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Kontrollutvalget i Strand kommune 

Møteinnkalling 

Møtested: Møterom: Heiahornet 
Dato: 07.12.2017 
Tidspunkt: Kl. 16.15 
Møtenr: 6 

Til behandling: 

Sak nr Sakstittel 
34/17 Godkjenning av protokoll fra møte 26.10.2017 
35/17 Orientering om kommunens budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 

36/17 
Rådmannens orientering om det fysiske arbeidsmiljøet ved Jørpeland 
ungdomsskole 

37/17 Orientering fra administrasjonen - Helseleder i Strand 
38/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon "Dementavdelingen" 
39/17 Oppdatering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 
40/17 Forslag til endring av møteplan 2018 
41/17 Kontrollutvalgets årsplan 2018 
42/17 Statusoversikt pr. des. 2017 - kontroll og tilsyn 

Referatsaker/meldinger 
Periode: 26.10.2017 - 07.12.2017 

Nr. Arkivsak Referatsakstittel 

13/17 16/00040-28 Invitasjon til NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2018 

Medlemsoversikt 

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt.97 07 19 25 eller på e-post 

til postmottak.rks@sandnes.kommune.no. 

Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi 

melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles. 

Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/vara-

medlemmer. 

Strand, 28.11.2017 

Edvard K. Tungland 

Leder av kontrollutvalget Leni Tande 

Sekretariatet 

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no
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34/17 Godkjenning av protokoll fra møte 26.10.2017 
 
Arkivsak-dok.  16/00157-23 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Leni Tande 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 
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Protokoll fra forrige møte i kontrollutvalget 26.10.2017 legges fram til kontrollutvalget for 

endelig godkjenning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Strand godkjenner protokollen fra møte den 26.10.2017 
 

 

 

 

 

 

SANDNES, 09.11.2017 

 

 

Leni Tande 

Rådgiver 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 26.10.17 
Saksliste 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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35/17 Orientering om kommunens budsjett 2018 og 
økonomiplan 2018-2021 
 
Arkivsak-dok.  16/00033-6 

Arkivkode.  151  

Saksbehandler. Leni Tande 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Strand 07.12.2017 35/17 

 

Bakgrunn 

Kontrollutvalget skal føre tilsyn med kommunen sin forvaltning. En viktig del av dette er å se 

til at kommunen har en forsvarlig økonomistyring. Som et ledd i dette tilsynet ber 

kontrollutvalget om en orientering om budsjettet for kommende år og økonomiplanen for de 

neste fire åra. 

 

Saksutredning 

Det er ikke et krav i lov og forskrift at kontrollutvalget skal behandle kommunens 

regnskapsrapporteringer. Kontrollutvalget avgir derfor ikke innstilling til kommunestyret i 

slike saker, men tar dem til orientering. Eventuelle kommentarer til regnskapet fra 

kontrollutvalget gis i forbindelse med behandling av årsregnskapet. 

 

Sekretariatet har invitert rådmann til å gi en orientering om kommunens budsjett 2018 og 

økonomiplan 2018 – 2021. 

 

Kommunens økonomiplan ligger som et vedlegg til saken. 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Strand tar rådmannens gjennomgang til orientering 
 

 

 

 

SANDNES, 09.11.2017 

 

 

Leni Tande 

Rådgiver 

 

 

 

Vedlegg:  

Budsjett 2018 
Saksliste 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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36/17 Rådmannens orientering om det fysiske 
arbeidsmiljøet ved Jørpeland ungdomsskole 

Arkivsak-dok. 16/00044-36 

Arkivkode. 030 

Saksbehandler. Leni Tande 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Strand 07.12.2017 36/17 

Bakgrunn: 

Kontrollutvalget har fått henvendelser fra innbyggere i Strand kommune ang. det fysiske 

arbeidsmiljøet ved Jørpeland ungdomsskole. Kontrollutvalget ønsker å se nærmere på 

tilstanden og besluttet i møte 26.10.17 å invitere rådmann for en orientering om saken. 

Saksutredning: 

Til dette møtet stiller kommunalsjef Jan Leland for å orienter om saken. Kontrollutvalget har 

også bedt om en skriftlig redegjørelse, se vedlegg i saken. 

Det henvises til sak drøftet under «eventuelt» i forrige møte: 

Det fysiske arbeidsmiljøet ved Jørpeland ungdomsskole  

Kontrollutvalget har fått flere henvendelser fra innbyggerne om at flere bygninger ved 

Jørpeland ungdomsskole er helsefarlige. Det henvises til foreldrereaksjoner og 

sykemeldinger fra de ansatte, forflytninger og omplasseringer innenfor skolen.  

Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmann, skriftlig og muntlig, angående 

skolens «helsetilstand».  

Rådmann inviteres til neste møte i kontrollutvalget 07.12.2017. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalget tar kommunalsjefens redegjørelse til orientering. 

SANDNES, 09.11.2017 

Leni Tande 

Rådgiver 
Saksliste 

Vedlegg 1 Jørpeland Ungdomsskole - status og tiltak inneklima 

Vedlegg 2 Inneklimaundersøkelse Jørpeland ungdomsskole.pdf 

Vedlegg 3 Tilsynsrapport for Jørpeland ungdomsskole - miljøretta helsevern 

Vedlegg 4 Tilbakemelding på tilsynsrapport for Jørpeland ungdomsskole miljøretta 

Vedlegg 5 Jørpeland ungdomsskole kartutsnitt 

Vedlegg 6 Inneklima rapport Jørpeland ungdomsskole 2017 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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37/17 Orientering fra administrasjonen - Helseleder i Strand 
 
Arkivsak-dok.  16/00044-35 

Arkivkode.  030  

Saksbehandler. Leni Tande 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Strand 07.12.2017 37/17 

 

Bakgrunn 
Som et ledd i sin tilsynsvirksomhet har kontrollutvalget invitert alle kommunale ledere i 

Strand kommune for å orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde. Kontrollutvalget vedtok i 

møte 02.2.2017 og fortsette med orienteringssaker fra administrasjonen. Denne gangen med 

orienteringer innenfor prioriterte områder fra plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020. 

 

Saksutredning 
Til dette møtet er helseleder Grete Strømsmo invitert for å orientere om sitt arbeids- og 

ansvarsområde. Hun oppfordres til å si litt om følgende punkter:  

 

 Generelt om tjenesteområdet:  

o Plassering i organisasjonen  

o Tjenestetilbud  

o Personale: tall på ansette, kompetanse, sykefravær  

o Budsjett og regnskap for enheten  

 Tanker om fremtiden:  

o Tjenestebehov/tilbud – utfordringer/endringer  

o Kompetansebehov  

o Evaluering/utvikling  

 Kontroll og tilsyn  

o Har det vært forvaltningsrevisjoner innen noen av tjenestene de siste 5 årene, i 

så fall, hva har disse ført til?  

 

Det er satt av ca 30 min til orienteringen inklusiv spørsmål og dialog 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget tar helseleder i Strand sin gjennomgang til orientering. 
 

