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Generelt 
Rådmannen besvarer de spørsmålene som kommer inn fra folkevalgte og samler spørsmål og 

svar i dette heftet. Heftet sendes ut hver fredag frem mot kommunestyrets behandling av 

strategidokumentet den 11. desember. Spørsmål og svar sendes til kommunestyrets 

medlemmer/varamedlemmer, medlemmer av hovedutvalg og råd, rådmannens ledergruppe, de 

tillitsvalgte og andre interesserte. Spørsmål og svar publiseres også på kommunens 

hjemmesider. 

 

Alle svar utarbeides i samråd med ansvarlig kommunalsjef eller i samråd med den 

fagkompetansen som finnes i sentraladministrasjonen. Rådmannen forsøker å holde svarene 

så korte som mulig, slik at ikke dette dokumentet blir for omfattende. I den grad det er 

variasjoner i lengde/grundighet i svarene ber vi om forståelse for dette. Det er mange ansatte 

involvert i å svare og tiden til oppklarende runder internt og samordning er begrenset. 

 

Dersom det er oppfølgingsspørsmål til noen av svarene, kommer oppfølgende spørsmål og 

svar i neste utgave.  

 

Overskriftene for hvert enkelt spørsmål er tatt fra henvendelsene eller skrevet inn av 

rådmannen slik at det skal gi en indikasjon på hva det enkelte spørsmål og svar omhandler. 

Deler av henvendelser som ikke omhandler spørsmål eller ikke er relevant i forhold til 

spørsmålet, er ikke gjengitt. 

 

Til slutt i dokumentet er det tatt med et punkt om mulige andre henvendelser knyttet til 

strategidokumentet som har kommet inn til rådmannen. Dette gjelder f.eks. nye opplysninger, 

endrede forutsetninger, påpeking av feil/mangler i dokumentet eller andre forhold som det 

etter rådmannens oppfatning er en fordel at alle kjenner til. 
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Spørsmål kommet inn til 22. november 2019 
 

 

Spørsmål fra Gunnar Eliassen (SV). 

Innkommet: 18. november 

 

Spørsmål til SD 2020-2023 fra SV v/Gunnar Eliassen til side 98 i dokumentet 

1. Hvordan er den samlede utvikling i tilskudd til private barnehager i 

Økonomiplanperioden? - omfattende de gulmerkede linjene i driftsbudsjettet. 

 

2. Hva utgjøre de årlige lønnsendringene etter lønnsoppgjøret for de overtatte 

iFokusbarnehagene og herav økningen spesifikt i pensjonskostnader? Se rødt merke. 

 

3. Etter regelverket overføres de private barnehagene med en forskriftspålagt 

pensjonsprosent, hva er den og hva er kommunens egen pensjonsprosent? 

 

4. Har kommunen krav på tilbakemelding på hvilken pensjonskostnad/prosent de private 

barnehagene reelt gir sine ansatte eller sitter kommunen med oversikt over den sats 

som de benytter lokalt eller i konsern? 

 

5. Hva har tilskuddet samla vært til de private barnehagene siden ordningen ble etablert 

og hva har pensjonsprosenten vært i disse åra? 

 

 

Rådmannens svar: 

1. 

De budsjetterte tilskuddene til private barnehager beløper seg til 148 mill kr i 2020, økende til 

164 mill kr i 2023. Økningene utover i planperioden skyldes hovedsakelig at tilskuddene er 

antatt å øke årlig i samsvar med kommunal deflator (kommunal lønns- og prisstigning).  

 

2. 

De ansatte i iFokus barnehagene ble ikke omfattet av lønnsoppgjøret i 2019 da de ikke var 

ansatte i kommunen på den tiden. Det foreligger derfor ingen budsjettekniske justeringer 

relatert til lønnsoppgjør 2019 for de ansatte i de tidligere iFokus barnehagene. I 

økonomiplanen 2020 – 2023 har derimot disse fire barnehagene blitt tildelt et årlig 

driftsbudsjett på totalt 45 mill kr, som da inkluderer økte pensjonskostnader, og som vil bli 

fordelt på lønn og andre driftsposter under detaljbudsjetteringen i januar 2020. Disse er 

inkludert i posten «KST – 057/19 iFokus barnehagene, drift» som er etterspurt.  

 

3. 

Hvor mye av tilskuddssatsen som skal være til dekning av pensjonskostnader, er regulert i 

Forskrift om tilskudd til private barnehager §4 – den utgjør 13 % til ordinære barnehager. 

Kommunens egen pensjonssats varierer fra år til år. For regnskap 2019 er pensjonssatsen, her 

målt som kommunens totale premieinnbetalinger for KLP Fellesordningen i prosent av 

pensjonsgrunnlaget, anslått til å bli ca 16,4 %.  

 

4. 
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Kommunen kan indirekte finne pensjonsutgifter i de private barnehagene, gjennom årlig 

økonomisk tilsyn i Rapportering av resultatregnskap hver høst. De private barnehagene har 

vanligvis ikke så høye pensjonsutgifter som de kommunale barnehagene, men kommunen kan 

ikke velge en annen pensjonssats. Den er fastsatt i forskriften, jf. i §4 i svar til spørsmål 

ovenfor. Dersom en privat barnehage har vesentlig høyere utgifter til pensjon enn 13 %, kan 

de søke om å få dette dekket utover ordinært tilskudd, jf. Forskrift om tilskudd til private 

barnehager §4a. Dette må barnehagen i så fall dokumentere. Kommunen har en begrenset 

plikt til å dekke søknad, opp til egen pensjonsutgift. 

