Kongsberg
Innsparingstiltak:
Ufordelt innsparing

500
650

Endringer - driftsinntekter
Bortfall refusjon fra landbruksavdeling
Samlede driftsutgifter
Samlede driftsinntekter
Netto rammer

46 515
-11 241
35 274
Samlet endring fra basis

Merknader til driftsbudsjettet i perioden.
Videreføring av ordinær drift fra 2018 kommenteres ikke.
Det er innarbeidet et innsparingskrav på ca 0,2 mill.kr.
Rammen fra forrige økonomiplan tildelte økt ramme med 0,7 mill.kr til Jarlsberg IKT. Det er
innarbeidet nye økte utgifter fra Jarlsberg IKT på 0,5 mill.kr grunnet en større andel av årsverkene og
nye utgifter som bl.a. ny lokaler mm. Det forutsettes reduksjon fra 2020 når Sande tiltrer samarbeidet.
Et nytt nødvendig tiltak er sanering av sopp i infisert overlevert materiale regi av IKA Kongsberg
anslått til ca 0,65 mill.kr. Re’s andel av valget er anslått til 0,4 mill. kr som er på nivå med tidligere
kommune valg kun for Re.
Det foreligger et ytterligere ufordelt innsparingskrav på stab på 0,35 mill.kr.
Rådmannens stab er og vil bli sterkt involvert i endringsprosesser ifm med sammenslåing med
Tønsberg kommune. Det er etablert samarbeid og deltakelse ved innføring av nytt
økonomi/personalsystem i Tønsberg. Det vil bli etablering av nye rutiner ved flytting av tjenester
mellom kommunene. Opprydding i og planlegging av avslutning av arkivene blir en prioritert
oppgave. Nødvendig avlevering til fjernarkiv må foretas. Utvikling av kvalitetsstyringssystemet
Compilo for nye Tønsberg vil skje i 2019. Leder og ansatte i fellesfunksjoner deltar i prosjekter vedr.
kvalitetssystemet og innhold i nytt intranett/hjemmeside.
Politiske organer
Godtgjøringene følger ordførers godtgjøring. Eldrerådet har eget budsjett på kr 38.000,-.
Valget i 2019 er lagt inn med samlet kr 400’ basert på erfaringer fra tidligere valg.
Stabstjenester
I tillegg til lønnskostnader med kjent lønn ved utarbeidelse, består området av en rekke forpliktelser og
avtaler. Tjenester kjøpt eksternt som revisjon, VIKS og medlemskap i Vestfold innkjøpssamarbeid
VOIS er prisjustert. Kontingenter til KS og for forskning og utvikling er budsjettert med økning lik
lønnsvekst.
For 2019 er tidligere årlig bevilgning kr 100.000,- til velferdstiltak for samtlige kommunens ansatte
strøket da det er midler til dette i prosjektet nye Tønsberg.
Kompensasjon for frikjøp tillitsvalgte på virksomhetene økes med deflator fra 2018 til 1,54 mill.kr.
Bedriftshelsetjenesten er videreført med en fast pris på kr 420.000,-.
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Forsikringer er lagt inn med ca 1,85 mill. kr som er 0,5 mill.kr lavere enn budsjett 2018. Felles anbud
med Tønsberg gir besparelser.
IKT drift har samlede løpende lisenser og serviceavtaler som gjelder alle kommunens IKT-systemer.
Skolene og barnehagene i Re betjenes med bærbare pc’er og trådløse nettverk. Det forutsettes fortsatt
internsalg til kommunesamarbeid plassert i Re for IKT utgifter. Endelig kostnad for Re i 2019 er ikke
endelig vedtatt styret i Jarlsberg IKT.
Jarlsberg IKT.
Leveringsavtalen for tjenester er under arbeid. Stabil IKT drift og å gjøre nye systemer tilgjengelige
for nye sammenslåtte kommuner blir hovedoppgaven for selskapet. Det gjelder nye Holmestrand fra
og Tønsberg og Re fra 1.1.20. Dette gir muligheter for effektivisering på sikt.
Skatteoppkrever for Holmestrand, Tønsberg og Re er budsjettert med nivået videreført fra 2018. Det er
hovedsakelig lønnsutgifter og noen andre driftsutgifter. Nettoutgiftene i samarbeidet fordeles etter
folketallet i kommunene. Nettoutgiften for Re er ca 1,56 mill. kr, en reduksjon på ca 0,1 mill. kr.
Lønn ansatte utgjør ca 66 % av brutto utgiftene i virksomhet stab. Budsjettet inneholder nesten
utelukkende forøvrig anslag på kjente forpliktelser og avtaler som fremgår av tjenestene og
kommentarene over. Prisstigning på løpende forbruksmateriell, avtaler, lisenser, medlemskap osv.
presser rammene .
Merknader til investeringsbudsjettet i perioden.
IKT investeringer administrasjon er på 1,2 mill. kr i 2019 og samme beløp videre årlig i perioden. Re
kommune må fortsatt betale lokale investeringer. PC’er og skrivere, skjermer, trådløse nett og annen
nettverkselektronikk må løpende erstattes etter 3-5 års levetid og vil være en kommunal investering i
2019. Det samme gjelder IKT utstyr i skole/barnehage.
Digitalisering av nye Tønsberg er et felles investeringsprosjekt som bokføres i Tønsberg. Der er det
målsatt at nødvendige systemer for tjenestene skal være i drift 1.1.20. det baseres på de valgte
løsninger pr fagområde. Det betyr at nye funksjoner og moduler kan bli skjøvet ut i tid om nødvendig.
Deler av budsjettet kan medgå til felles prosjekter da det ikke vil bli spesifikke Re systemer i 2019.
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Oppvekst og kultur

Revetal ungdomsskole

Røråstoppen skole

Ramnes skole
Solerød oppvekstsenter

Kirkevoll skole
Barnehage

Kulturtjenesten

PPT tjeneste

Barn og unge

Rammeområdets ansvarsområde
Innenfor rammeområdet ligger alle virksomhetene knyttet til tjenester for barn og unge:
grunnskolen, barnehager, PPT, Barn og unge og kulturtjenesten.
Budsjett pr virksomhet
Alle tall i hele tusen kroner

Felles skoler
Ramnes skole
Kirkevoll skole
Solerød oppvekstsenter
Røråstoppen skole
Revetal ungdomsskole
PPT
Felles barnehager
Barnehage
Barn og unge
Kultur
NETTO BUDSJETT

Ansvar
2000-2119
2120
2140-1
2150
2160
2170-2171
2180
2200-2219
2220-30
2500-2599
2310-2399

Samlet utgifter - rammeområdet
Samlet inntekter - rammeområdet

Budsjett
2019
2018
12 967
15 146
39 213
16 669
17 209
28 217
4 043
26 135
45 525
28 947
12 112
246 183
291 294
-45 111

13 126
15 217
34 129
16 111
17 112
29 370
4 031
25 220
45 401
30 167
10 939
240 823
276 090
-35 267
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Regnsk
2017
11 392
14 733
33 594
14 541
16 420
28 446
3 513
24 928
42 639
29 808
11 428
231 442
307 705
-76 262

Oppvekst og kultur
Nye/endrede tiltak
Samlet driftsutgifter
Samlet driftsinntekter
Netto driftsutgifter
Endringer i basisdrift - driftsutgifter
Grunnskoleopplæring, Tønsberg læringssenter, red. antall plasser
Tilskudd private barnehager
Fra forrige økonomiplan:
Skjeggestadåsen barnehage, opptrapping drift
Skoleskyss
Nye tiltak
Økt skyss utgifter utover 2018 nivå
Økte utgifter til elever i skoler i andre kommuner
Nytt bibliotek på Revetal , leiesum fra 1.1.19
Ungdomskoordinator 1 åv
Kjøp av plass barnebolig fra Tønsberg
Kirkevoll ressurssenter, økt ramme
Innsparingstiltak:
Endringer driftsinntekter:
SFO brukerbetaling, helårseffekt fra 2020
Drift nye barnehageplasser Skjeggestadåsen, foreldrebetaling
Samlede driftsutgifter
Samlede driftsinntekter
Netto rammer