 

 

 
SANDNES, 09.11.2017 

 

Leni Tande 

Rådgiver 

 

 

Saksliste 

Click here to enter text. 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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38/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon "Dementavdelingen" 
 
Arkivsak-dok.  16/00036-7 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Leni Tande 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Strand 07.12.2017 38/17 

 

 

Bakgrunn 

Kontrollutvalget vedtok i møte den 26.10.17 å bestille forvaltningsrevisjon av 

«Dementavdelingen». Prosjektet er valgt ut fra prioriterte prosjekter i vedtatt plan for 

forvaltningsrevisjon. Bestillingen skjer innenfor rammen for vedtatt budsjett for 

kontrollutvalget i Strand kommune. 

 

Saksutredning 

Revisor har levert et forslag til prosjektmandat (se vedlegg), som danner grunnlag for 

bestillingen. 

I prosjektforslaget er det foreslått følgende formål «-å vurdere kostnadsnivået ved 

dementavdelingen på Tautunet, og årsakene til de relativt store avvikene mellom opprinnelig 

budsjett og regnskap. Dette vil bli sett i sammenheng med organisering, faglig og 

kvalitetsmessig innhold i tjenesten» 

 

Ut fra dette formålet, foreslår revisor å se nærmere på følgende problemstillinger: 

 Hvordan har utgiftsnivået ved dementavdelingen utviklet seg siden 2009?  

 Hva har vært de viktigste kostnadsdriverne?  

 Hva er de viktigste årsakene til avvikene mellom opprinnelig budsjett og regnskap de 

siste årene?  

 Hvordan er utgiftsnivået og utgiftsutviklingen i Strand sammenlignet med andre 

kommuner?  

 

Og hvis mulig: 

 Hvilke behovs- og kvalitetsmessige forskjeller er det mellom Strand og andre 

kommuner (mulige indikatorer her er pleietyngde, bemanning, kompetanse, 

aktivisering, sosialt samvær osv.)?  

 

Revisor foreslår en ramme for prosjektet på ca. 250 timer. 

 

I bestillingsprosessen må kontrollutvalget vurdere om formålet, problemstillinger og øvrig 

beskrivelse av prosjektet dekker det som kontrollutvalget ønsker å oppnå med denne 

forvaltningsrevisjonen. Dersom utvalget ser andre problemstillinger som burde vært med, er 

det viktig å få disse med i dette møtet. Der er bestillingen som kontrollutvalget vedtar nå som 

er styrende for den rapporten utvalget til slutt mottar. 

 

 



 

 
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

 7 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Strand bestiller prosjektet «Dementavdelingen» i 
tråd med forslag til mandat og med de endringer og presiseringer 
som kom fram i møtet.  

 

 

 

 

 

SANDNES, 20.11.2017 

 

 

Leni Tande 

Rådgiver 

 

 

 

Vedlegg:  

RR Strand 2017 - Dementavdelingen - Mandat 
Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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39/17 Oppdatering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 

 
Arkivsak-dok.  16/00037-19 

Arkivkode.  144  

Saksbehandler. Leni Tande 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Strand 07.12.2017 39/17 

 

Bakgrunn: 

Kontrollutvalgets Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt av kommunestyret den 19.11.2016, 

der det ble fattet slikt vedtak: 

 

 Kommunestyret i Strand vedtar Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 med de 

prioriteringer som foreligger fra kontrollutvalget.  

 Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta nødvendige endringer i 

planperioden i tråd med forskrift om kontrollutvalg § 10.  

 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalgets vedtatte plan inneholder 6 prioriterte prosjekter: 

 Samhandling - barnevern og andre kommunale virksomheter BESTILT 
 Dementavdelingen – økonomi, sykefravær og kompetanse BESTILT 

 Tilpasset opplæring – skole og barnehage  

 Legetjenesten – oppfølgingsrapport  

 Støttekontakter – psykisk utviklingshemmede  

 Flyktningearbeid i kommunen  

 

I tillegg inneholder planen 2 uprioriterte prosjekter: 

 Kommunens beredskap og beredskapsplan  

 Internkontroll  

 

Kontrollutvalget ønsker å foreta en oppdatering av planen for den resterende del av perioden. 

Utvalget vil i lys av «Vervik» saken (meldingssak fra innbygger) vurdere behovet for en evt. 

forvaltningsrevisjon innenfor Plan og forvaltningsavdelingen.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget oppdaterer eksisterende Plan for forvaltningsrevisjon ved å 
prioritere disse prosjektene for den resterende del av perioden (2019-2020) 

  

 
SANDNES, 09.11.2017 

 

Leni Tande 

Rådgiver 

 

 

Click here to enter text. 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
Saksliste 
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40/17 Forslag til endring av møteplan 2018 
 
Arkivsak-dok.  16/00040-27 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Leni Tande 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Strand 07.12.2017 40/17 

 

Bakgrunn: 

Med utgangspunkt i møteplan for 2017 har sekretariatet laget et forslag til møteplan for 2018. 

Kontrollutvalget behandlet og vedtok møteplan 2018 i forrige møte, men det viser seg at 

møtedatoen i mai bør justeres. 

 

Saksutredning: 

Når det gjelder møtet i mai 2018 skal kontrollutvalget behandle saken om kommunens 

årsregnskap. Kontrollutvalget skal ha anledning til å uttale seg om årsregnskapet før det blir 

behandlet i formannskapet den 23.mai. Kommunens sakspapirer vil være tilgjengelige fra 

30.04.2017 og dermed blir det for liten «lesetid» frem til 3.mai, som ble vedtatt i forrige møte. 

Sekretariatet foreslår å endre datoen fra 3.mai til 9.mai.  

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 
Kontrollutvalget i Strand vedtar følgende møteplan for 2018: 

Dag Dato Tidspunkt Kommentar 

Torsdag 22.02.2018 16:15  

Onsdag 09.05.2018 16:15 NB!onsdag 

Torsdag 14.06.2018 16:15  

Torsdag 20.09.2018 16:15  

Torsdag 25.10.2018 16:15  

Torsdag 06.12.2018 16:15  

 

 

 

SANDNES, 09.11.2017 

 

 

Leni Tande 

Rådgiver 

 

 

Saksliste 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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41/17 Kontrollutvalgets årsplan 2018 
 
Arkivsak-dok.  16/00041-3 

Arkivkode.  146  

Saksbehandler. Leni Tande 

 

Saksgang Møtedato Saknr 
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Bakgrunn  
Kontrollutvalgets årsplan er en overordnet plan som dekker alle aktivitetene til kontrollutvalget 

i året som kommer. Planen er ikke lovpålagt, men er et styringsverktøy for kontrollutvalget. 

Årsplanen inngår i kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret.  

 

Saksutredning  
Planene gir en kort oversikt over hvordan kommunens system for kontroll og tilsyn er satt 

sammen og hvilke oppgaver som ligger til kontrollutvalget. Videre tar planen tar for seg 

hvilke oppgaver kontrollutvalget forventer å arbeide med i året som kommer.  

 

Som vedlegg til planen ligger et årshjul som viser kommende oppgaver fordelt ut over de 

ulike møtene, ut fra de opplysningene vi har nå. Planen er ikke ufravikelig eller statisk. 

Underveis kan det komme endringer ved at rapporter ol. blir forsinket eller saker flyttes til 

senere møte på grunn av saksmengde. Det kan også dukke opp nye saker underveis, som 

kontrollutvalget velger å behandle.  

