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Generelt 
Kommunedirektøren 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 16. 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. Kommunedirektøren 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 
kommunedirektøren 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 kommunedirektøren. Dette gjelder f.eks. nye 

opplysninger, endrede forutsetninger, påpeking av feil/mangler i dokumentet eller andre 

forhold som det etter kommunedirektørens oppfatning er en fordel at alle kjenner til. 
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Spørsmål kommet inn til 05.11.2020  
 

 

Spørsmål fra Turid Løsnæs (Ap) 

Innkommet: 29.10.2020 

 

Tilskudd Colin Archer-senter 

 

Driftstilskuddet til Tollerodden ligger inne i 2021 og 2022. Det mener jeg er bekrefta 

tidligere. 

Colin Archer senter, hva med det. Ligger beløpet på kr 300.000 inne? 

 

Kommunedirektørens svar: 

 

Det ligger inne 500 000 kr til Tollerodden pr år i perioden.  

For Colin Archer senter ligger det ikke midler i perioden. Det ble gitt 300 000 kr i 2019. Dette 

var reformmidler. 

 

 

Spørsmål fra Morten Riis-Gjertsen (H) 

Innkommet: 01.11.2020 

 

Struktur Eiendomsskatt 

I siste avsnitt på side 31 står følgende: 

Uten tiltaket knyttet til struktur/eiendomsskatt er netto driftsresultat i det fremlagte 
forslaget på 1 % i 2021, 0,6 % i 2022, 0,7 % i 2023 og 0,5 % i 2024. 

Eiendomsskatten er grei å regne på, men jeg ser ikke umiddelbart hvor mye "struktur" utgjør 
av driftsresultatet. Kan du tallfeste det? 

Kommunedirektørens svar: 

 

Tiltaket «struktur/eiendomsskatt» er lagt inn med 0 kr i 2021, 21 mill kr i 2022, 22 mill kr i 
2023 og 37 mill kr i 2024. 
Kommunedirektøren har i forslaget til strategidokumentet ikke skilt mellom hva som er 
resultatet av strukturtiltak og hva som eventuelt må kreves inn i eiendomsskatt. Opplegget 
her er at det i 2021 legges frem en rekke saker med analyser knyttet til organisering, 
arealbruk og oppbygging av flere ulike tjenesteområder. Målet med disse sakene vil være 
todelt. For det første skal det legges et grunnlag for beslutninger om faglig solide og 
bærekraftige løsninger for brukerne for årene fremover. For det andre er det et mål at disse 
sakene også skal vise hvilke muligheter for økonomiske innsparinger som følger 
omorganisering og omstrukturering.  
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Det samlede resultatet av dette arbeidet vil bli innarbeidet i rammesaken for 2022-2025 som 
legges frem for kommunestyret i juni neste år. Økonomisk sett vil det da være den samlede 
effekten av struktur- og organiseringstiltakene som avgjør i hvilken grad det vil være 
nødvendig å legge frem et konkret forslag om innføring av eiendomsskatt fra 2022. 
Potensialet for eiendomsskatt følger av eiendomsskattelovens bestemmelser om 
innføringstakten av slik skatt. Første året kan eiendomsskatten maksimalt utgjøre 1 promille 
av takseringsgrunnlaget. Dette vil i 2022 ha et maksimalt potensiale på anslagsvis 50 mill kr. 
En eiendomsskatt på ca 0,4 promille vi da kunne utgjøre ca 20 mill kr og dekke inn dette 
tiltaket hvis det ikke lykkes å finne strukturelle tiltak som dekker dette. 
 

Utredning inntekter 

Salg av tjenester til kommunens innbyggere utgjør en betydelig del av inntektsbildet for 
kommunen. Er det foretatt en sammenligning mellom Larvik kommunes prising av tjenester 
som ikke er offentlig regulert mot nabokommunene det er naturlig å sammenligne seg med? 
I tilfelle ja, er Larvik kommunes tjenester til innbyggerne priset relativt sett? 

Vi ser at den demografiske prognosen at kommunens innbyggere over 80 år vil stige fra 
dagens 2 500 til over 5 000 i 2040. Tjenester til denne gruppen vil dermed bli en viktig faktor i 
kostnads- og inntektsbildet i årene fremover.  

Mange av disse eldre vil ha behov for helsetjenester fra kommunen. Noen har god økonomi 
og vil kunne betale greit for dette, mens andre ikke har det og vil dermed belaste 
kommunens økonomi. 

En del av produksjonen av helse- og omsorgstjenester har ikke fri prisdannelse, men har klare 
maksimale satser. Om vi ser på den delen som ikke har det, hvor kommunen faktisk selv kan 
bestemme nivåene er det interessant å se hva dette kan gi i økte inntekter. Er det gjort en 
utredning knyttet til dette i Larvik kommune?  