2018
276 090
-35 267
240 823

276 090
-35 267
240 823
Samlet endring

2019
284 879
-45 111
239 768

2020
284 879
-45 111
239 768

2021
284 879
-45 111
239 768

2022
284 879
-45 111
239 768

-560

-560
-180

-560
-180

2 516
-40

5 032
-40

6 499
-40

350
400
640
650
2 375
2 000

350
400
640
650
2 375
2 000

350
400
640
650
2 375
2 000

350
400
640
650
2 375
2 000

291 294
-45 111
246 183
5 360

-450
-576
293 210
-46 137
247 073
6 250

-450
-1 152
295 546
-46 713
248 833
8 010

-450
-1 466
297 013
-47 027
249 986
9 163

Merknader til driftsbudsjettet i perioden.
Det som ikke kommenteres er stort sett en videreføring av budsjett 2018. Siden dette også er tekst for
økonomiplan 2019-2022 blir endringer i økonomiplanperioden kommentert under hvert område der
det er endringer fra 2019.
Felles skole:
Felles skole fikk en ramme på kr. 12 531 000,- mot en endret ramme på kr. 12 757 000,- i 2018.
Det er en reduksjon på kr.226 000,-, men det er noe usikkerhet med rammen siden flytting av SMART
senteret til et eget ansvar ble gjort litt ut i 2018. Etter at nødvendige tiltak er lagt inn ender
budsjettforslaget for felles skole i 2019 på kr.12 967 000,-. Det er kr. 436 000,- over ramma.
I lønnsbudsjettet er det kun lønn for en 100% stilling som skolefaglig rådgiver.
Skoleskyss:
Budsjettet for skoleskyss var på kr. 5 000 000 – i 2018. Regnskapet for 2017 ble på kr. 5 329 000,-.
Siden Re ligger høyt på kostnader til skoleskyss ble det lagt et kutt på kr. 289 000,- for 2019. Det er
ikke realistisk etter dagens regelverk. Det legges hvert år på prisstigning og det har vært noen klager
på avslag på skoleskyss som har fått medhold av fylkesmannen. De fleste elevene fra Vivestad går nå
på skoler i Re og er med i beregningen. Barnetrinnselever fra Kleiva får fortsatt taxiskyss til skolen.
Det tas imidlertid høyde for en endring fra skoleåret 2019/20 da nye busstopp på Bispeveien skal være
ferdige. Det budsjetteres med kr 5.350.000,-.
Private skoler:
Kostnaden gjelder skyss og spesialundervisning til elever i private skoler. Det gjelder først og fremst
til Bjerkly og Granly skoler. Budsjettet er satt opp etter faktisk antall elever høsten 2018.
Budsjettposten som skal dekke spesialundervisning var kr. 1 200 000,- i 2018. Nye elever er meldt inn
og posten må økes til kr. 1 650 000,-, en økning på kr. 450 000,-. Det budsjetteres med kr. 470 000,- i
skyssutgifter til de private skolene.
Kjøp av tjenester fra andre kommuner på grunnskoleområdet
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Dette gjelder betaling for barn fra Re som går på skole i andre kommuner. Det er fortrinnsvis
fosterbarn fra Re kommune der mange har behov for spesialundervisning. For 2018 var budsjettet på
kr. 2 300 000,-. Det var en nedgang på kr. 350 000,- fra året før. For 2019 må beløpet økes med kr.
200 000,- til kr. 2 500 000,-. Dette er basert på faktisk antall barn høsten 2018. Flere av barna har
behov for mye spesialundervisning. Nytt fra 2017 er at det er en håndfull barn fra Grorudområdet som
får gå på skole i Sandefjord kommune (tidligere Stokke) som Re betaler for etter naboavtalen i
Vestfoldavtalen.
Når skolene i Re sender refusjonskrav til andre kommuner for elever som går på skole i Re skal
halvparten av grunnressursen overføres felles skole for å kunne utligne noe av de kostnadene som Re
kommune har overfor andre kommuner. Inntekten er satt til kr. 500 000,-.0,5 mill. kr. Det kom inn i
budsjettet i 2014 og har blitt videreført siden. Dette gjelder ikke midler til spesialundervisning som
skolene bruker på enkeltvedtak til de elevene det gjelder.
Høyjord skole:
Det er elevtallet pr. 01.10.2018 som legges til grunn for budsjett 2019. I inneværende skoleår går det
kun tre elever på Høyjord skole. Det budsjetteres med kr. 250 000,- som er både grunnressurs og
midler til spesialundervisning fram til sommeren 2019. Skyss kommer i tillegg og er lagt inn med kr.
20 000,-.
Avtalen med Andebu kommune om at elevene fra Vivestad skal gå på Høyjord skole ble sagt opp og
etter en oppsigelsestid på fire år trappes den ned fra skolestart i august 2017. Da begynte elever i 1. og
5.klasse på Ramnes skole. De siste elevene vil gå ut av Høyjord skole sommeren 2020. Det er usikkert
om det vil være elever igjen det siste av de fire skoleårene.
Kjøp av tjenester ved Tønsberg læringssenter..
Re fikk i 2016 en økning av unge flyktninger og innvandrere som har rett til grunnskoleopplæring.
Dette kjøpes på Tønsberg læringssenter. Utgiftene til dette ble mer enn doblet for 2017 til kr. 1930
000,- dvs. en økning på kr. 1 130 000,-. I 2018 ble det lagt inn kr. 1 700 00,- samt kr. 300 000,- til
annen voksenopplæring. Det legges inn det samme beløpet for 2019 selv om det for inneværende
skoleår har startet nye elever, men andre vil avslutte sommeren 2019. Det legges en innsparing på kr.
808 000,- fra 2020. Med et lavere antall flyktninger som kommer vil det være realistisk.
SMART-senteret.
SMART –senteret ble opprettet i januar 2018 etter vedtak i kommunestyret i desember året før.
Egenandelen fra Re har vært dekning av en stilling. Det har gjennom årene med SMART arbeid vært
solgt kurs, materiell og veiledning slik at det har generert inntekter. For 2019 er Re sin egenandel kr.
270 530,-. Utover det finansieres driften av midler fra staten gjennom folkehelseprogrammet, tilskudd
fra forskningsrådet til doktorgradsarbeidet og salgsinntekter. Kostnaden for kommunen har gått ned
som følge av tilskudd og høye inntekter. Det er stor aktivitet og det er inngått langsiktige avtaler med
flere eksterne instanser og kommuner.
Skolene og ressurssenteret for barn og unge:
Budsjett 2019 er en videreføring av budsjett 2018. Skolene fikk sine rammer for skoleåret 2018/19
våren 2018. Det er dette som er bakgrunnen for deres budsjett. Det blir gjort en ny fordeling og
budsjettjustering før skoleåret 2019/20 våren 2019. Fra skoleåret 2018/19 ble det innført en ny
lærernorm i Norge. Den styrer mye av fordelingen skolene mellom og øremerkede midler som
kommer fra staten fordeles ut til skolene ut i fra elevtall.
Elevtallet i kommunale skoler ifølge GSI pr 1.10.18.
Skoler - elever
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
Ramnes
205
207
223
221
221
211
200
45

Kirkevoll
317
320
318
308
Røråstoppen
202
213
235
244
Solerød
71
77
78
80
Revetal u.skole
317
311
288
288
Sum elever
1112
1128
1142
1141
 Tallene for 2019/20 og 2020/21 er ikke justert for innflytting.

303
235
95
328
1182

289
242
92
361
1195

Elevtallet ved skolene i Re har økt det siste året. Fra forrige til skoleår til inneværende skoleår har det
økt med 41 elever. Økningen var tidligere på barnetrinnet, men kommer nå også på ungdomstrinnet. I
tillegg er det nå kun tre elever fra Vivestad som går på Høyjord skole pr. 01.10.2018. Prognosene for
de neste skoleårene blir oppdatert i januar.
Elevtallet i private skoler har gått opp. Netto trekk i rammen til Re kommune var kr 4.183 000,- i
2016, kr. 3 803 000,-, for 2017. I 2018 gikk det opp til kr. 4203 000. og for 2019 går det ytterlige opp
til kr. 5 363 000,- Det er en utfordring med mange elever i private skoler fordi elevene fordeler seg
over flere klassetrinn og skoler og det er vanskelig å spare det samme beløpet på nærskolen. Høsten
2017 åpnet Bjerkly skole sin nye skole mer sentralt i Undrumsdal. Antall elever fra Re som går der er
39 mens det går 33 på Granly. Totalt går det 87 elever fra Re i private skoler.
Budsjettene for skolene må sees under ett. Fordelingen av skolebudsjettet for det påfølgende skoleåret
mellom skolene gjøres tidlig på våren ut i fra kjente elevtall på et visst tidspunkt. Budsjettet for den
enkelte skole kan endres i løpet av budsjettåret hvis elevtallet endres. Det gjøres i juni etter prosessen
tidligere på våren.
Som en følge av at elevene i Vivestad har begynt på skole i Re ble ytterlige kr. 600 000,- fordelt ut til
skolene gjennom ARGUS før inneværende skoleår. Det var imidlertid lagt opp til et kutt siden det lå
en innsparing på kr. 1 000 000,- fra tidligere økonomiplan. Det ble derfor et netto kutt på kr.400 000,-.
Det utgjorde en 60% lærerstilling. I budsjett 2019 er det ikke lagt inn ytterlige kutt på skolene. Det ble
innført en lærernorm fra skoleåret 2018/19. Re har ikke noe å gå på når det gjelder å oppfylle den.
Skolene har fortsatt utfordringer med ett lite antall elever som har så store utfordringer rent
atferdsmessig at det er vanskelig å gi dem et fullgodt tilbud på hjemmeskolen. Det de trenger er mer
praktisk tilrettelagt undervisning og oppfølging på det sosialpedagogiske området. Det er et ønske å
kunne få inn andre yrkesgrupper som kan jobbe med disse elevene spesielt. Dette vil bli kombinert
med «Aktiv skoledag som gis av ansatte i « Aktiv i Re». Det vil bli laget en plan på hvordan dette kan
løses innenfor de midlene som skolene bruker til spesialundervisning. Det er et ønske fra skoleledere
og pedagoger å ha en kommunal drevet læringsarena i tillegg til det som kjøpes av private.
Mulighetene for å ta i bruk husene og noe av utearealet på gården kommunen skal kjøpe på Revetal vil
bli utredet. Dette ville gi en fleksibilitet for elevene ut i fra dagsform og hvilke fag de kan være på
hjemmeskolen. Spesielt vil ungdomskolelevene kunne være begge steder i løpet av en skoledag. Det
vil fortsatt være slik at tilbud som kjøpes på enkelte gårder for grupper av elever eller enkeltelever vil
fortsette, men kanskje i et noe mindre omfang. Rektorene er opptatt av å sikre den enkelte elevs
rettigheter gjennom opplæringsloven og læreplaner. Tønsberg har to kommunale læringsarenaer i
tillegg til baser for spesielle grupper.
Forsterket enhet «Basen» på Kirkevoll:
Elevtallet har gått gradvis ned de siste årene. Det har medført reduksjon i rammene. Det vil starte opp
nye elever høsten 2019. Budsjettet for 2018 er videreført.
Ressurssenteret for barn og unge med TFF- tiltak for funksjonshemmede og avlastningsboligen for
barn og unge:
Det har vært en krevende drift av avlastningsboligen i 2018. Det ble opprettet en barnebolig høsten
2017 som det ikke ble lagt inn ekstra midler til. Dette til tross for at virksomheten kalkulerte med
behov for kr. 2 700 000,- ekstra. Etter gjennomgangen som ble gjort av en ekstern konsulent høsten
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278
229
92
373
1172

2017 skulle det søkes å drifte også denne innenfor de samme rammene. Dette har vist seg vanskelig da
det i tillegg har kommet nye brukere med vedtak om avlastning samt andre som har fått vedtak om
utvidet avlastning.
Gjennomgangen konsulenten gjorde viste at kommunen i større grad burde styre ekstra tildelt
avlastning. Det er fulgt opp ved at det er utarbeidet lister med hvilke barn som kan være sammen som
har vært fulgt ved nye vedtak om avlastning. Det ble lagd nye turnuser i tråd med dette. I tillegg har
det blitt jobbet med arbeidslister over nødvendige oppgaver som må gjøres på dagtid når barna er på
skolen. Det har vært krevende å følge opp alt da det har vært et høyt sykefravær i avdelingen.
I budsjett 2019 har rådmannen økt rammene med kr. 2 000 000,- noe som er kr. 500.000,- under
innmeldt behov fra ressurssenteret. Det er brukere som vil fylle 18 år i løpet av 2019. Budsjettet til
avlastningsboligen tar høyde for deres tilbud hele året. Ved en eventuell flytting vil midler følge med.
Re kommune har sett seg nødt til å inngå en av tale med Tønsberg kommune om plass i deres
ressurssenter for en tjeneste Re selv ikke har. Det eksterne kjøpet er lagt i rammene til ressurssenteret
med kr. 2 375 000,-.
Det er lagt inn en liten økning på lønn til støttekontakter samt omsorgslønn da flere har fått innvilget
det.
PP- tjenesten:
Totalbudsjettet for PP-tjenesten er på kr. 4 043 000,-. Da er det lagt inn et tilskudd på kr. 300 000,- av
statlige midler som Re har fått til utviklingsprosjekter i skolene fordi lederen av PP-tjenesten også
jobber med dette.
Økning av ulike satser:
Folkebadet:
Satsene ble økt til henholdsvis 45,- (40,-) og 35,- (30,-) fra høsten 2018 når da det rehabiliterte
basseng åpnet igjen. Rådmannen foreslår at disse satsene videreføres i 2019.
SFO:
For å starte en harmonisering med Tønsberg foreslås det å øke foreldrebetalingen med kr. 100.- pr.
mnd. + deflator på kr. 2,8% . Dette utgjør kr. 170,- pr. mnd for full plass og prosentvis det samme for
reduserte plasser. Re har en annen innretning på åpningstidene og hva som regnes som halv plass enn
Tønsberg. Halv plass er skreddersydd slik at elever som er avhengig av buss kan være til den «siste»
bussen går fra skolen når de har kort dag.
Forslag på nye satser for SFO 2019