 

Som nevnt innledningsvis inngår årsplanen i kontrollutvalgets rapportering til 

kommunestyret. Den vedtatte planen oversendes derfor kommunestyret til orientering. 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Strand vedtar kontrollutvalgets årsplan 2018 
 
Vedtatt plan oversendes kommunestyret til orientering 
 

 

 

 

SANDNES, 02.10.2017 

 

 

Leni Tande 

Rådgiver 

 

 

Vedlegg:  

Årsplan 2018 - Strand kontrollutvalg 
Saksliste 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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42/17 Statusoversikt pr. des. 2017 - kontroll og tilsyn 
 
Arkivsak-dok.  16/00200-37 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Leni Tande 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Strand 07.12.2017 42/17 

 

 

Bakgrunn:  
Sekretariatet legger til hvert møte fram en oversikt over de sakene og prosjektene 

kontrollutvalget arbeider med eller har bestilt fra revisor. Dette gjelder i hovedsak 

forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller, men også andre saker som krever oppfølging tas 

med i oversikten. Oversikten oppdateres til hvert møte.  

 

Saksutredning:  
Under denne saken kan kontrollutvalget ta opp spørsmål i tilknytning til sakene. Det blir også 

lagt opp til at revisor kan gi utvalget orientering om status knyttet til pågående prosjekter og 

avklare endringer om det er nødvendig. Oversikten over avsluttede saker viser hvilke saker 

som blir ferdig behandlet i inneværende valgperiode. 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Strand tar statusoversikten pr. des. 2017 til orientering. 
 

 

 

 

 

 

SANDNES, 09.11.2017 

 

 

Leni Tande 

Rådgiver 

 

 

 

Vedlegg:  

Statusoversikt pr. des. 2017 
Saksliste 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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INNLEDNING 
Kommunestyret har det øverste ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen. Kommunestyret 


skal velge1 et kontrollutvalg som har det løpende ansvar for kontroll og tilsyn på 


kommunestyrets vegne. Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. 


 


Årsplan 2018 gir en kort oversikt over hvordan kommunens system for kontroll og tilsyn er satt 


sammen. Den viser også en forventet aktivitet for kontrollutvalget i året som kommer. 


 


1.KONTROLLUTVALGET 
Kontrollutvalget er valgt for å ivareta kommunestyrets kontroll- og tilsynsansvar. Med unntak 


av kommunestyret selv, skal kontrollutvalget føre tilsyn og kontroll med hele den kommunale 


forvaltningen – inklusive de øvrige folkevalgte organer. Kommunens internkontroll er 


rådmannens ansvar. 


 


Kontrollutvalget består i dag av 5 faste medlemmer og 5 varamedlemmer. Møtene i 


kontrollutvalget er åpne. Kontrollutvalget har fastlagt sin møteplan for hele året, og har for 


2018 planlagt 6 møter. Møteplanen legges ut både på sekretariatets og kommunens nettsider, 


der publiseres også møteinnkalling og protokoll for hvert møte. Kommunens ordfører og 


kommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. 


 


Kontrollutvalget skal være uavhengig av den kommunale forvaltningen og kjøper i dag sine 


sekretariattjenester fra Rogaland kontrollutvalgssekretariat. Strand kommune er medlem i 


Rogaland Revisjon IKS og kjøper sine revisjonstjenester fra dette selskapet.  


 


1.1 Kontrollutvalgets hjemmel 
Kontrollutvalgets arbeid er regulert av:  


o Kommunelovens (KL) §§ 76 til 80  


o Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner  


o Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner  


 


1.2. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 
En viktig del av kontrollutvalgets ansvar vil være å påse at kommunens regnskaper blir 


revidert på en betryggende måte (regnskapsrevisjon), og at det blir ført kontroll med at den 


økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. 


Kontrollutvalget skal videre påse at det blir gjennomført systematiske vurderinger knyttet til 


hvorvidt norsk lov og politiske vedtak etterleves, samt systematiske vurderinger av 


forvaltningens effektivitet, produktivitet og måloppnåelse (forvaltningsrevisjon). 


I tillegg skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 


interesser i selskaper (selskapskontroll). 


 


Kontrollutvalget har to viktige begrensinger: 


1. Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer 


2. Kontrollutvalget har ikke tilsynsansvar overfor kommunestyret. 


 


 


 


 


                                                 
1 Jfr. Koml. § 77.1 
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2. KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 
 


2.1 Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder skal 


kontrollutvalget holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at det foregår i 


samsvar med de bestemmelser som følger av loven og god kommunal revisjonsskikk. 


Kontrollutvalget skal følge opp eventuelle merknader og påpekninger fra revisor. 


Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunestyret vedrørende kommunens årsregnskap og 


årsmelding før formannskapet avgir sin innstilling. 


 


2.2 Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført årlig forvaltningsrevisjon i tråd med vedtatt 


plan, og planlegger følgende hovedaktivitet for 2018: 


 


Behandle følgende forvaltningsrevisjonsrapport: 


 Dementavdelingen 


Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret i sin behandling av rapporten. Etter 


behandling i kontrollutvalget videresendes rapporten til kommunestyret for sluttbehandling. 


 


Kontrollutvalget skal også behandle oppfølging av behandlede rapporter og planlegger å følge 


opp følgende rapport i 2018: 


 Barnevernet – samhandling med andre instanser 


Saken om oppfølging av rapport videresendes til kommunestyret for orientering. 


 


2.3 Selskapskontroll 
Selskapskontroll består av en lovpålagt del og en frivillig del. Den lovpålagte delen er en 


eierskapskontroll, der man undersøker hvordan kommunen forvalter sitt eierskap i de 


selskapene man har valgt å delta i. Dette er ingen kontroll av selve selskapet, men av 


eierskapet. I tillegg kan det gjennomføres frivillig forvaltningsrevisjon i selskaper som er fullt 


ut offentlig eid, så som AS, IKS, og enkelte § 27-selskaper. 


 


Kontrollutvalget vil i kommende år behandle følgende selskapskontroller: 


 Obligatorisk eierskapskontroll 


 Avanti Ryfylke AS (selskapskontroll med forvaltningsrevisjon) 


Kontrollutvalget har til oppfølging følgende selskapskontroll i 2018: 


 Ivar IKS 


Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret. Etter behandling i kontrollutvalget 


oversendes selskapskontrollen kommunestyret for sluttbehandling. Ved oppfølging av 


rapporter sendes melding til kommunestyret når oppfølgingssak er behandlet i kontrollutvalget. 


 


Kontrollutvalget vil i tillegg følge med i rådmannens arbeid med utarbeiding og behandling av 


eierstrategi. 
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3. BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 


kommunen. Kontrollutvalgets egen aktivitet, kjøp av sekretariattjenester og kjøp av 


revisjonstjenester inngår i budsjettet.  


Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll – og tilsynsarbeidet skal følge 


formannskapets innstilling til kommunestyret. 


Kontrollutvalgets oppgaver på området er: 


 Utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsyn i kommende år.  


 Følge opp budsjettet for inneværende år 


 
4. ANDRE FASTE SAKER 
Som et ledd i sin tilsynsvirksomhet har kontrollutvalget innarbeidet en god praksis i å invitere 


kommunale ledere for å orientere om sitt arbeids- og tilsynsområde.  