Kommunedirektørens svar: 

Larvik kommune har for tjenester hvor pris ikke er fastsatt ved forskrift, foretatt en 
kartlegging av betalingssatser i nærliggende kommuner. Larvik kommunes satser avviker ikke 
vesentlig fra disse kommunene. Kartleggingen er med i vurderingen forut for 
Kommunedirektørens forslag til betalingssatser for 2021 

Det er foretatt vurderinger for nivået på betaling for de ulike tjenestene. De faglige 
vurderinger er kort oppsummert under vurderinger i tabellen under. Faktorer som er lagt til 
grunn: viktig med forebyggende og støttende tiltak for god livskvalitet hos bruker og å 
hindre/utsette behov for mer omfattende tjenester. 
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Oversikt over tjenester som ikke er styrt av forskrift og som kommunen kan fastsette 
betaling for 

 

Type tjeneste Snitt antall pr 
måned 

Forslag til 
egenbetalin
g for 2021 

kroner 

Vurderinger Kommentar 

Middag i kantine, 
inkl dessert - 
faktureres 

      490 
porsjoner 

Kr 92 pr 
porsjon 

Viktig forebygging, 
med god og 
næringsrik mat, 
blir maten for dyr 
kjøpes den ikke og 
ernæring blir 
dårligere. 

I tillegg selges en 
betydelig andel 
middager på 
Nærmiljøsentren
e 

Matombringing 
«gamle» Larvik 

 

  3 397 
porsjoner 

Kr 72 pr 
porsjon 

Leveres 1 gang 
pr. uke 

 
Matombringing 
inkl. dessert 
«gamle» Lardal 

 

 

576 porsjoner 

Kr 88 pr 
porsjon 

Leveres varm 
middag med 
dessert hver dag 

Tøyvask 297 kg Kr 82 pr kg Støtte til 
hjemmeboende. 

Reduserer behovet 
for mer 
hjemmetjenester 

Gjelder personer 
som ikke selv 
kan vaske tøy 

Trygghetsopphold 
trygghet og trening 

1203 døgn Kr 333 pr 
døgn 

Erstatter ofte 
behovet for 
institusjonsopphol
d, gir løft i 
hverdagen.. 

Bruker bestiller 
opphold selv. 

Brukerstyrt. 

Trygghetsalarm 400 alarmer 225 pr mnd  Inntekt 0 - 2 G 

 170 alarmer 353 pr mnd  Inntekt 2 – 3 G 

 100 alarmer 600 pr. mnd  Inntekt 3 -  4 G 

 90 664 pr mnd  Inntekt Over 4 G 

Kurs/gruppeaktivit
et 

Presteløkka 

Usikkert på 
grunn av 
Covidsituasjone
n 

859 pr kurs Viktig for eldre og 
kronikere for 
bedring og 
vedlikehold av 
funksjonsnivå 
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Når det gjelder praktisk bistand til rengjøring tar Larvik maks sats for denne tjenesten, med 
unntak av personer med inntekt under 1G, hvor det foreslås kroner 96, mens forskrift sier 
max kroner 210. Det er svært få personer dette gjelder for, og Larvik kommune har tidligere 
vært tydelig på å opprette denne sosiale profilen. 
 

Spørsmål fra Helge Iver Vågen (KrF) 

Innkommet: 02.11.2020 

 

Eiendomsskatt 

Leser om mulige konsekvenser av eiendomsskatt i Strategidokumentet på s. 25. Det står at 

størrelsen på eiendomsskatt kan være 45 - 50 mill. Kroner første året. Hva er sammenhengen 

med tabellen på s. 23 hvor det står 21 mill. i 2022, 22 mill. I 2023 og 37 mill. I 2024? 

 

Kommunedirektørens svar: 

 

Tiltaket «struktur/eiendomsskatt» er lagt inn med 0 kr i 2021, 21 mill kr i 2022, 22 mill kr i 
2023 og 37 mill kr i 2024. 
Kommunedirektøren har i forslaget til strategidokumentet ikke skilt mellom hva som er 
resultatet av strukturtiltak og hva som eventuelt må kreves inn i eiendomsskatt. Opplegget 
her er at det i 2021 legges frem en rekke saker med analyser knyttet til organisering, 
arealbruk og oppbygging av flere ulike tjenesteområder. Målet med disse sakene vil være 
todelt. For det første skal det legges et grunnlag for beslutninger om faglig solide og 
bærekraftige løsninger for brukerne for årene fremover. For det andre er det et mål at disse 
sakene også skal vise hvilke muligheter for økonomiske innsparinger som følger 
omorganisering og omstrukturering.  
 