Gammel
Plass
sats
Økning
Hel plass
2670,170,Halv plass
136486,Dagsats
18011,Morgentilbud pr. mnd.
447,27,Morgentilbud pr.gang.
62,4,Mattilbud pr. mnd.
213,13,Søsken moderasjon, 30 % på billigste plassen

Ny sats:
Kr. 2840,Kr. 1450,Kr. 191,Kr. 474,Kr. 66,Kr. 226,-

Felles barnehage:
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Budsjett for felles barnehage utgjør kr. 26 135 000,-. Mesteparten av budsjettet går til tilskudd til de
private barnehagene i Re. Det er lagt inn kr. 22 750 000,- som ordinært tilskudd til private barnehager.
Det er en betydelig økning fra budsjett 2018 som viste seg å være for lite. I statsbudsjettet for 2019 er
det bestemt å gi gratis kjernetid også for 2-åringer. Det betyr at det er gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5åringer fra familier med lav betalingsevne. Dette må kompenseres for de private barnehagene som har
lovfestet rett til å få det. De kommunale barnehagene må ta dette innenfor ramma.
Budsjettet baserer seg på utregninger for tilskudd ut ifra regnskapene for drift av de kommunale
barnehagene for 2016 og 2017. Usikkerheten ligger i fordelingen av antall barn over og under tre år i
de private barnehagene. Dette er ikke klart før medio desember. Maksprisen går opp fra nyttår til kr.
2990,- pr. mnd. En økning på kr. 80,- pr. mnd og til kr. 3040,- fra 01.08.2019, ytterlige kr. 50,-.
Det er budsjettert med kr. 2 000 000,- som betaling for barn fra Re som går i private barnehager i
andre kommuner. Re betaler også for noen barn fra Grorudområdet som går i barnehage i tidligere
Stokke kommune. Beløpet er det samme som i 2018. Denne posten er uforutsigbar. Det er en
inntektspost på kr. 200 000,- for barn fra andre kommuner som går i private barnehager Re kommune.
Dette er videreført fra 2018.
Barnehagene:
Status barnehageplasser:
Med det lave fødselstallet for 2012, 75 barn, har det vært en periode med et mindre press på nye
barnehageplasser. Disse barna begynner på skolen høsten 2018. Etter det har tallet vært fra 91 til 110
fødte pr. år. Det har de siste årene flyttet ca. 10 barn inn pr. årskull i tillegg. I 2017 ble fødselstallet
102 og hittil i 2018 er det født 77 barn (23.10).
Skjeggestadåsen barnehage åpnet høsten 2015 med 72 plasser og greier ikke å gi plass til alle som
ønsker det. Det samme gjelder for Linnestad andelsbarnehage som rekrutterer barn fra det samme
området. I Vivestad har det bare vært budsjettert for 25 av de 40 plassene barnehagen er godkjent for.
Det har vært et stabilt belegg på underkant av 24 plasser i Vivestad barnehage de siste årene.
Re har hatt noe lavere «dekningsgrad» enn andre kommuner dvs. prosent av barn i aktuell alder som
benytter barnehage. På landsbasis er den 90,9% i 2017. Re er på 88,7% mens Tønsberg er på 91,3. Det
kan bety at flere mottar kontantstørre i Re. Alle barn som er født innen utgangen av november har
rett til barnehageplass ved hovedopptaket fra den måneden det fyller ett år.
Opsjon med entreprenør om å bygge de resterende avdelingene ferdig i Skjeggestadåsen barnehage
innen fem år for en fastsatt pris + prisstigning ble utløst i 2018 og det er gjort avtale om bygging. Med
økt innflytting til bl.a. Skjeggestadåsen vil det bli behov for dette. Alle fellesrom er bygd i første
byggetrinn. Det er selve basene, tre stk. (avdelinger) med totalt 72 plasser som gjenstår. Rådmannen
tar sikte på at Skjeggestadåsen bygges ut slik at nye baser kan tas i bruk høsten 2019.
I budsjett 2019 er det lagt inn drift av en base i Skjeggestadåsen barnehage fra 01.08.2019. 1,3 mill. kr.
Forslaget tar høyde for en gradvis økning med drift av alle tre basene i økonomiplanperioden. Dette
avhenger av økning av barnetallene framover. Barnehagene i Re er fleksible på å bemanne ned og opp
etter behov også i et barnehageår.
Drift av de kommunale barnehagene.
Alle kommunale barnehager unntatt Solerød er organisert i en stor virksomhet med felles
virksomhetsleder og en styrer/avdelingsleder i hver barnehage.
For budsjett 2019 lå det en innsparing på kr. 500 000,- fra tidligere økonomiplan. I tillegg ble det lagt
et nytt kutt på kr. 546 000,-. Solerød barnehage har tatt kr. 70 000,- av disse kuttene ved å ta bort mye
av vikarbudsjettet. Resten er tatt på den store barnehagevirksomheten og må dekkes av mindre
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vikarbruk og kun åpning av en base i Skjeggestadåsen barnehage i 2019. Barnehagene vil derfor
fortsatt ha stengt fire uker om sommeren. Rådmannen har ikke funnet rom for å videreføre en ukes
felles sommeråpen barnehage slik som i 2018.
Siden Re ligger på den bemanningsnormen som er gjeldene dvs. tre ansatte pr. en avdeling med 18
plasser og akkurat oppfyller den nye pedagognormen er det ikke mulig å kutte på den vanlige driften.
En utfordring for et forsvarlig tilbud er Re barnehagenes lange åpningstid fra kl.06.45 til 17.00. Til
sammenligning er barnehagene i Tønsberg oppe fra kl.07.15 til 16.30 med samme grunnbemanning.
Foreldrebetaling:
Foreldrebetaling i barnehagene ble fra 01.05. 2015 satt til en lovfestet makspris på kr. 2580,- pr. mnd.
for full plass og tilsvarende lavere for prosentplasser. I forslag til statsbudsjett for 2019 økes summen
fra kr. 2910,- til kr. 2990,- for hel plass fra 01.01.2019 og til kr. 3040,- fra 01.08.2019. . Dette utgjør
en reell økning og en besparelse på kommunens utgifter på ca. kr. 370 000,-.
Rådmannen forslår en harmonisering av prisen for såkalt prosentplasser med Tønsberg kommune slik
at 80% plass betales med 90% av prisen for full plass, 60% plass betales med 70% av full plass og
50% plass betales med 60% av full plass. Det tilsvarende i Re har vært henholdsvis 88, 66 og 55% av
full plass. Det er forholdsvis få dette gjelder og vil ikke utgjøre så mye rent inntektsmessig.
Sats
80%
60%
50%

Fra 01.01.2019
Kr. 2691,Kr. 2037,Kr. 1794,-

Fra 01.08.2019
Kr. 2736,Kr. 2128,Kr. 1824,-

Økning
121,-+ 45,- = kr. 166,116,-+ 91,- = kr. 207,193,- + 30 = kr. 223,-

Rådmannen foreslår at prisen på mat økes med deflator fra kr. 247 ,- til kr. 254,- fra 01.01. 2019 og
tilsvarende for prosentplassene. Fra 01.05. 2015 ble det innført inntektsgradert foreldrebetaling og fra
01.08. 2015 gratis kjernetid for 4. og 5.åringer. Fra 01.08. 2016 ble det gratis kjernetid for 3-åringer og
fra 01.08.2019 blir det gratis kjernetid for 2 åringer i lavinntektsfamilier. I tillegg er det
moderasjonsordninger for lavinntektsfamilier. Ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en
barnehageplass.
Når det gjelder nedsatt foreldrebetaling ventes det en inntektssvikt ut ifra de konkrete søkerne i 2018
på ca. kr. 800 000. Det har kommet mange nye søknader for høsten 2018 slik at dette beløpet antas å
stige til kr. 1 300 000,- i 2019 , en økning på kr. 500 000,-. Ca. kr. 250 000,- er i de private
barnehagene. Det er ikke tilført ekstra midler til å dekke dette. Det må refunderes av Re kommune.
Barnehagene gjør et prosentanslag på alle moderasjonsordninger når de budsjetterer inntekter, men
dette er en stor usikkerhet i budsjettet. Det må påberegnes en høyere beløp.
Barn og unge:
Budsjettet er lagt fram med kjente utgifter pr. 18.9.2018., og er på totalt ca. 29 mill. kr. Dette er ca. 0,7
mill. kr lavere enn i 2018. Re ligger ikke lenger høyt på barnevernsutgifter i Kostra sammenheng pr.
2017. Det er gjort en formidabel snuoperasjon slik tabellen viser.
Snitt, brutto utgifter.

Re 2015

Re
2016

Barnevern i kr pr barn utenfor
oppr. familie

366 683

365 857
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Re 2017 Tønsberg
2017
229 054 175 465

Vestfold
280 313

Landet
eksl.
Oslo
355 067

Barn og Unge har over de siste fire årene jobbet systematisk med kvalitet, innhold, rutiner og
tjenesteinnovasjon i forhold til å kunne redusere kostnader på de områder som virksomheten har ligget
høyt i forhold til sammenlignbare kommuner.
Det er snart to år med god utvikling i barnevernet ved at det er satt inn egne tiltak og innført endrede
rutiner. I økonomiplanen var det lagt inn en innsparing på barnevern på kr. 1 300 000,- fra 2019 som
er innarbeidet.
Familiesenteret
Re familiesenter har fått tilført ressurser via statlige midler til psykolog og det legges opp til å søke
midler til 1,3 stillinger fram til høsten 2019, og 1,8 fra august 2019. Egenandelen dekkes innenfor
egen ramme. Det er gitt eksterne midler til LOS som linkes til en utvidelse og metodeutvikling av
arbeidet som alt gjøres i 16-23. Med økte tilskudd er alderen utvidet til å nå ungdom fra 13 år. Det
utgjør 1/1 stilling i 2019. I tillegg er det gitt statlige midler til å utvikle en kommunal modell for tidlig
avdekking og samhandling rundt barn 0-6 år. Det har gjort det mulig å styrke med 0,5 stilling fram til
sommeren 2019.
Helsestasjon – skolehelsetjeneste-jordmor
Re kommune har lavere bemanning i helsestasjon og skolehelsetjenesten enn bemanningsnormen til
staten. Re har styrket jordmorressursen med 40% stilling som vedtatt i budsjett 2018, men er fortsatt
under på normtallet. Budsjettet som legges fram innebærer status quo og ingen rom for å økt
tilstedeværelse i skolene og følger ikke statlig veileder i forhold til hjemmebesøk for nyfødte.
Rådmannen har ikke greid å innarbeide en øking av helsesøsterressursen med 50% slik det var
ønskelig etter oppfølging i saken om « Ung i Re.»
Barnevernet
Barneverntjenesten har gjort en stor jobb med å endre rutiner, øke kompetanse, drive utviklings- og
forskningsarbeid på egen praksis sammen med utvikling av SMART barneverntiltak. Det er en økning
i antall saker og mer komplekse saker som innebærer at barneverntjenesten må sette inn mer
omfattende tiltak. Slik budsjettet legges fram for 2019 er det ikke rom for nye tiltak.
Kultur:
Kulturvirksomheten har arbeidsområder og avdelinger som spenner over mange fagfelt. Det er to
personer som jobber sentralt i kulturvirksomheten. I tillegg er det følgende avdelinger: Bibliotek,
kulturskole og Aktiv i Re.
Budsjettet for kulturtjenesten er på kr. 12.112 000,- mot kr. 11 461 000,- i 2018. Det er lagt inn en
stilling som ungdomskoordinator i kulturtjenesten. Det legges fram egen sak om arbeidsoppgavene for
stillingen og det vises til denne.