 


På alle møtene i kontrollutvalget settes det opp følgende faste saker/punkter: 


 


 Godkjenning av innkalling og saksliste 


 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 


 Statusoversikt 


 Meldinger 


 Eventuelt 


 


 


 


 


 


 


 


 


Strand, 07.12.2017 


Strand kontrollutvalg 


Edvard K. Tungland 


Leder av kontrollutvalget 


 


 


Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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STRAND KONTROLLUTVALG - ÅRSHJUL 2018 


Årshjulet består av kjente/faste saker. I tillegg til disse kommer det 


forvaltningsrevisjonsrapporter og selskapskontroller. Kontrollutvalget skal også behandle 


oppfølgingen av rapporter som kommer ca. 6 måneder etter kommunestyrets vedtak.  


Vær oppmerksom på at saker som er nevnt under «øvrige saker/kommentarer» ikke er faste, 


og kan derfor blir forskjøvet. Oppstillingen av disse er derfor kun veiledende. 


 


Møtetidspunkt Faste saker Øvrige saker/kommentarer 


Februar  Årsmelding 2017 


 Regnskapsoversikt kontroll og 


tilsyn pr.31.12.17 


 Oppfølging av rapport: 


Barnevern 


Mai  Uttale til kommunens 


årsregnskap 2017 


 Skatteregnskapet 2017 


 Orienteringer om 


årsregnskapet 2017 og 


skatteregnskapet 2017 


Juni  Regnskapsoversikt kontroll og 


tilsyn pr. 1.tert. 2018 


 Orientering om kommunens 


regnskap pr.1.tertial 2018 


 Oppfølging av rapport: 


IVAR IKS 


 


September  Budsjettforslag 2019 - kontroll 


og tilsyn 


 Regnskapsoversikt kontroll og 


tilsyn pr. 2.tertial 2018 


 


Oktober  Møteplan 2019 


 Orientering om kommunens 


regnskap pr. 2.tertial 2018 


 


 Bestilling av 


prosjektmandat for 


gjennomføring i 2019 


Desember  Årsplan 2019 


 Orientering om kommunens 


budsjett 2019 og økonomiplan 


2019 - 2021 
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KONTROLLUTVALGET I STRAND KOMMUNE 
 


PROTOKOLL 
 


 


Utvalg:  


Kontrollutvalget i Strand 
 


Møtenr.: 


5 


Møtedato: 


26.10.2017 


Utvalgssaksnr.: 


28/17 - 33/17 


Disse møtte: 
Edvard K. Tungland 
Ellen Karender 
Grim Lura 
Åge Gjørøy 
Hogne fjellanger 
 


Forfall / varamedlemmer: 
 
 


Andre tilstede: 
Fra Strand kommune, økonomisjef, Hanne K: F. Krog til sak 29/17 og leder for 
barneverntjenesten Anne Grethe Rosså Ramsvik til sak 30/17. 
Fra Rogaland Revisjon IKS, oppdragsleder Tore Kristensen 
Fra Rogaland kontrollutvalgssekretaritat, rådgiver Leni Tande 


 


 Side 


Saker til behandling 


28/17 16/00157-21 Godkjenning av protokoll fra møte 07.09.2017 2 


29/17 16/00028-22 
Orientering om Strand kommunes regnskap pr. 2. 
tertial 2017 


2 


30/17 16/00044-33 Orientering fra administrasjonen - Barneverntjenesten 3 


31/17 16/00036-4 
Bestilling av prosjektmandat for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon i 2018 


3 


32/17 16/00040-24 Møteplan for 2018 4 


33/17 16/00200-32 Statusoversikt prosjekt og kontroller pr. okt. 2017 5 


Referat-/meldingssaker 


9/17 16/00039-4 
Brev til Rådmann ang. meld.sak 5/17 - henvendelse 
fra innbygger. 


5 


10/17 16/00039-5 Tilsvar til meldingssak 5/17 - Vervik 5 


11/17 16/00039-7 Ny henvendelse fra innbygger i Vervik saken 6 


12/17 16/00040-25 Høstkonferansen 2017 - Invitasjon.pdf 7 







Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


Eventuelt 


    


 
 
Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
 
 
 
 
28/17 Godkjenning av protokoll fra møte 07.09.2017 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalget i Strand godkjenner protokollen fra møte den 07.09.2017 
 


 
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand godkjenner protokollen fra møte den 07.09.2017 
 
 
 
 


[Lagre]  
 
 
 
29/17 Orientering om Strand kommunes regnskap pr. 2. tertial 2017 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalget i Strand tar rådmannens gjennomgang av regnskap pr. 
2.tertial 2018 til orientering. 


 
Møtebehandling 
Økonomisjefen orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand tar rådmannens gjennomgang av regnskap pr. 
2.tertial 2018 til orientering. 
 
 
 


[Lagre]  
 
 
 
30/17 Orientering fra administrasjonen - Barneverntjenesten 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalget i Strand tar gjennomgangen til leder for 
barneverntjenesten i Strand kommune til orientering. 


 
Møtebehandling 
Virksomhetsleder for barneverntjenesten orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand tar gjennomgangen til leder for 
barneverntjenesten i Strand kommune til orientering. 
 
 
 


[Lagre]  
 
 
 
31/17 Bestilling av prosjektmandat for gjennomføring av 


forvaltningsrevisjon i 2018 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalget i Strand ber revisor legge fram utkast til prosjektmandat 
innenfor xxxx til neste møte.  
 
Prosjektet skal i hovedsak ta for seg disse problemstillingene: 
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Møtebehandling 
Kontrollutvalget ønsker å legge inn følgende bestilling av prosjektmandat 
for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i 2018: 
 


 Dementavdelingen 
 
Før kontrollutvalget velger ut neste prosjekt ønsker de en orientering om 
legetjenesten i Strand kommune og inviterer helseleder Grete Strømsmo 
til neste møte 07.12.17. 
 
Vedtakets siste pkt. går ut og kontrollutvalget ber revisor legge frem 
problemstillinger i sitt utkast til mandat. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
 
Kontrollutvalget i Strand ber revisor legge fram utkast til prosjektmandat 
innenfor «Dementavdelingen» til neste møte.  
 
 
 
 


[Lagre]  
 
 
 
32/17 Møteplan for 2018 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalget i Strand vedtar følgende møteplan for 2018: 


Dag Dato Tidspunkt Kommentar 


Torsdag 22.02.2018 16:15  
Onsdag 09.05.2018 16:15 NB!onsdag 


Torsdag 14.06.2018 16:15  
Torsdag 20.09.2018 16:15  


Torsdag 25.10.2018 16:15  
Torsdag 06.12.2018 16:15  
 


 
 


Møtebehandling 
Onsdag 9.mai byttes ut til torsdag 3.mai. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand vedtar følgende møteplan for 2018: 


Dag Dato Tidspunkt Kommentar 


Torsdag 22.02.2018 16:15 


Torsdag 03.05.2018 16:15 


Torsdag 14.06.2018 16:15 


Torsdag 20.09.2018 16:15 


Torsdag 25.10.2018 16:15 


Torsdag 06.12.2018 16:15 


[Lagre] 


33/17 Statusoversikt prosjekt og kontroller pr. okt. 2017 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


Kontrollutvalget i Strand tar statusoversikten pr. okt. 2017 til orientering. 