 

5. 

Larvik kommune har i perioden 01.01.2011 til 31.12.2019 betalt ut totalt nærmere 1,5 mrd kr 

i tilskudd til private barnehager.  

De senere årene har kommunens egen pensjonssats, målt som kommunens totale 

premieinnbetalinger for KLP Fellesordningen i prosent av pensjonsgrunnlaget, variert mellom 

ca 15,2 % til 16,4 %.  

 

 

Spørsmål fra Tormod Knudsen (MDG). 

Innkommet: 18. november 

 

A. Gjennomføring av tiltak vedtatt i KST-sak 038/17 Klima- og energiplan 

I Kommunestyresak 038/17 vedtok kommunestyret en rekke tiltak, hvorav mange var 

forsterket eller tatt inn ved den politiske behandlingen av Rådmannens forslag til plan.  

I vedtakets pkt 4 står det: 

 

4. Tiltak som følger av planen og som krever ny økonomi vurderes ved rullering av årlige 

strategidokumenter. 

 

Hvilke av disse (se vedlegg) er hhv: 

 Fullfinansiert for gjennomføring i perioden? 

 Delfinansiert (hvor stor del) for gjennomføring i perioden? 

 Hvilke er ikke finansiert? 

- og hvilke bevilgninger er etter Rådmannens vurdering nødvendige for gjennomføring? 

 

 

B. Det er etter politiske forslag tidligere år vedtatt en del endringer i Rådmannens forslag til 

strategidokument (noen av disse som ledd i "grønt skifte). Dette gjelder bl.a. G-/s-tiltak, hvor 

KST senest ifm interpellasjon fra Bente Seierstad 16.10.2019 vedtok bl.a. følgende:  

 

"Kommunedelplan/hovedplan for gang- og sykkelveier (som er lagt på is) prioriteres, slik at 

både kommunen og fylkeskommunen får et godt grunnlag for prioritering av gang- og 

sykkelveiprosjekter. 

Bevilgninger til gang- og sykkelveier som ble tatt ut ved siste Strategidokumentvedtak i 

håp om at de ville erstattes/finansieres gjennom en byvekstavtale legges inn igjen, siden 

det ventelig vil ta noen år før vi får en byvekstavtale. Utbygging av gang- og sykkelveier 

kan ikke settes på vent." 
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Dette er ett av flere eksempler på tidligere politisk initierte vedtak som er tatt ut/ikke 

videreført. I et så omfattende dokument er det vanskelig å få oversikt over hvor mange 

tidligere vedtatte tiltak dette gjelder, derfor: 

 

Kan Rådmannen liste opp hvor mange slike tiltak som ikke er med i hans forslag, og 

beløp for hvert enkelt (investering og drift, de enkelte budsjettår)? 

 

 

Rådmannens svar: 

A:  

Tiltakene i Klima- og energiplanen spenner over alle tjenesteområder og virksomheter i 

kommunen. Det vises for øvrig til ordførers svar i interpellasjon i KST-sak 200/19 som ble 

behandlet 16.10.2019.  

Rådmannen skreddersyr ikke de økonomiske rapporteringene eller budsjettet etter tema, 

derfor er det ikke mulig på enkelt vis å etterkomme ønsket om å sortere innholdet i budsjettet 

som beskrevet. 

Opprettelsen av det grønne fondet, med tilhørende retningslinjer for bruk, har vist seg å være 

en effektiv måte for blant annet å utløse tiltak og eksterne midler, f.eks. statlige midler som 

«Klimasats». Rådmannen vil derfor i 2020, itlknytning til årsavslutningen eller ved 

rapporteringen, vurdere om det er hensiktsmessig å styrke dette fondet. Dette er en vurdering 

som må gjøres ut fra hva som kan oppnås og i hvilken grad dette krever økonomiske 

prioriteringer. 

 

B:  

Det er lagt fram en egen sak som redegjør for prosjekter for gang- og sykkelveier, til 

Hovedutvalg for eiendom og teknisk drifts møte den 20.11.2019. Denne er tilgjengelig på 

politikerportalen. Saken er knyttet opp mot de to årene 2019 og 2020 hvor det er bevilget 20 

mill kr til gang- og sykkelveitiltak. 

Ut over dette kan ikke rådmannen frambringe en liste som forespurt uten at det krever et 

større utredningsarbeid. 

 

Strategidokumentets investeringsdel var saldert før kommunestyrets møte 16. okt. 

Konsekvensene av dette er omtalt i det politiske saksfremlegget, jf «Vurderinger og 

konsekvenser», underoverskrift «Andre særlige forhold – gang/sykkelvei Hem-Santra, 

status».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre saker og forhold: 
Under dette punktet orienteres det om nye opplysninger, endrede forutsetninger eller annet 

som er viktig å kjenne til i forbindelse med behandlingen av strategidokumentet. 

 

 

Pr 15. november er det ingen saker. 