Lokalhistorie.
Tilskuddet til Vestfoldmuseene indeksreguleres og utgjør kr. 303.000 mill. kr. i 2019.
Kulturskolen
Kulturskolen er nå satt
opp med eget budsjett
etter at den skilte lag
fra Nord-Jarlsberg
kulturskole fra
01.08.2018.

Nåværende sats pr.
semester

Økning
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Ny sats

Elevavgiften er økt
med kr. 100,- +
deflator pr. semester
samt deflator for
instrumentleie. Dette
med bakgrunn i den
store forskjellen i
satser mellom Re og
Tønsberg. Plass
Vanlig plass
Instrumentleie
Fordypning halv plass
Deltakelse i ensemble

1513,282,-

142,8,-

503,-

14,-

1655,290,828,517,-

Det blir fortsatt 30% søskenmoderasjon og moderasjon på flere elevplasser til samme elev.

Biblioteket
Leie av det nye biblioteket er lagt inn med kr. 680.000,- i 2019. Midler til vask og oppvarming er lagt
på eiendomstjenesten.
Innkjøp av bøker til folkebibliotek er økt fra kr. 209.000 til kr. 230.000,-.
Søknader det ikke er funnet rom for i budsjettet:
Det kommer gjennom året søknader til kulturtenesten som er for store til at det kan tas innenfor
midlene som er satt av til tilskudd til lag og foreninger.
Ramnes IF søker om tilskudd på kr. 220.000 til oppgradering av tennisbanen i Bergsåsen som det ikke
er funnet rom for.
Stiftelsen Våleprestegård søker om kr. 550.000,- til utvikling av sanitærtilbudet og rehabilitering
laftingen i underlåven på Våle prestegård.
Merknader til investeringsbudsjettet.
Digital strategiplan for skoler og barnehager i Re kommune.
Rådmannen foreslår å doble bevilgningen i 2019 til kr. 2 000 000,- 2 mill. kr. Det er et ønske om å ha
en til en enheter til elevene også på barneskolene. Et klassesett med bærbare PC koster kr. 5- 600 000,I tillegg er det stadig utstyr som må byttes ut både for lærere og elever. Det gjelder også smartbord
som ikke fungerer lenger fordi de er gamle og det ikke lønner seg å reparere. Det vises ellers til
Digital strategiplan for skoler og barnehager i Re kommune. Tønsberg har også vedtatt en digital
strategiplan og er i ferd med å kjøpe inn 1:1 enheter til elevene.
Rådmannen foreslår å bevilge kr. 300 000,- til innkjøp av digitale hjelpemidler til barnehagene i 2019.
Utskiftning av lekeapparater i barnehagene:
Det er lagt inn kr. 100 000,- i økonomiplanperioden. Kravet til sikkerhet er strengt for lekeapparater.
Når de ikke tilfredsstiller kravene må de repareres eller skiftes ut. Det arbeides med å få et samlet
behov for utskiftninger.
Utskiftning av lekeapparater i skolene.
Etter gjennomgang fra ekstern sikkerhetsfirma har det vært nødvendig å rive mange lekeapparater i
skolene i Re. Foreldregruppene er flinke til å søke eksterne midler, men det fordrer ofte en kommunal
egenandel. Rådmannen foreslår derfor å bevilge kr. 200 000,- hvert år i økonomiplanperioden til
nødvendige nyinnkjøp.
Solerød barnehage:
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Den fjerde avdelingen som ble åpnet på Solerød fra barnehageårets startet opp ved barnehagestart i
2017 fikk midlertidige løsninger. Det gjaldt bla. grovgarderobe, personalfasiliteter og vognskjul.
Det var behov for et mer permanent tilbygg. Det ble bevilget kr. 300 000,- til et forprosjekt i 2018 som
planavdelingen i Tønsberg har stått for. De foreslår et tilbygg på den nyeste fløyen for barna og flytte
voksenfasilitetene opp i andre etasje i «gamlebygget» igjen. Utbyggingen er beregnet til 8,5 mill.
Dette har rådmannen foreslått å legge inn i 2019. Det er stort press på barnehageplasser i Undrumsdal.
Ved nok kommunale plasser i bygda vil færre søke barnehageplasser i andre kommuner. Den ekstra
avdelingen som nå drives i andre etasje er kun godkjent midlertidig. Det er sjekket med Tønsberg om
mulig kapasitet i barnehagen på Barkåker, noe det ikke er.
Ferdigstillelse av Skjeggestadåsen barnehage:
Etter gjennomgang av planavdelingen i Tønsberg er beløpet det er behov for økt til kr. 10 200 000,Da er det også tatt høyde for en utvidelse av uteområdet mot parkeringsplassen. Opsjonsprisen fra fem
år tilbake var på kr. 8 560 000,- før prisregulering.
Nytt ventilasjonsanlegg på Ramnes skole.
Kostnadsrammen for dette prosjektet var oppe i budsjettjusteringssaken i juni 2018. Beløpet var kr.
7 565 000,-. Jobben kan ikke utføres før sommeren 2019 fordi skolen må stenges. Bevilgningen
overføres derfor til 2019.
Tilbud til ungdom på Revetal/ungdomshus:
Det ble lagt inn kr. 738 000,- til et forprosjekt ut i fra skisseprosjektet som var utarbeidet i 2018. Det
ble vedtatt igangsettelse av forprosjektet i ??
Det har blitt jobbet sammen med Tønsberg om forprosjektet. De har stipulert en totalsum på ca.
26 000 000,-. Det er gitt tilsagn om en gavesum i tillegg til spillemidler. Det jobbes med å få på plass
et overslag for spillemidler. Rådmannen foreslår å legge inn kr. 8 000 000,- som et anslag for
kommunens egenandel som er foreløpig sum. Bygging av ungdomshus vil bli lagt fram som egen sak
når forprosjektet er ferdig.
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Helse og velferd

Helse og velferd
Helse- og omsorg
Psykisk helse miljøarbeid
NAV

Budsjett pr vvirksomhet
Alle tall i hele tusen kroner
Felles;Trygge lokalsamfunn/God helse
NAV kommunal del
Helse og omsorg
Psykisk helse og miljøarbeid
NETTO BUDSJETT

Ansvar
3000
3100-3160
3300-3399
3400-3499

Samlet inntekter - rammeområdet
Samlet utgifter - rammeområdet

Budsjett
2019
2018
954
29 840
106 728

944
30 321
107 628

Regnskap
2017
813
31 983
102 214

72 923
210 445

71 143
210 036

71 047
206 057

-37 440
247 886

-28 277
238 314

-42 303
248 359

Merknader til driftsbudsjettet i perioden
Det som ikke kommenteres er stort sett en videreføring av budsjett 2018. Siden dette også er tekst for
økonomiplan 2019-2022 blir endringer i økonomiplanperioden kommentert under hvert område der
det er endringer fra 2018.
Fellesområdet:
Trygge lokalsamfunn/God helse i Re videreføres.
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Endringstabell i perioden
Helse og velferd
Nye/endrede tiltak
Samlet driftsutgifter
Samlet driftsinntekter
Netto driftsutgifter
Endringer i basisdrift - driftsutgifter
Økt utgift Tønsberg legevakt
Tiltak tidligere plan /nye tiltak:
NAV- Re:
Kjøp av tjenester Tønsberg voksenopplæring- hele budsjettet
Introduksjonsstønad samlet, basert på mottak 8 nye flyktninger pr år,

2018
238 314
-28 277
210 037

Psykisk helse miljøarbeid:
Bruker bemannet bolig, økt ressursbehov
Ny bruker dagsenter
PHM Nytt botilbud, bemannede boliger, usikre tall/år
PHM; nedlegge seniorgruppe
Helse og omsorg:
Innsparingstiltak:
Demensplasser tilpasset store behov, innsparing v. salg av plasser
Salg av 6 plasser til Tønsberg- se omtale
Endringer - driftsinntekter:
Redusert NIR tilskudd, til norskopplæring
PMH: egenandeler økes
Bortfall statstilskudd til dagsenter demens/overførest til rammetilskudd
Samlede driftsutgifter
Samlede driftsinntekter
Netto rammer