Møtebehandling 
Kontrollutvalget ønsker å behandle bestilt eierskapskontroll i inneværende 
periode. De ber om at eierskapskontrollen fremskyndes og leveres høsten 
2019 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med endringer gjort i møte. 


Vedtak 
Kontrollutvalget i Strand tar statusoversikten pr. okt. 2017 til orientering. 


Kontrollutvalget ber om at bestilt eierskapskontroll fremskyndes og leveres 
høsten 2019 


[Lagre] 


REFERAT-/MELDINGSAKER 


9/17 Brev til Rådmann ang. meld.sak 5/17 - henvendelse fra innbygger. 


10/17 Tilsvar til meldingssak 5/17 - Vervik 
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11/17 Ny henvendelse fra innbygger i Vervik saken 
 
 
Kontrollutvalgets behandling av meldingssak 9/17 – 11/17 


 


Kontrollutvalgets oppsummering: 


Kontrollutvalget har i sitt møte 26.10.17 behandlet meldingssak 5/17-9/17 og tilsvar fra 


rådmannen – meldingssak 10/17. 


 


Sakene omhandler «Ulovlig vei i Strandsonen» og «Tillatelse tiltak – utbygging av vei og 


parkeringsplasser i Vervik» 


 


Ved gjennomgangen av sakene avdekker kontrollutvalget flere kritikkverdige forhold knyttet 


til saksbehandlingen. 


 
1. Ulovlig vei i strandsonen – innkreving av dagmulkt. 


Sitat tilsvar fra rådmannen: «Rådmannen bemerker osv – se avsnitt 2 


Spørsmål: Rådmannen kaller dette rutinesvikt. 


Hva har rådmannen gjort for å hindre at slikt rutinesvikt ikke gjentar seg? 


 


2. Tillatelse til tiltak – utbygging av vei og parkeringsplasser i Vervik 


a) Forvaltningsutvalget behandlet i sitt møte 08.09.16 klagesak fra flere knyttet til 


denne saken. Resultat: Klagen ble ikke tatt til følge. 


Spørsmål: Til samme sak hadde også H. Hompland sendt inn klage datert 


05.07.16. 


Denne ble ikke tatt med da klagesaken ble behandlet. Hvorfor ikke? 


 


b) Sitat: «Forvaltningsutvalget tok ikke saken til følge, noe som skulle medført at 


klagen ble oversendt FM i Rogaland jmf fvl § 33. Klagesaken er imidlertid ved en 


feil ikke blitt oversendt Fylkesmannen i Rogaland for endelig klagebehandling» 


Dette vil bli gjort innen kort tid, sier rådmann 25.08.17, nesten et år etter 


behandlingen i Forvaltningsutvalget. 


Spørsmål: Er saken sendt Fylkesmannen, evt hva tid? 


Rutinesvikt igjen? Hva gjør rådmann? 


 


 
Kontrollutvalget har vurdert saken til svært kritikkverdig og ønsker at revisjonen tar en 
videre gransking av rådmannens tilbakemelding. De ber også om svar fra rådmann 
ang overnevnte spørsmål. 
 
Forslag til vedtak: 


 Kontrollutvalget ber Rogaland Revisjon foreta en nærmere gransking 
av rådmannens tilbakemelding. 


 


 Kontrollutvalget ber om svar på sine spørsmål til rådmann ang. tiltak 
mot rutinesvikt. 


 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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12/17 Høstkonferansen 2017 - Invitasjon.pdf 
 
Edvard K. Tungland, Grim Lura og Hogne Fjellanger ønsker å delta på konferansen. 
Sekretariatet melder de på. 
 
 
 
 
 
EVENTUELT 
 
Det fysiske arbeidsmiljøet ved Jørpeland ungdomsskole 
Kontrollutvalget har fått flere henvendelser fra innbyggerne om at flere bygninger ved 
Jørpeland ungdomsskole er helsefarlige. Det henvises til foreldrereaksjoner og 
sykemeldinger fra de ansatte, forflytninger og omplasseringer innenfor skolen. 
 
Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmann, skriftlig og muntlig, angående 
skolens «helsetilstand». 
 
Rådmann inviteres til neste møte i kontrollutvalget 07.12.2017. 
 
 
 
Underskrifter 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar 
med det som ble vedtatt på møtet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edvard K. Tungland 
        Leni Tande 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 
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Grete Strømsmo  
 
Deres ref.: Vår ref.: JournalpostID:   Arkivkode: Dato: 
 13/407-13 / HENKAR 17/26490   614 11.09.2017 


 
 


Tilbakemelding på tilsynsrapport for Jørpeland ungdomsskole, miljøretta 
helsevern  
 


Vi fikk etter tilsyn 21. 03.2017 pålegg/anbefalinger om: 
1. Pålegg:  Legge ut informasjonsbrosjyre på skolens nettside  - oppl. om informasjonsplikt. 
2. Anbef. Kjøpe ny  kjøkkeninnredning på skolekjøkken 
3. Anbef. Melde behov callinganlegg på skolen 
4. Anbef. Sjekke belysning i klasserommet 
5. Anbef. Solavskjerming 


 


 


Brosjyren er lagt ut på skolens nettside ved oppstart av nytt skoleår. 


Behov for ny kjøkkeninnredning og solavskjerming er meldt til B&E som vil innarbeide dette 


i kommende økonomi- og budsjettplaner. 


IT-avdelingen har lagt inn callinganlegg på skolen som ønsket tiltak i neste års budsjett. 


Belysningen i klasserommet skal sjekkes i oktober. 


 
 
 
Med hilsen  
 
 
Kari Heng 
rektor 
Jørpeland ungdomsskole 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur. 
 
 
Kopi til:    
Geir Danielsen    
Rogaland brann og redning 
IKS 
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1 RÅDMANNENS INNLEDNING


BUDSJETT I BALANSE 


Kommunestyret har i sak 32/12 vedtatt et opplegg for budsjettprosessen som forutsetter at 
rådmannen legger fram et forslag til balansert budsjett. Budsjettet tar utgangspunkt i gjeldende 
økonomiplans rammer for neste år med nødvendige korrigeringer. Budsjettet er tilpasset en 
situasjon med redusert vekst i innbyggertallet og lavere aktivitet i viktige næringer i regionen. 
Lavere vekst i skatteinngangen, betydelig reduksjon i veksttilskuddet, bortfall av 
vertskommunetilskudd og uttrekk fra rammetilskuddet for elever som går i friskoler gir trange 
rammer og begrenset økonomisk handlingsrom. De viktigste grepene i budsjettforslaget er: 


 Nøktern budsjettering av kommunens tjenester tilpasset en videreføring på dagens nivå 
 Økt grunnbemanning i deler av pleie- og omsorgsvirksomhetene for å kunne yte 


tilfredsstillende tjenester til en økende gruppe eldre og demente. 
 Fortsatt satsing på helsesøster- og skolehelsetjeneste og tiltak for rusmisbrukere 
 Ny kirke på Tau og flerbrukshall på Jørpeland i løpet av økonomiplanperioden 
 Realisering av byggetrinn 1 av Superparken, Tau skole og planer for utbygging og 


rehabilitering av øvrige skoleanlegg. 
 


ØKONOMISKE STYRINGSPARAMTERE 


Gjeldende økonomiske styringsparametere ble vedtatt av kommunestyret i sak 44/14, og 
videreføres i kommende økonomiplanperiode.  