Det samlede resultatet av dette arbeidet vil bli innarbeidet i rammesaken for 2022-2025 som 
legges frem for kommunestyret i juni neste år. Økonomisk sett vil det da være den samlede 
effekten av struktur- og organiseringstiltakene som avgjør i hvilken grad det vil være 
nødvendig å legge frem et konkret forslag om innføring av eiendomsskatt fra 2022. 
Potensialet for eiendomsskatt følger av eiendomsskattelovens bestemmelser om 
innføringstakten av slik skatt. Første året kan eiendomsskatten maksimalt utgjøre 1 promille 
av takseringsgrunnlaget. Dette vil i 2022 ha et maksimalt potensiale på anslagsvis 50 mill kr. 
En eiendomsskatt på ca 0,4 promille vi da kunne utgjøre ca 20 mill kr og dekke inn dette 
tiltaket hvis det ikke lykkes å finne strukturelle tiltak som dekker dette. 
 

 

Spørsmål fra Marie Offenberg (H) 

Innkommet: 02.11.2020 

 

Dykkeberedskap 

Det opplyses at ved nedleggelse av redningsdykkerberedskapen vil kunne gi en besparelse på 

ca. kr 600.000 årlig fra 2022. I 2021 er innsparingspotensialet beregnet til kr 165.000 kr. 

 

Har kommunen inntekter knyttet til dykkeberedskapen, og i tilfelle med hvilke beløp? 
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Kommunedirektørens svar: 

 

Kommunen har årlige inntekter knyttet til dykkerberedskap. De siste årene har inntektene pr 

år ligget på ca 75 000 – 80 000 kr. 

 

 

Spørsmål fra Helge Ivar Vågen (KrF) 

Innkommet: 04.11.2020 

 

Investering – Renter og avdrag 

Jeg har i Strategidokumentet kommet til Helse og mestring. Det er planlagt en del 
investeringer som naturlig nok fører til renter og avdrag i driftsregnskapet. Stemmer det at 
renter og avdrag for låneopptak ligger i Finansutgiftene i tabellen på side 51? Tross 
låneopptak så ser det ut som at finansutgiftene holder seg stabile på 28 719 mill ut perioden, 
stemmer det? Tenker jeg riktig nå tro? 
 

Kommunedirektørens svar: 

 

Rente- og avdragsutgifter er ikke inkludert i driftsbudsjettene til Tjenesteområdene. Her 
vises isteden avskrivninger på investeringer knyttet til det relevante tjenesteområdet. 
Beløpet du refererer til på side 51 gjelder derfor hovedsakelig avskrivninger på investeringer 
i Helse og mestring.  
 
Rente- og avdragsutgifter, som er samlet for alle tjenesteområder, fremkommer under 
"Sentrale poster i budsjettet". Disse beløpene finner du på side 25 i Kommunedirektørens 
forslag til Strategidokument, på linjene "Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter" og 
"Avdrag på lån". Disse postene fremkommer også under "Økonomiske forskriftsskjemaer" på 
side 27 i dokumentet. 
 

 

Spørsmål fra Olav Nordheim (Sp) 

Innkommet: 04.11.2020 

 

Tjølling Prestegård - Låvetaket 

Tjølling Historielag har i mange år påpekt et sterkt behov for omlegging av låvetaket på 

Prestegården på grunn av uholdbare lekkasjer. Vannlekkasjer etter regnvær er - ikke 

overraskende - til stor skade for eksisterende utstillinger og bygningsdeler.  

Ligger det nå budsjettmidler inne for 2021 til å gjennomføre dette etterlengta vedlikeholdet? 

 

Kommunedirektørens svar: 

Det er registrert et stort behov for rehabilitering av låvetaket på Tjølling prestegård. Det er 
gjort en grov kalkyle på at det vil koste ca 1,5 mill kr å fornye taket (inkl. moms og 
rigg/uforutsett). Før prosjektet eventuelt bestilles må det gjøres en mer grundig beskrivelse 



8 

 

av elementer og kostnader. Planen er å gjenbruke mest mulig takstein. Bygget er fredet og 
tiltaket må søkes på til Vestfold og Telemark fylkeskommune, kulturarv 

 
Det er foreløpig ikke avklart om dette tiltaket kan gjennomføres i 2021, da tjenesteområdets 
budsjett først må avklares, samt at dette tiltaket må sees i sammenheng med andre 
presserende behov på formålsbygg/eide bygg. Kommunen har som kjent et betydelig 
etterslep på vedlikehold totalt.  
 
Når det kommer melding om lekkasjer rykker eiendom ut for å løse det akutte problemet på 
enkleste og billigste måte, i påvente av en større rehabilitering. 
 

 

 

 

 

Andre saker og forhold: 
 

Ingen registrerte forhold/saker å orientere om. 

 