238 314
-28 277
210 037
Samlet endring

2019
228 758
-35 677
193 081

2020
228 758
-35 677
193 081

2021
228 758
-35 677
193 081

2022
228 758
-35 677
193 081

500

500

500

500

5 940
10 657

4 400
5 812

4 400
4 844

4 400
349

2 140
430
-440

2 140
430
2 000
-440

2 140
430
4 000
-440

2 140
430
6 000
-440

-600

-600

-600

-600

-1 155
-108

-927
-108
1 000

-1 100
-108
1 000

-1 100
-108
1 000

247 385
-36 940
210 445
408

243 000
-35 712
207 288
-2 749

244 032
-35 885
208 147
-1 890

241 537
-35 885
205 652
-4 385

Helse og omsorg
Virksomheten fikk i utgangspunktet et innsparingskrav på kr. 2.016.000,- som er innarbeidet i
budsjettet i hovedsak ved å redusere dekningsgrad på institusjonsplasser og innsparing i
administrasjonen. Alle beløp knyttet til innsparingsforslagene er beregnet med helårseffekt.
Det er lagt inn en redusert dekningsgrad for institusjonsplasser i Re tilsvarende 2% ved en forutsetning
om salg av 12 plasser til Tønsberg og det gir samlet 13,1 mill.kr i inntekter. De seks første plassene
som selges gir en reduksjon i deknigsgraden for plassser fra 28% til 26%, likt fordelt på
institusjonsomsorg og demensomsorg. Tildelingspraksis og kriterier er ikke endret. De siste seks
plassene er nye plasser. Ved dette utnytter en alle fløyene på institusjon på helsehuset. Dette gir
stordriftsfordeler og mulighet for en mer effektiv drift. Dette gir mulighet for en realistisk drift
tilpasset budsjettet i 2019.
Det er budsjettert med seks nye stillingshjemler i ny fløy som åpner på institusjon og redusert med en
stilling rådgiver i stab/administrasjon. I tillegg er budsjettene til variabellønn på avdelingene økt med
kr. 1.530.000,-.
Virksomheten har i sitt budsjettarbeid lagt til grunn en nøktern bemanning på de forskjellige
tjenestestedene basert på erfaringene fra årets drift. Det er utfordrende både i forhold til økonomi og
kompetanse. Helsetilsynet har og gjennom sine tilsynssaker tilkjennegitt at det forventes at
kommunene har en mye høyere kompetanse på mange spesialområder i dag enn tidligere. Dette kan
igjen ses som et resultat av samhandlingsreformen hvor kommunen har fått et langt større ansvar for
pasientene med kompliserte sykdomstilstander som krever spesialisert og avansert teknisk behandling.
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Arbeidet med optimalisering av arbeidslister fortsetter i 2019 og er forventet å gi en
effektiviseringsgevinst på institusjonsomsorg og demensomsorg. Dette er en oppfølging av KPMG
rapporten som ble vedtatt i k.sak 02/18. Det har vist seg vanskelig å gjennomføre effektiviseringen til
fulle i 2018 da begge avdelinger har hatt store utfordringer og endringer i driften med åpning av nye
plasser for salg til Tønsberg og lederskifter.
Den forventede effektiviseringsdriften er lagt inn for å dekke økte driftsutgifter.
Ved reduksjon av dekningsgrad er det viktig å sikre forsvarlige tjenester i hjemmetjenesten.
Utviklingen innen velferdsteknologi skjer fort og det er viktig for kommunen å nyttiggjøre seg dette
jfr. strategisk plan for velferdsteknologi kommunestyresak 043/16. Det bør settes ned en egen gruppe
sammen med Tønsberg om satsing på velferdsteknologi i årene framover
Virksomheten har ferdigstilt prosjektet «Nytt blikk heltidskultur». I fortsettelsen er det vedtatt et
prosjekt med årsturnus med oppstart høsten 2018 og helårsvirkning i 2019. En års turnus er en
langsiktig og systematisk planlegging av bemanningen der alt kjent fravær legges inn. Dette kan gi
muligheter for en bedre planlegging av aktivitet og ressursbruk. En annen gevinst kan være er
mulighet for økte stillingsstørrelser.
Nye Tønsberg innfører nytt fagsystem 01.01.2020. Det er igangsatt et prosjekt i begge kommuner.
Prosjektet vil trenge både personellressurser og finansiering. Det er ikke avsatt egne midler til dette.
Egenbetalinger og inntekter for øvrig er økt med deflator.
Inntekter for salg av plasser til Tønsberg er budsjettert forholdsmessig på legetjenester, kjøkken,
vaskeri og virksomheten sentralt.
Det er ikke lagt inn midler til utgifter knyttet til overliggedøgn for utskrivningsklare pasienter. Pr. nov
2018 har kommunen betalt for 8 overliggedøgn.
Demensplasser:
Ingen vesentlige endringer. Det er lagt inn en reduksjon på en vakt daglig
Det er et potensiale i åpning og salg av flere plasser. Rådmannen har lagt inn salg av en plass hvor
stordriftsfordel kan gi et overskudd på kr 600.000,-. Dette vil bli utredet nærmere.
Dagsenter demens driftes i hovedsak av øremerkede tilskuddsmidler. Øremerking bortfaller fra og
med 2020, men kommunen har forutsatt at tilsvarende gjenfinnes i rammetilskuddet. .Dagaktivitets
tilbud for hjemmeboende med demens blir en lovpålagt oppgave for kommunene fra og med 2020. Re
samarbeider allerede med Tønsberg og vil utrede muligheter for å søke nye midler for den nye
kommunen.
Omsorgsplasser:
Ingen vesentlige endringer.
Institusjonsomsorg:
Enheten inneholder:
- både korttids- og langtidsplasser
- plasser for rehabilitering
- og lindrende behandling og pleie ved livets slutt
- intermediær (pasienter som har fått en diagnose og startet opp med behandling på sykehus,
kan skrives ut til et opphold ved intermediær enheten)
Innholdet i denne enheten tilsier et behov for at mange av de ansatte har høy faglig kompetanse, noe
som statlige myndigheter og spesialisthelsetjenesten forventer at kommunene har i dag.
Det blir viktig å stabilisere driften av seks nye plasser fra oktober i 2018.
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Tilbudet til lindrende pasienter er fortsatt sårbart da det ikke har vært mulig å tilføre ekstra midler til
denne tjenesten spesielt.
Hjemmesykepleien:
Seks av hjemmesykepleiens biler må byttes ut. Nye biler vil være elbiler. Antatt kostnad er kr.
180.000,- som er lagt inn i budsjettet.
Hjemmehjelpstjenesten:
Ingen vesentlige endringer. Tjenesten er liten og sårbar da det kun er 3,41 stillingshjemler i tjenesten.
Fysio-/ergoterapi:
Den kommunale fysioterapitjenesten er uendret. Det er lagt inn et nytt driftstilskudd for private
fysioterapeuter i tråd med vedtak i budsjettjustering nr. 1/18I 2017 ble det anledning til at kommunalt
ansatte fysioterapeuter kunne kreve inn egenandel fra Helfo. Tønsberg kommune vedtok å gjøre dette i
2018. Det er ikke lagt inn en inntekt for dette i årets budsjett, men det fremmes som egen sak.
Det er kun en ergoterapeutstilling i kommunen. Det er fremmet behov for en økning i de siste årenes
økonomiplan. Behovet for slike stillinger øker i takt med utviklingen av velferdsteknologi og øker
muligheter til å bo hjemme i alle aldre. Det er ikke funnet rom for økning av 50% stillingshjemmel
ergoterapeut i økonomiplanperioden.
Legetjenesten/kommunale ø.hjelpsplasser:
Fastlegeordningen ble innført i 2001 og har vært en svært vellykket satsning. Siste året har
legeforeningen meldt om at fastlegeordningen er i krise. Det er derfor en risiko for at kostnadene for
kommunene vil øke, noe som det ikke er tatt høyde for i budsjettet. Det er ikke planlagt ny
fastlegehjemmel i 2019.
Legetjenesten på Re helsehus er uendret.
Ny spesialistutdanning, overgang fra turnuslege til LIS 1-lege, (LIS-1 lege betyr lege i spesialisering).
Dette er en ny ordning som stiller større krav om mer oppfølging fra kommunen. Re har en LIS 1lege.
Den nye interkommunale legevakten og ØHD (øyeblikkelig hjelp plasser) for kommunene Færder,
Holmestrand, Tønsberg og Re med Tønsberg som vertskommune, startet opp mars 2018. Det første
driftsåret har gitt høyere driftskostnader enn forutsatt. Dette gir konsekvenser for budsjett 2019 med
ytterligere en økning på kr. 500.000,-. I 2019.Det er lagt inn bemanning til 7 ØHD plasser av mulige
13. I tillegg har prosjektet med legevaktsbil blitt startet høsten 2018.
Administrasjon:
Administrasjon reduseres med 1 årsverk. Dette er en rådgiverstilling som blir vakant og har hatt
funksjon i forhold til Ikt, kvalitetssystemet og velferdsteknologi. Disse funksjonene må videre ivaretas
av virksomheten for øvrig og sees i sammenheng med ressurser i nye Tønsberg.
50% stillingshjemmel som kulturkoordinator er finansiert fra gavefond. Ordningen varer ut året og må
sees på sammen med Tønsberg for å kunne videreføres i den nye kommunen. Virksomheten erfarer at
denne stillingen bidrar til å oppfylle føringene i Stortingsmelding 15 «Leve hele livet» og skape et
levende helsehus for lokalbefolkningen, pårørende, pasienter/brukere og ansatte.
Kafeteria/catering:
Kafeteriaen har en viktig funksjon. Sammen med seniorsentret underbygger den Helsehuset som en
viktig sosial samlingsarena hvor bl.a. hjemmeboende seniorer kommer for å treffes og spise middag.
I forbindelse med aktiviteter i seniorsenteret både formiddag og ettermiddag, har kafeteriaen og dens
bemanning en viktig funksjon. Dette er et godt forebyggende tilbud.
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Inntekter fra salg i kafeen/catering er uendret fra budsjett 2018 bortsett fra prisøkning. Salget i kafeen
har økt, men det ligger et potensial i økte bestillinger fra andre kommunale virksomheter.
Vaskeri:
Første hele driftsår etter overdragelse fra Teknisk. Ingen endring i drift
Egenbetalinger økt med deflator:
Praktisk hjelp og bistand:
Inntektsgruppe
2019/mnd
2018/mnd
kr 0,< 1G
kr 0,kr 210,1–2G
kr 205,kr 735,2–3G
kr 716,kr
1276,3–4G
kr 1243,kr 2315,>4G
kr 2252,1 G er kr 96.883,- f.o.m. 01.05.18

2017/mnd
kr 0,kr 200,kr 697,kr 1210,kr 2192,-

2016/mnd
kr 0
kr 190,kr 680,kr 1180,kr 2138,-

Samlet egenandel pr mnd. for praktisk bistand og opplæring for de med inntekt under 2G skal ikke
være høyere enn kr 205,-/mnd. i 2018 (antatt beløp er 210,-/mnd. i 2019)
Priser for måltider for omsorgsplasser:
Måltid
2019
2018
2017
2016
Full pensjon,
kr 126,-/døgn
omsorgsplasser, 5 måltider kr. 129,-/døgn
kr 123,-/døgn
kr 120,-/døgn
om dagen:
Middag til beboere
kr. 109,-/porsjon kr 106,-/porsjon kr 103,-/porsjon kr 100,-/porsjon
omsorgsplasser

Måltid
2019
Middag på Café Kilden
(inkl. dessert) - pensjonister
Middag på Café Kilden
(inkl. dessert) - ordinær pris
Lunsjmåltid

kr 124,-/porsjon

2018

2017

2016

kr 121,-/porsjon kr 118,-/porsjon kr 115,-/porsjon

kr 152,-/porsjon kr 148,-/porsjon kr 144,-/porsjon kr 140,-/porsjon
kr 43,-/porsjon

kr 42,-/porsjon

kr 41,-/porsjon kr 40,-/porsjon

Trygghetsalarmer:
2019:
kr 443,- pr. mnd.

2018:
kr 432,- pr. mnd.

2017:
kr 420,- pr.mnd.

2016:
kr 410,- pr mnd.

Leie av trygghetsalarmer er til selvkost. Brukere vil og få tilbud om å få dette koblet opp med sensor
for brann/røyk til kr 33,-/mnd. i tillegg.
Korttidsopphold institusjon:
Følger sentrale vedtak og er pr d.d. kr 160,- pr døgn inntil 60 døgn i kalenderåret. (se ny sats fra
departementet for januar 2019 – oppdatering desember/januar)
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Psykisk helse og miljøarbeid
Virksomheten fikk i utgangspunktet et innsparingskrav på kr.1 353 000,- som er innarbeidet i
budsjettforslaget 2019. Samtidig er det økt behov for ressurser, hvor virksomheten ser seg nødt til å
kjøpe tjenester.
Innsparingskravet er inndekket slik: reduksjon av stillinger i administrasjon og fagkonsulent v/naturlig
avgang – erstattes ikke. Omgjøring av våken til hvilende nattevakt, justering av lønn til
støttekontakter, redusert ramme til O.Dahls v. og dagsenter på bakgrunn av erfaringstall i 2018..
For å dekke nye behov, bl.a. kjøp av tjenester, økte vedtak, avlastningsplass, ny plass m/bemanning på
dagsenter og nødvendige hjemmedager har virksomheten foreslått følgende besparelser som
rådmannen har innarbeidet i budsjettforslaget:
Egenandeler:
Det etableres egenandel på dagsentertilbudene i virksomheten
på 300 kroner pr. måned, eller 15 kroner dagen for drop-in deltakelse.
Egenandel ved Kid kurs 250 kroner.