Ambisiøse investeringsønsker for de kommende årene med store skoleutbygginger, kirke, 
svømmehall, idrettshall og kulturhus utfordrer de økonomiske styringsparameterne 
kommunestyret har vedtatt. Store låneopptak vil utløse høye kostnader til årlige renter og avdrag 
på gjeld. Kapitalkostnadene på kommunens gjeld må tas av de årlige driftsbudsjettene. Selv om 
rentenivået er lavt vil summen av renter og avdrag utgjøre store summer og bevilgningene til drift 
av kommunens tjenester, slik som grunnskole, hjemmesykepleie, arealplanlegging og kultur må 
reduseres tilsvarende. Sterk vekst i kommunens samlede gjeld vil derfor svekke kommunens 
muligheter for å yte gode tjenester til innbyggerne.  


For å bedre kommunens økonomiske situasjon og muliggjøre nødvendige investeringer i 
skolesektoren vil det utover i planperioden være nødvendig å vurdere driftsnivået, lovpålagte 
versus frivillige tjenester kommunen tilbyr innbyggerne, samt nivået på eiendomsskatt og 
brukerbetalinger. En økning av påvirkbare inntekter og reduksjon av påvirkbare utgifter vil være 
eneste løsning for å gi kommunen tilstrekkelig økonomisk handlingsrom for å gjennomføre 
nødvendige investeringer frem i tid. 


Budsjett og økonomiplan for 2018 – 2021 må funderes på bærekraftigprisnippet, det vil si at det 
må legges vekt på å ikke innarbeide nye tiltak som legger krevende bindinger på budsjettene 
fremover. I stedet bør det vektlegges kraftfull overføring til investeringsregnskapet slik at 
låneopptaket begrenses, og dagens tjenestetilbud kan opprettholdes. 
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FORUTSETNINGER 


Økonomiplanen for 2018 – 2021 bygger på gjeldende økonomiplan for 2017 – 2020, samt vedtak 
i enkeltsaker siden budsjettbehandlingen i desember 2016. Hovedforutsetningen for 
budsjettforslaget for 2018 er en videreføring av tjenestetilbudet på om lag samme nivå som i 
2017. Det vil ikke være rom for vesentlige utvidelser eller mange nye tiltak.  


Budsjettarbeidet bygger ellers på følgende premisser: 


 Konsentrasjon om kommunens kjernevirksomheter og lovpålagte oppgaver 
 Realistisk, men svært nøktern budsjettering av eksisterende tjenestetilbud 
 Nøkterne anslag for veksten i skatt og rammetilskudd basert på redusert befolkningsvekst 


og situasjonen i det regionale næringslivet  
 Norges Bank sitt anslag om renteutvikling 
 Tilrettelegging for store nødvendige investeringer i skolesektoren i årene framover 


 
 


ØKONOMISKE UTVIKLINGSTREKK 


De økonomiske rammebetingelsene for Strand kommune har fram til høsten 2014 vært preget av 
stabilitet og rimelig god forutsigbarhet. Høy aktivitet i næringslivet i regionen og lav 
arbeidsledighet ga god vekst i skatteinntektene til kommunen og relativt stabile utgifter til 
sosialhjelp. Samtidig var det et lavt rentenivå og lav inflasjon i landet.  
 
Høsten 2014 kom det et markant skifte i sentrale utviklingstrekk. Fall i oljeprisen førte til lavere 
aktivitet i olje- og gassnæringene og større arbeidsledighet. Strand kommune har mange av 
innbyggerne sysselsatt i disse næringene og er av de kommunene som blir sterkest berørt av en 
slik endring. Et betydelig fall i skatteinngangen førte til reduksjoner i de kommunale tjenestene i 
2015. 


Gjennom 2017 har arbeidsledigheten i kommunen falt og optimismen er i ferd med å komme 
tilbake i næringslivet. Veksten i innbyggertallet i kommunen er likevel lav. 


INVESTERINGER OG GJELD 


Strand kommune vil i løpet av planperioden stå overfor et omfattende behov for investeringer 
samtidig som økonomien gir sterke begrensninger for hva som er forsvarlig å finansiere. 
Forutsetningen for å kunne gjennomføre de store nødvendige investeringene i skolesektoren er 
at kommunen etablerer et økonomisk handlingsrom som gjør det mulig å betjene en stadig større 
gjeldsbyrde. Usikre eller urealistiske anslag på kommunens inntekter, eller kostnadsreduksjoner 
som ikke lar seg realisere, vil svekke den økonomiske balansen og derved redusere muligheten til 
å gjennomføre store investeringer. Det er derfor særlig viktig at anslagene for skatteinntekter og 
rammetilskudd er nøkterne og at kostnadsreduksjoner er basert på solide vurderinger av om de 
er realistiske og gjennomførbare.  


Økning av driftsnivået ved iverksetting av nye tiltak og utvidelser av tjenester vil begrense det 
framtidige handlingsrommet og svekke kommunens evne til å realisere utbygging i skolesektoren.  


Det er foreslått investeringer for 244 mill. i 2018. Av dette er 125 mill. avsatt til videre arbeid med 
realisering av skoleutbyggingen. Midler fra investeringsbudsjettet i 2017 som ikke blir brukt opp 
i inneværende år, blir overført til 2018.  


Strand kyrkjelege fellesråd har gjennom mange år arbeidet med planer for bygging av ny 
arbeidskirke på Tau. Det er ervervet tomt til formålet i Tau sentrum. I forbindelse med vedtak av 
økonomiplanen for 2016 – 2019 ble det avsatt midler til planlegging av kirke i 2016 og 2017. 
Videre ble det avsatt kr 2,5 mill. i økte driftskostnader fra og med 2018. Kommunestyret har i sak 
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35/17 sluttet seg til en avtale mellom kommunen og Strand kyrkjelege fellesråd om finansiering 
av den nye kirken som innebærer at kommunen yter et tilskudd på til sammen 50 mill. (2017 
kroner) i ekstra tilskudd i 2018 og 2019 til byggingen. Årlig tilskudd til dekning av 
kapitalkostnader faller da bort. 


I sak 28/14 har kommunestyret vedtatt at det skal arbeides for å innarbeide flerbrukshall i den 
helhetlige utbyggingsplanen for skoleutbygging på Jørpeland. I økonomiplanen for 2017 – 2020 
ble det avsatt 0,5 mill. i planleggingsmidler i 2018 og 3,5 mill. i økte driftskostnader knyttet til 
formålet gjeldende fra 2019.  


Nødvendige utbyggingstiltak i skolesektoren bør prioriteres og gjennomføres før nye større 
byggeprosjekter for kultur- og idrettsformål.  


SKOLEUTBYGGING 


Kommunestyret har i sak 28/14 vedtatt en plan for store investeringsprosjekter for å møte 
behovet for kapasitet i grunnskolen i perioden 2015 – 2030. Planen er basert på en vekst i 
innbyggertallet på 2,5 % pr år. Veksten er nå vesentlig lavere og for flere av de eksisterende 
skoleanleggene vil det derfor gå lengre tid før kapasitetsgrensen nås. I vedtatt økonomiplan 2017 
– 2020 er det lagt til grunn et investeringsnivå i skolesektoren på totalt 585 mill. i fireårs perioden. 
I det foreliggende forslag til økonomiplan 2018 – 2021 er det avsatt 485 mill. til utbygginger i 
skolesektoren.  