Kr -108.000

Avvikle seniorgruppe Brår:
Seniorgruppen på Brår omsorgsboliger legges ned fra 1.1.2019,
beboerne ivaretas av personalet tilknyttet personalbase i sin bolig.

Kr 441.000

Generelt innsparingskrav:

Kr 400.000

Virksomheten har ansvar for lærlingplassene innen Helse og velferd. Det er budsjettert med 5
lærlingplasser som er en videreføring fra tidligere år
Kommunestyret vedtok i desember 2016 at virksomhet Psykisk helse og miljøarbeid skulle ha en
ekstern gjennomgang av ressursbruken. Noen av funnene i rapporten har resultert i flere
effektiviseringstiltak, som f.eks. kortere overlapping i boligene, noe kortere vakter tilpasset der det er
behov for bemanning. Dette er gjort samtidig som det er iverksatt flere tiltak for at dette ikke skal gå
utover kvaliteten av tjenestene, med økt fokus på kompetanseheving og forbedringsarbeid.
Kommunene får fra og med 2019 betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter(overliggedøgn) innen
psykisk helsevern. Det er ikke lagt inn midler i budsjettforslaget til dette.
Bo- og tjenestetilbud til personer over 18 år med funksjonshemminger:
Re kommune har i dag 28 leiligheter(omsorgsboliger) på Brår og 5 leiligheter i Olgar Dahls vei til
dette formålet. Beboerne har et varierende behov, fra noe bistand - men har behov for å bo i tilrettelagt
bolig med tilgjengelig personell, og til personer med multifunksjonshemminger med behov for 1:1
bemanning store deler av/eller hele døgnet. Lederne har jobbet med å lage arbeidslister som skal gjøre
det enklere å ha oversikt over ressursbehovet.
Pårørende gir positive tilbakemeldinger knyttet til deling av Brår omsorgsboliger til to avdelinger,
Brår øst og vest.
Dagsentertilbud:
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Det driftes i dag dagsenter 5 dager pr. uke på Vestjordet. Bemanningen har økt med 20% stillings
ressurs til 4,9 årsverk, noe som skyldes ny bruker. Budsjettet er økt med kr. 400 000,-. I tillegg følger
enkelte ansatte fra Brår omsorgsboliger med til dagsenteret. Ansatte ved dagsenteret vil delta i stell i
boligen, før avreise til dagsenter.
Brår 12 og 13 (Bo- og tjenestetilbud for personer over 18 år med psykiske lidelser):
Boligene til målgruppen personer med alvorlige psykiske lidelser, er lokalisert på Brår: Brår 12 og 13,
med til sammen 9 boliger med døgnbemanning
Det er gjennomført endring av turnus, med kortere overlapping og noe kortere vakter. I tillegg så
jobbes det kontinuerlig med at ansatte skal hjelpe hverandre på tvers, for å unngå unødvendig innleie.
Brår 12-13 samarbeider fortrinnsvis med psykisk helse og rusteam om dette, men også med
omsorgsboligene på Brår.
Det er ikke tatt høyde for ev. nye brukere av tjenesten.
Psykisk helse og rusteam:
Tjenesten har to tilskudds stillinger hvor kommunen til sammen mottok kr 2 119 000,- i 2017, dette
reduseres til kr. 1 540 000,- i 2019. Det er stort trykk på tjenestene, og det er økning i antall brukere.
Det er ikke tatt høyde for reduserte statlige tilskudd i økonomiplanperioden.
Re kommune har ikke klart å løse utfordringen med et botilbud til denne gruppen, hvor det viser seg at
det til enhver tid er +/- 5 som er uten fast bolig. Viser til sak om boligsosial handlingsplan.
Psykisk helse og rusteam – dagtilbud.
Dal gård har åpent 5 dager i uken. Utfordrende atferd hos enkelte deltagere gjør at det er nødvendig
med to ansatte tilstede på Dal Gård.
Økningen i aktivitetstilbudet tenkes å ha en effekt i forhold til å redusere behovet for individuelle
samtaler.
Etterbruk etter Biblioteket:
Virksomhet psykisk helse- og miljøarbeid planlegger å benytte bibliotekets sin lokaler til et dagsenter
for personer med psykiske helse og/eller rusmiddelrelaterte problemer – og vil ha fokus på følgende
områder:



























Drop-in Café
Flere sittegrupper
Servering av frokost og lunsj
Ha med brukere på å lage frokost/lunsj
Salg av enkel mat mat/kaffe/kaker
Matlagingskurs/ernæringskurs
Feltpleie
Samtalerom
Kjøkkenhage
KID kurs og lignende kurs
Gruppesamtaler
Individuelle samtaler ved behov

Kreativitetsrom, maling og tegning
Male kurs
Kursrom/møterom
Sofa/avslapningskrok
Mindfullness/yoga
Quiz
Ulike spill, bordtennisbord
Bokklubb, diktlesning
Oppussing av møbler
Foredrag/konserter
Trening
Brukerråd
Tur

De ansatte har igjennom prosess kommet frem til at de ønsker å kalle dagsenteret for: «treffstedet».
Det er lagt inn midler til inventar og utstyr til «Treffstedet» på kr. 300 000,- på investeringsbudsjett i
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økonomiplanen for 2019. «Treffstedet» er planlagt driftet av personalressurser som finnes i psykisk
helse og rusteam.

Pårørendeinitiativ:
Det arbeides videre med prosjektet. Det er avsatt kr. 500 000,- - på investeringsbudsjettet i 2018 til
prosjektledelse, skisser, programmering. Det er lagt inn et anslag på kostnader f.o.m. 2020.
Forprosjektet vil avklare kostnadene nærmere. nærmere
Utfordrende boligmasse:
Som påpekt i Boligsosial handlingsplan og av den eksterne konsulenten, er bygningsmassen på Brår
lite hensiktsmessig for de brukerne som trenger store bemanningsressurser. Funksjonsfall hos bruker
kan medføre økt ressursbruk, som ikke ville vært nødvendig med en mer hensiktsmessig bolig – hvor
flere brukere kunne dele ressurser uten at det ville gå på bekostning av kvaliteten av tjenesten –
snarere tvert imot.
Det har derfor vært sett på muligheten til å kunne gi disse brukerne et mer hensiktsmessig botilbud
hvor målet er å kunne gi bedre tjenester og som reduserer kommunens kostnader. Vestjordet har pekt
seg ut til dette. Frigjorte leiligheter på Brår som følge av dette kan både benyttes til nye beboere
og/eller økte fellesarealer for beboerne på Brår

NAV
For å redusere underskuddet i kommunens totalbudsjett har virksomheten fått et innsparingskrav på kr
1.092.000,- som er innarbeidet i budsjettforslag 2019. Innsparingene omtales under hvert av
hovedområdene.
Det legges frem et stramt budsjettforslag for NAV, og det er flere risikoområder hvor det kan vise seg
for stramt.
Innsparingskravet er inndekket slik:
Avdelingsleder stilling sosial holdes vakant:
Arbeidsoppgavene vil omfordeles på hele kontoret.

Kr 700.000,-

Generelt innsparingskrav:

Kr 275.000.-

Økonomisk sosialhjelp flyktning:

Kr 117.000,-

Sosial:
Økonomisk sosialhjelp er lagt på samme nivå som regnskap 2017. Det kan være en risiko at dette er
for lavt ut i fra regnskap så langt i 2018, og faktorer som kan påvirke dette kan være: strømpriser, flere
som mister retten til AAP(arbeidsavklaringspenger) og ikke har rettigheter på statlig ytelse, ungdom
som faller ut av skolen, flere flyktninger som ikke har kommet i lønnet arbeid.
Flyktninger:
01.03.2018 ble det etablert en ny virksomhet i Tønsberg «Tønsberg læringssenter». Virksomheten har
følgende oppgaver: bosetting, oppfølging og opplæring i henhold til introduksjonsprogrammet. Re
kommune inngikk fra samme dato vertskommune avtale med Tønsberg kommune og om kjøp av
tjenester til flyktninger. Personell fra NAV Re ble overført den nye virksomheten.
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Budsjettet er basert på mottak av 8 flyktninger i 2019. Det er pr. dags dato et lavt antall flyktninger i
mottak som er bosettingsklare. De som er bosettingsklare har store behov og IMDI velger
bosettingskommune for disse. Re er ikke forespurt. Videre er det nå kun overføringsflyktninger som
bosettes. Det er vanskelig å forutsi om det kommer enslige eller familier. Fra 2020 og hvert år i
økonomiplanperioden planlegges det med bosetting av 8 pr år. Det er ikke tatt høyde for
familiegjenforening.
Re har foreløpig ikke mottatt anmodningsbrev fra IMDI.
Forutsetning for utgifter ved bosetting og integrering av flyktninger innebærer en skjevhet i forhold til
inntekt for kommunen. Ved bosetting overføres tilskudd for bosettingsåret uavhengig av når bosetting
skjer, om det er i januar eller i november. Utgiftene løper fra bosettingsmåneden, slik at bosetting i
januar gir utgifter samme år, mens bosetting i november gir utslag på utgiftene året etter
bosettingsåret.
Det er i tillegg ikke mulig å forutsi aldersfordeling på de som bosettes, men det kan ha betydning for
prognose for introduksjonsstønad og kjøp av opplæring ved Tønsberg Læringssenter.
Annen usikkerhet er at det kan bli mottatt flere enn 8 grunnet familiegjenforening.
Introduksjonsstønad og voksenopplæring kan bli lavere ved mottak senere i året. Satsene kan bli noe
endret.
Økonomisk sosialhjelp til flyktninger reduseres med kr 117.000,-. Dette begrunnes med ny
oppfølgingsmodell ved Tønsberg Læringssenter, samt at behandling av søknader på økonomisk
sosialhjelp har gitt innsparing.
Tønsberg læringssenter:
Det ble overført 3 årsverk til Tønsberg kommune og lønnskostnader anslås til kr 2.180. 000,Videre anslås andel for Re kommune på fellesadministrasjon og Inntak, arbeid og oppfølging til kr
760.000,-. Det anslås kr 3 000 000 for timer i norsk og samfunnskunnskap. Antatt kostnad for Re
kommune til Tønsberg i 2019 vil være kr 5.940.000,-. Det tas forbehold om justeringer.
Introduksjonsstønad:
På bakgrunn av stor bosetting i 2016 mot slutten av året, samt at flere av disse har fått innvilget tredje
året i introduksjonsprogrammet anslår Tønsberg Læringssenter at det vil være ca 55 personer som får
introduksjonsstønad i 2019. Kostnaden til introduksjonsstønad beregnes på bakgrunn av G beløpet i
Folketrygden som pr 1/5-18 er kr 96.883,-. For deltakelse i programmet er stønaden på årsbasis lik to
ganger folketrygdens grunnbeløp. Deltager under 25 år mottar 2/3 stønad.
Det forutsettes 8 bosettinger i 2019, for deretter 8 bosettinger pr år i perioden 2020-2022.
2019:
2020:
2021:
2022:

Introduksjonsstønad:
55 personer 25 år og eldre
30 personer 25 år og eldre
25 personer 25 år og eldre
18 personer 25 år og eldre

Pr person/ år:
kr 193.766,kr 193.766,kr 193.766,kr 193.766,-

Totalt:
kr 10.657.130,kr 5.812.980,kr 4.844.150,kr 348.788,-

Integreringstilskudd:
Med færre bosettinger vil og integreringstilskuddet gå ned i økonomiplanperioden.
Integreringstilskudd år 1-5 for perioden 2019 – 2022:

Prognose 2019

kr 11.880.900,-

Prognose 2020

kr 9.566.900,61

Prognose 2021

kr 6.534.000,-

Prognose 2022

kr 6.032.800,-

NIR tilskudd:
Dette er tilskudd til norskopplæring som kommunen får de tre første årene voksne flyktninger er bosatt
i kommunen, og utgjør i perioden 2019 -2022:Feil! Ugyldig kobling.
Det lave tallet i 2020 er som følge av kun 4 voksne bosatte 2018, 8 i 2019 og 2020. Året før har med
seg relativt mange bosatte i 2017. Fra 2020 og videre forutsettes 8 voksne bosatt.
Alle tall er basert på satsene i 2018.
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Teknikk og næringstjenester
Rammeområdets ansvarsområde
Rammeområdet/virksomheten Teknikk- og næringstjenester
omfatter oppgaver innen næring, eiendomsforvaltning, kommunalteknikk (renovasjon, vei, vann, avløp), miljørettet helsevern,
kart/oppmåling, arealplanlegging/regulering og byggesak.
Ansvarsområdet er fra 01.01.18 overført til Tønsberg kommune.
Arbeidsgiveransvaret for alle ansatte innenfor ansvarsområdet er overført til Tønsberg kommune .
Det er pr 31.12.18 ansatt 0,4 årsverk innen teknikk og næringstjenester i Re kommune .
20 % stilling som kommunal sjef teknisk
20 % stilling som rådgiver teknisk .
Det er inngått avtale om en 20 % utgiftsdekning av arbeidet som næringssjef for Re kommune .
Området areal planlegging / regulering ,byggesak, geodata, landbruk er regulert av et vertskommune
samarbeid .
Området kommunal teknikk, eiendomsforvaltning , kommunal teknikk er regulert i en
samarbeidsavtale mellom Re og Tønsberg kommune .
Budsjett
2019
2018

Alle tall i hele tusen kroner
Teknikk og næringstjenester
Ansvar 4000-4703

Utgifter
Inntekter
Netto

98 439
-65 083
33 356

91 062
-55 522
35 540

Regnskap
2017
106 899
-66 434
40 465

Endringstabell i perioden
Nye/endrede tiltak
Samlet driftsutgifter
Samlet driftsinntekter
Netto driftsutgifter
Endringer i basisdrift - driftsutgifter

2018
91 062
-55 522
35 540

Nye tiltak fra forrige økonomiplan:
Økt festeavgift Opplysningsvesenets fond
Nye tiltak:
Nytt bibliotek, renhold 0,5 åv
Nytt bibliotek, energi økning
Næringssjef, 20% stilling ,samarbeid Tønsberg
Vann,avløp, reno, økning
Innsparingstiltak:
se egen oversikt
Endringer - driftsinntekter
Økt gebyr vann
Økt gebyr avløp
Økt gebyr slam
Økt gebyr renovasjon
Samlede driftsutgifter
Samlede driftsinntekter
Netto rammer

91 062
-55 522
35 540
Samlet endring
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2019
88 088
-51 692
36 396

2020
88 088
-51 692
36 396

2021
88 088
-51 692
36 396

2022
88 088
-51 692
36 396

200

200

200

200

290
130
230
9700

290
130
230
9700

290
130
230
9700

290
130
230
9700

-2 700
-6 790
-1 600
-2 300
98 638
-65 082
33 556
-1 984

-2 700
-6 790
-1 600
-2 300
98 638
-65 082
33 556
-1 984

-2 700
-6 790
-1 600
-2 300
98 638
-65 082
33 556
-1 984

-2 700
-6 790
-1 600
-2 300
98 638
-65 082
33 556
-1 984

Merknader til driftsbudsjettet
Budsjettforslaget er innenfor den tildelte rammen i økonomiplanen og bygger på økonomiplanens
forutsetninger. Det innebærer at endringene fra forrige vedtatte økonomiplan er innarbeidet. Rammen
er redusert med et netto innsparingskrav på kr 1,8 mill. kr. Det er fordelt med 1,2 mill. kr på
bygningsvedlikehold, 0,4 mill. kr på veier og 0,17 mill.kr på landbruk.
Det er tilført 0,2 mill. kr for kjøp av tjenester fra Tønsberg kommune, næringssjef i 20 % stilling.
Dette medfører at det er meget stramme rammer for området teknisk for 2019.
Se kommentarer under hvert enkelt delområde.
Eiendomsforvaltning herunder renhold:
Ansvaret for eiendomsforvaltning for formålsbygg og boliger er som tidligere nevnt overført til
Tønsberg kommune ved Tønsberg kommunale eiendom.
Alle vaktmester tjenester og renhold inngår i denne tjenesten.
Re er beholdt som et eget «område»
Bolig kontoret er også flyttet til Tønsberg , men den praktiske gjennomføringen er opprettholdt som
før .
Det er en del av de kommunale boligene som har stått ledige i løpet av året , det jobbes aktivt med å
redusere «tomgangstiden» .
Renholds frekvensene er forskjellige i Re og Tønsberg.
Som en del av et strammere budsjett må man se på harmonisering av disse frekvensene.
 For festeavgifter/inntekter er det ikke gjort endringer i 2019 budsjettet , men tall fra 2018 er lagt
til grunn.
 Budsjettet slik det foreligger nå medfører at det ikke kan forventes noen større planlagte
vedlikeholdstiltak i 2019 og at etterslepet kan øke.
 For renhold må det reduseres frekvenser, det betyr at man starter en harmonisering med renholds
frekvenser i Tønsberg.

40
41
42
43
44
45
47
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Budsjett Buds(end) Regnskap
2019
2018
2017
TNT FELLES
1 234
1 303
1 119
KART/GEODATA/BYGGESAK/REGULERING
1 800
2 500
1 035
LANDBRUK 3 K
3 500
2 961
2 860
EIENDOM, DRIFT, VEDL.HOLD, BRANN
20 297
21 403
22 763
VANN, AVLØP, SLAM, RENO, FEIING
-5 348
-4 133
-2 884
RENHOLD
12 440
13 262
13 722
MILJRETTET HELSEVERN, VETERINÆRVAKT
-100
-163
-187
VEI OG PARK
5 904
6 385
8 875
KOMMUNALE BOLIGER
-6 372
-7 978
-6 838
SUM
33 355
35 540
40 465

Avd. Kommunalteknikk
Driften omfatter bl.a.
 Selvkostområdene vann, avløp renovasjon og feiing
 Kommunale veger, parker og idrettsanlegg
Driftstiltak:
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Kommunen skal i perioden overta ca. 1 km veier i boligfeltene Skjeggestadåsen og Rødsåsen til
permanent drift og vedlikehold.
Kommunen har i 3 år driftet vintervedlikeholdet på de veier som er asfaltert i boligfeltene, uten at det
er blitt kompensert driftsbudsjettet.
Budsjett 2019 er kuttet på vei vedlikehold , dette medfører at det kun vil være midler til å utbedre
skader på kommunale veier . Det er ikke midler til ny asfaltering etc. i budsjett 2019.
Det er budsjettert med en «normalvinter» , og dette skaper en viss usikkerhet i budsjettet.
Investeringstiltak:




Rehabilitering pumpestasjoner videreføres med samme beløp som tidligere. Brukes i hovedsak til
utskifting av pumper.
Rehabilitering anlegg vann videreføres med samme beløp som tidligere. Brukes i hovedsak til å
skifte ut gamle vann ledninger og kummer som følge av lekkasjer.
Tønsberg renseanlegg øker kostnadene kraftig fra 2019 for alle deltakerkommuner grunnet flere
faktorer; Sandefjord kommune fratrer selskapet, det er foretatt investeringer som øker tilskuddet for
renter og avdrag og driften har tidligere vært budsjettert for lavt.

Årsakene til sterk økning i gebyrene for vann og avløp for 2019 er dermed forårsaket av flere forhold.
Det gjelder mange forhold på utgiftssiden. Bl.a. økninger fra Tønsberg renseanlegg, tilførsel av 1,4
årsverk ved overføring av tjenesten til Tønsberg, nye avdekkede forhold og pålegg ved Eltilsyn, og
gamle ledningsnett, renseanlegg og pumpestasjoner. Kalkylerenten er også økt.
Det er meldt inn behov for flere større tiltak som det ikke er tatt høyde for i budsjettet, bl.a.:
 VA til Krakken.
 Ombygging av Krakken renseanlegg til avløpspumpestasjon for overføring av avløpsvann til
Søbyholmen.
 Trykkøkningsstasjon for vann til Krakken er påkrevd for å kunne gi brannvannsdekning på 50 l/sek
som er et krav ved institusjoner i området.
 Nytt renseanlegg på Søbyholmen til erstatning for det nå snart 50 år gamle renseanlegget.
 Driftsovervåking pumpestasjoner, nødvendig oppgradering av driftsovervåkingen til Tønsberg
kommunes standard.
 Plan og kommunale tiltak for avløpsanlegg i spredt bebyggelse.
Tiltakene er så omfattende at det er behov for en egen sak om forholdene.
Tabellen nedenfor viser rådmannens forslag til årsgebyr knyttet til en normalbolig. Det vises ellers til
forslag til gebyrregulativ 2019.