Utbygging av byggetrinn 1 av Superparken er startet opp og i rute. Parallelt med budsjettforslaget 
legger rådmannen fram en egen sak om utbyggings- og rehabiliteringsbehov for de øvrige 
skoleanleggene og sak om svømmehall. 


EIENDOMSSKATT 


For å sikre grunnlaget for investeringer i skolesektoren i tråd med kommunestyrets uttrykkelige 
prioriteringer ble det i budsjettforslaget for 2016 foreslått en økning av eiendomsskatten for 
bolig- og fritidseiendom til 3,5 promille, noe som ville utgjøre 4,7 mill. i økte inntekter øremerket 
kommunens egenfinansieringsandel i de forestående skoleutbyggingene. Dette forslaget blir ikke 
tatt opp igjen i foreliggende budsjettforslag, men det vil utover i økonomiplanperioden bli 
nødvendig å vurdere endringer i eiendomsskatten for å sikre et finansielt grunnlag for større 
investeringer.  


Eiendomsskatten foreslås i dette budsjettforslaget videreført med 2,8 promille for bolig- og 
fritidseiendommer og 7,0 promille for næringseiendommer. 
 
Kommunestyret har i sak 46/17 vedtatt at det skal foretas en omtaksering av kommunens 
eiendommer i løpet av 2018 slik at nye eiendomsskattetakser kan legges til grunn for utskriving 
av eiendomsskatt i 2019. I forslag til statsbudsjett for 2018 foreslår regjeringen at adgangen til å 
skrive ut eiendomsskatt på produksjonslinjer og produksjonsutstyr begrenses. Det medfører 
reduserte eiendomsskatteinntekter gjennom eiendomskategorien verk og bruk. Dersom forslaget 
blir vedtatt vil det medføre en gradvis nedtrapping av denne muligheten fra 2019. Da dette 
sammenfaller med ny takseringsperiode i Strand er hele effekten av dette forslaget innarbeidet 
fra 2019 da det ikke er hensiktsmessig å utarbeide takster som vil ha begrenset varighet.  


ØKONOMISKE HOVEDTALL 


Skatt og rammetilskudd er samlet budsjettert til 693 mill. i 2018. Samlede skatter og statlige 
overføringer er for 2018 budsjettert til totalt 778 mill. Netto finansutgifter (renter, avdrag, 
utbytter) er budsjettert med 33,4 mill. Netto avsetninger utgjør 10 mill. Det er inntektsført bruk 
av enkelte driftsfond og selvkostfond. Det er foreslått å overføre 4,9 mill. fra drift til 
investeringsregnskapet. Det foreslås ingen avsetning til disposisjonsfondet i 2018. Dette gir 
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kommunen små marginer til å håndtere uforutsette hendelser i løpet av året, og bør søkes 
oppnådd gjennom budsjettendringer gjennom året. Egenfinansiering av investeringer og 
fondsavsetning øker bærekraften på lengre sikt og gjør kommunen mindre sårbar for svingninger 
i løpet av året. 


IKKE VIDEREFØRTE TILTAK 


For å kunne imøtekomme nødvendige drifts og investeringstiltak har budsjettforslaget for 2018 
ikke innarbeidet enkelte driftstiltak. Felles for tiltakene er at de enkeltvis er relativt beskjedne, og 
tiltaket er ikke en nødvendig utgift. Tiltakene som ikke er innarbeidet er 0,2 mill. i trivselsmidler 
for elever, 0,15 mill. i trivselsmidler for eldre og 0,2 mill. i trivselsmidler for ansatte. Summen av 
disse postene utgjør 0,55 mill. hvert år i planperioden.  


Videre er ordningen med utdeling av eiendomsskattemidler til utkantene ikke foreslått videreført 
i 2018. Etter rådmannens vurdering er ikke eiendomsskatteinntekten tilstrekkelig stor til å 
finansiere de tiltakene som nyter godt av midlene. 0,5 mill. frigjort til økt nedbetaling av lån vil 
komme en vesentlig større målgruppe til gode.  


I forbindelse med budsjett for 2017 ble det også avsatt 50.000 i årlig støtte til Kornelius. Støtten 
skulle tilrettelegge for en årlig konsert. Da andre lag og organisasjoner ikke har mottatt slik støtte 
til tilsvarende enkeltstående arrangement i økonomiplanen, vil rådmannen ikke anbefale å 
innarbeide tiltaket i økonomiplanen. Koret vil fortsatt ha muligheten for å søke om støtte på 
ordinær måte på linje med ulike lag og organisasjoner.  


ORGANISERING, OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING 


Rådmannen foretar kontinuerlig vurderinger av mulighetene for effektiviserings- og 
omstillingstiltak som kan gi kostnadsbesparelser. I vedtak om økonomiplan 2017 – 2020 har 
kommunestyret forutsatt at kommunen ved inngåelse av nye rammeavtaler kan redusere 
kostnadene med 0,2 mill. Rådmannen har i 2017 blant annet inngått nye rammeavtaler for 
tømrer- og elektrotjenester. Besparelsene er beregnet til 0,7 mill. årlig. Størstedelen av 
besparelsen er på investeringer, en mindre del i drift. 


Rådmannen vurderer at det aller meste av potensialet for effektivisering gjennom generelle tiltak 
allerede er tatt ut. Generelle budsjettreduksjoner utarmer driften av tjenestene, svekker 
kvaliteten og utviklingskraften og øker sårbarheten i tjenesteproduksjonen. Videre arbeid med 
effektivisering må foretas ved strukturelle endringer. 


Kommunen vil i kommende år gjennomføre et redesign av hjemmesiden for i enda større grad 
kunne tilby et døgnåpent digitalt servicetorg til innbyggerne. Det vil i samarbeid med brukerne 
bli tilrettelagt for økt selvbetjening, bedre dialogtjenester og et bredere utvalg av fullelektroniske 
søknadsskjema. 


Strand kommune har nylig oppnevnt personvernombud for å sikre at personopplysninger 
ivaretas på en god måte i kommunen. Det vil bli fokus på å ivareta den nye 
Personvernforordningen som trer i kraft våren 2018. 


SÆRLIGE SATSINGER 


Regjeringens forslag til statsbudsjett framhever tiltak innenfor rus/psykiatri, tidlig innsats i skole 
og barnehage og en styrking av helsestasjon/skolehelsetjeneste. Dette er innarbeidet i 
budsjettforslaget. Kommunen opplever samtidig en sterk økning i behovet for tjenester for eldre 
og demente. Dagsenter for demente på Jørpeland foreslås utvidet fra tre dager til fem dager pr uke 
og bemanningen i hjemmesykepleien økes. Kommunestyret har i sak 34/17 vedtatt at det 
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etableres et tilbud med hverdagsrehabilitering fra 2018. Vellykket hverdagsrehabilitering vil øke 
brukernes egenmestring, øke livskvaliteten og forebygge økt behov for kommunale tjenester. 