Årsgebyr eksl. Moms
Slam
Avløp
Feiing
Renovasjon
Vann
Sum eksl. Slam

2 017
455
3 568
359
2 039
2 608
8 574

2018 2019 Endring kr
474
455
-19
3 300
5 848
2 548
365
354
-11
1 692
1 543
-149
3 104
4 029
925
8 461 11 774
3 313

%
-4 %
77 %
-3 %
-9 %
30 %
39 %

På grunn av bruk av ulike fondsavsetninger i Re og Tønsberg blir ikke prisene i gebyrregulativet for
kommunaltekniske tjenester samordnet med Tønsberg for 2019.
Øvrige fagområder (Byggesak, Regulering og Kart/oppmåling)
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Fra 01.10.2017 er det inngått vertskommunesamarbeid med Tønsberg på disse fagområdene,
organisert i virksomheten Kommuneutvikling.
Gebyrregulativet på planområdene byggesak, kart/oppmåling og byggesak er harmonisert med
tilsvarende regulativ for Tønsberg fra 2018.
Nytt forslag til gebyrer fra 2019 vil bli fremmet i egen sak.
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Vedlegg til budsjett/økonomiplan:
A. System for vurdering av økonomisk risiko og sårbarhet i budsjettåret.
Virksomhet

Tjeneste/område

Risiko

Sannsyn
-lighet
for
avvik

Kommentar

Re
kommune

Befolkningsvekst over 67 år
og under 16 år gir inntekter

stor

Med 50 personer, har Re 14
mer enn snittet i landet. Skatt
fra AS gav i tidligere modell
et tap

Re
kommune

Skattevekst i landet og i egen
kommune

Svinger årlig, 0,25%
sannsynlig avvik, kan bli
inntil 0,5%.
Bortfall av et kriterium antall
psykisk utviklingshemmede
som gir 34 mill.kr. Skatt fra
AS innføres ved
trekk i rammetilskudd.
Årlige avvik iht. statens
anslag.

stor

Re
kommune

Befolkningsvekst, ca 1% for
landet, påvirker
skatt/rammetilskudd
Nytt system for
skatt/rammetilskudd

stor

Re
kommune

Lønnsvekst – og indirekte
effekt på prisvekst

middels

Re
kommune

Pensjonskostnad KLP og
SPK

Statens anslag 3,25% vekst.
Ofte 0,25 % avvik, opp til
0,5% . Påvirker også
tjenestekjøp
Svinger med avkastning,
lønnsoppgjør, lønnsutgift,
regelendringer

Landets skattevekst er
avgjørende. Egen
skatteinnfordring også viktig.
Lønn viktig for rekruttering,
i stor grad sentralstyrt

middels

Prognoser kommer sent på
året.

Re
kommune

Renteutgifter, rentenivå

Økning innarbeidet.Svinger
med rentenivå. Mulig 0,25%
avvik, maks 0,5%

liten

Re
kommune

Finansavkastning langsiktige
midler ca 120 mill.kr 3,75%

Svinger med rentenivå /
aksjer/eiendom. Mulig 1 %
endring, kan gi tap samlet

middels

Stab

IKT digitalisering nye Tbg,
opplæring, versjoner mm

Omstilling og opplæring, nye
versjoner, nye statlige krav,
ny teknologi, velferdsteknologi, Personvern GDPR

stor

Fortsatt lav med stigende
rente hos handelspartnere,
kriser kan gi økning i
perioder i sertifikatmarkedet.
Kurssvingninger aksjer, fall i
eiendomsverdier, rentene kan
ikke falle mer, men stige og
gi kurstap
Digitalisering nye Tbg. M.
store endringer. Opplæring.,
svikt, nye statlige krav,

Skoler/barne
hage

Ressurskrevende brukere
med dyre tiltak, enkeltvedtak

stor

Tar av samlede årsverk til
alle elever

Kirkevoll
skole
Skole felles

Avlastningsbolig, under 18
år
Elever og barnehageplasser i
private skoler/bhg og i andre
kommuner
Tilskudd private barnehager
ca 20 mill.kr, 100% nivå
Statlige rabattordninger ved
svak økonomi, gratis
kjernetid
Barnevern utenfor familien,
sakkyndige, hvert tiltak inntil
ca 0,8 mill. kr

Arbeidsinnvandring,
tilflytting, psykisk helse hos
elever, basetilbud,
Økende behov

middels

Behov har vært økende

Antall barn,
spesialundervisning skole

middels

Ekstra utbetalinger

Avhengig av eget
kostnadsnivå
Gir usikre inntektsanslag og
inntektssvikt, Re anslag inntil
1,2 mill.kr
Antall meldinger, innflytting,
satser for institusjonsopphold,
statlige regler

liten

Ekstra utbetalinger,
opptrapping ferdig
Økende trend

Barnehage
felles
Barnehage
egenandel
Barn og
unge
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stor
middels

Fylkesnemnd beslutter
omsorgsovertakelse

Helse
omsorg

Antall pleietrengende og et
økende behov

Psykisk
helse

Brukerstyrt personlig
assistent,

Psykisk
helse miljøarbeid

Nye personer med rett til
bemannede boliger

NAV

Teknikk og
næring

Utskrivning fra sykehus og
psykisk helse, flere eldre, nye
grupper
Kommunen betaler
merutgiften helt inntil 1,1
mill.kr, 1-2 pr år
Funksjonshemmede over 18
år rett til egen bolig,
tilflytting, f.eks. 2 personer

middels

Trend i landet pga
samhandlingsreformen

middels

Økende valgfrihet for
brukere

middels

Økonomisk sosialhjelp
Økonomisk sosialhjelp

Økende antall /varighet
Aktivitetsplikt følges opp

middels
stor

Økonomisk sosialhjelp

Flyktningmottak, avtakende
mottak, fallende tilskudd pr år

middels

Bygningsvedlikehold

Hendelser på byggene og
pålegg brann /inneklima
Dårlig veistandard, snøvintre,
Bl.a. Gebyrinntekter avhenger
av aktivitet
Strømpris er økende/kalde
vintre, sum ca 8,5 mill.kr

middels

Rettighet, husleie dekker
boutgifter i leiligheten. Over
1,32 mill.kr refunderes 80%
fra staten
Unge utenfor arb. markedet.
Lovendring, krever
oppfølging lokalt
Lav sysselsettingsgrad fra
tidligere mottak, tilskudd
faller bort etter 5 år.
Noen bygg er identifisert

middels
middels

Enkeltstrekk utbedres
Konjunkturavhengig

liten

Foreldet infrastruktur og nye
miljøkrav gir økt gebyrnivå

stor

Utsikter til noe høyere priser,
men nye bygg med
jordvarme, god isolasjon mm
Ingen økonomisk risiko for
kommunen

Vei vedlikehold drift
Plan, bygg, regulering
Energibruk
Vann, avløp, renovasjon
SUM

ALLE

stor

Ved hver budsjettprosess vil listen hentes frem og hvert forhold bli vurdert på nytt og evt. tatt ut.
Samtidig blir erfaringer fra siste gang benyttet til å identifisere nye risikoområder.
Det er forsøkt å anslå et ganske sannsynlig negativt avvik og et noe mindre sannsynlig avvik på hvert
av forholdene. Samtidig som det er vurdert om området har et ganske sannsynlig positivt avvik.
Det er selvfølgelig utøvd et skjønn som kan vurderes på flere måte. Mange av forholdene som f.eks.
renteutgifter får en mye større risiko om en ser mange år fremover.
En har gradert avvikene som store fra ca 2 mill.kr/ 0,3 % av driftsbudsjettet, som middels fra 1
mill.kr/fra 0,2 % og små avvik inntil 1 mill.kr /ca 0,1 %.
Mange forhold har bare en negativ risiko og ingen positiv mulighet. Nedsiden er altså større enn
oppsiden for alle forhold samlet.
Summen av alle vurderingene er tidligere vurdert å utgjøre ca 4% av budsjettet og det utgjør en risiko
for merutgifter på inntil ca 30 mill.kr fra et budsjettår til et annet dersom alle negative faktorer skulle
slå til samtidig.
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B. Kommentar til budsjettet fra kirkeverge og Kirkelig fellesråd.
DEN NORSKE KIRKE
Re kirkelige fellesråd

Re kommune, kommunestyret
Innspill til budsjettarbeidet 2019
Re 26.10.2018
Re kirkelige fellesråd ber om at overføringene fra kommunen til drift av fellesrådet
videreføres med utgangspunkt i årets ramme, justert for deflator. I tillegg ber vi om at kuttet
på kr. 124 000 for 2018 reverseres og at det blir lagt inn de reelle kostnadene ved kjøp av
regnskapstjenester, dvs. at rammen også styrkes med kr. 126 000,-. Det vil si at Re kirkelige
fellesråd ber om at rammetilskuddet for 2019 blir på kr. 5 740 000,-. (før deflatorjustering)
Større behov med 5 kirker og gravplasser
Vi registrerer at rådmannen innstiller på at rammetilskuddet (før deflatorjustering), bør ligge
på
kr. 421 000,- under det som er fellesrådets behov skissert innledningsvis. Begrunnelsen for
ytterligere kutt i 2019 er at kirken får 1,6 mil. mer enn sammenlignbare kommuner i
kommunegruppe 8. Kirkevergen har gjort oppmerksom på at tallgrunnlaget rådmannen har
er kr. 1 mil. for høyt. Dette har økonomisjefen gitt kirkevergen rett i, men har likevel valgt å
opprettholde kuttforslaget.
Dersom man sammenligner med kommuner i gruppe 8 vil det altså ikke være 1,6 mil, men
0,6 mil. som Re ligger over snittet. Et gjennomsnitt forteller ikke om tjenestebehovet. Re har
5 kirker og 5 gravplasser, mens andre kommuner i gruppe 8 kanskje har 1-2 kirker og
kirkegårder. Da sier det seg selv at noen må ligge over snittet, slik Re gjør.
Mulige oppsigelser
Vi har i dag kr. 1 mil. i årlig bevilgning til vedlikehold av kirker. Dette er vedtatt i kommunens
økonomiplan. Dersom kommunestyret ønsker å opprettholde bemanningen på dagens nivå,
også inn i den nye kommunen, ser vi det vanskelig å ikke bruke disse midlene til drift. Det vil
da kunne gå ut over løpende vedlikehold av kirkene og til oppgradering av el- og
brannanlegg i Ramnes og Vivestad kirker.
Dersom kommunestyret følger rådmannens innstilling om videre kutt i rammen til Re kirkelige
fellesråd vil det få store konsekvenser for vår drift. Ved tidligere anledninger har fellesrådet
skåret ned slik at det i dag ikke er mulig å foreta innsparinger uten at det kuttes i
bemanningen. Det vil være trist å måtte si opp ansatte midt i prosessen med
sammenslåingen av Re og Tønsberg. I forbindelse med sammenslåingen er det forsikret at
ingen skal sies opp.
Re kirkelige fellesråd må i tilfelle starte en nedbemanningsprosess snarest, men likevel ikke
komme i balanse fordi innsparing først slår ut i siste halvår. Dette dersom kommunestyret
følger rådmannens innstilling og samtidig fastholder at tidligere øremerkede midler skal gå til
vedlikehold.
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Konklusjon
Re kirkelige fellesråd ber derfor om at neste års rammetilskudd settes til kr. 5 740 000,-. I
tillegg ber vi om videreføring av vedlikeholdstilskudd over drift med kr. 1 mil., og
investeringstilskudd kr. 400 000,Dette forutsetter at festeavgift og kremasjonsavgift justeres til samme sats som i Tønsberg
med virkning fra 1.1.2019. Dvs. festeavgift for kistegrav kr. 365,- (320,-) og urnegrav kr. 183,(160,-).
Det innføres også en kremasjonsavgift på kr. 1 845,- (0). Tall i parentes er 2018-tall for Re.

Wenche Weum Bue
Leder, Re kirkelige fellesråd

Per Astrup Andreassen
kirkeverge

70