RUS/PSYKIATRI 


Strand kommune har i 2014, med særskilt statlig tilskudd, etablert et oppsøkende 
behandlingsteam med to stillinger. Kommunen har fått statlig tilskudd til ytterligere tre stillinger 
for å styrke tilbudet innen rus/psykiatri i 2015. I 2016 og 2017 ble det lagt inn midler til et 
lavterskel helsetilbud. Samlet sett er dette en sterk satsing på arbeidet innen rus/psykiatri som 
foreslås videreført på samme nivå i 2018.  


De statlige tilskuddene er gitt for en avgrenset periode og kommunen må vurdere omfanget av 
arbeidet på dette feltet på nytt når de statlige tilskuddene faller bort. 


Det etablerte tilbudet om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) er utvidet til også å gjelde 
psykiatriske pasienter. Tilbudet ble etablert med to sengeplasser i samarbeid med Hjelmeland og 
Forsand kommuner. Nabokommunene har sagt opp samarbeidsavtalen og Strand kommune må 
derfor dekke driftskostnadene alene. 


TIDLIG INNSATS 


I Statsbudsjettet er det avsatt midler til tidlig innsats i skole og barnehage. For Strand kommune 
utgjør dette 0,278 mill. til skole og 0,277 mill. til barnehage. Som en oppfølging av dette er det i 
rådmannens budsjettforslag tilført 0,278 mill. til Felles grunnskole og 0,4 mill. til Styrket 
barnehage. 


HELSESTASJON/SKOLEHELSETJENESTE 


I forslaget til statsbudsjett er det avsatt særskilte midler til videre styrking av skolehelsetjenesten. 
For Strand kommune utgjør dette 0,101 mill. for 2018. Bruk av midlene til formålet kan gi 
grunnlag for å søke ytterligere øremerkede tilskudd til skolehelsetjenesten. Budsjettforslaget 
legger til rette for å videreføre satsingen på skolehelsetjenesten i tråd med regjeringens 
forutsetninger. I tillegg foreslås en ytterligere økning.  


AKTIVITETSPLIKT 


Over Statsbudsjettet for 2017 mottok Strand kommune 0,144 mill. til oppfølging av aktivitetsplikt 
for unge sosialhjelpsmottakere. NAV Strand gjennomfører tiltak i tråd med denne bevilgningen. 
Det er ikke bevilget ytterligere midler over statsbudsjettet til dette arbeidet i 2018. 
Formannskapet har i sak 64/17 behandlet aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere og blant 
annet bedt om at en stilling som aktivitetsleder innarbeides i budsjett 2018. I forslaget til Budsjett- 
og økonomiplan er det innarbeidet en ny stilling som aktivitetsleder fra sommeren 2018. 


FELLES GRØNTAVDELING 


Kommunestyret har i sak 42/17 vedtatt at Strand Kyrkjelege Fellesråd og Bygg og Eiendom skal 
arbeide for å få etablert en felles avdeling for vedlikehold av grøntanlegg med virkning fra 
01.01.2018. Avdelingen blir organisert hos Bygg og Eiendom på grunn at kommunen har større 
arealer enn fellesrådet og fordi en plassering hos Bygg og Eiendom gir bedre muligheter for å 
kunne nytte seg av andre ressurser (utstyr/mannskap) som Bygg og Eiendom har i sin avdeling. I 
forslag til Budsjett- og økonomiplan er det innarbeidet en stilling (anleggsgartner/gartner) fra 
01.07.2018 som får ansvaret for daglig drift av avdelingen. Hovedoppgaven for denne personen 
er å ha ansvar for daglig drift/vedlikehold av aktuelle anlegg, men også å delta i det praktiske 
arbeidet på de ulike anlegg. 
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PLEIE OG OMSORG 


Budsjettforslaget inneholder en særlig styrking av budsjettet for omsorgstjenester på Tau og for 
demente på Jonsokberget. De hjemmebaserte omsorgstjenestene har hatt en sterk økning i antall 
brukere med rett til nødvendige helsetjenester og et stadig større omfang av brukere med store 
behov. Dels skyldes dette at pasienter blir utskrevet raskere fra sykehus, dels er det økt 
hjelpebehov hos eldre som har mottatt tjenester over lang tid og er blitt sykere og dels et økende 
antall brukere, i ulike aldersgrupper, med særlig utfordrende helsesituasjon som krever betydelig 
innsats. For eksempel har antall mottakere av hjemmesykepleie på Tau økt fra 70 brukere ved 
inngangen til 2016 til 121 i 2017. På Jørpeland har veksten vært lavere, men også der er det blitt 
8 flere i samme tidsrom. I de hjemmebaserte tjenestene foreslås grunnbemanningen økt med 1,3 
årsverk på Tau. I omsorgen for demente på Jonsokberget, Dementavdelingen, foreslås 
lønnsbudsjettet styrket med 5,4 mill. for bemanning til boliger som er omdisponert til boliger for 
demente. 


FOLKEHELSEARBEID 


Strand kommune har i 2017 fått på plass oversiktsarbeidet og rutiner for løpende kartlegging av 
folkehelsetilstanden. Fylkesmannens tilsyn fra 2015 er lukket. Utover konkrete tiltak for å bedre 
folkehelsen i Strand, vil fokuset i 2018 være å sikre at folkehelseperspektivet inngår i kommunens 
planer hvor utfordringsbildet er utgangspunktet for prioriterte satsingsområder. Et viktig aspekt 
er hvordan Strand kommune gjennom samfunnsutviklingen skal bidra til å redusere sosiale 
ulikheter i helse, som er en av de største utfordringene i samfunnet, hvor utdanning, yrke og 
inntekt er sentrale faktorer. 


FRISKLIVSSENTRAL 


Kommunestyret har i sak 20/17 bedt om at det blir lagt fram en sak om etablering av 
frisklivssentral. Rådmannen har arbeidet med utredning av en slik sak og blant annet innhentet 
informasjon om organisering og drift av frisklivssentral i noen andre kommuner. Rådmannen 
vurderer etablering av frisklivssentral som en viktig del av kommunens folkehelsearbeid og som 
en integrert del av dreiningen fra helserelatert behandling til forebygging. Rådmannen er opptatt 
av å finne gode løsninger på samspillet mellom en frisklivssentral og kommunens øvrige 
forebyggende arbeid og hvordan kommunens helsefaglige kompetanse kan komme inn som 
kapasiteter i frisklivssentralens arbeid. Noen kommuner har også koblet arbeidet for å aktivisere 
personer som faller helt eller delvis utenfor skole og arbeidsliv inn mot frisklivssentralen. Det vil 
også bli vurdert hvordan vi kan samspille med frivillige organisasjoner i det forebyggende 
helsearbeidet. Rådmannen tar sikte på å legge fram sak om etablering av frisklivssentral tidlig i 
2018. Det er ikke avsatt midler til frisklivssentral i budsjettforslaget. 


SAMFUNNSPLANLEGGING 


Strand kommunes beliggenhet som en del av storbyområdet og byggingen av Ryfast innebærer at 
kommunen må være forberedt på sterkere vekst og utbyggingspress i årene fremover.  


Kravene til kommunens planlegging er vesentlig skjerpet. Skal kommunen lykkes i å håndtere 
veksten som en del av et felles bo- og arbeidsmarked i regionen, må samfunnsplanleggingen 
tillegges større vekt og kommunens ressurser til planlegging må brukes på planarbeid som er 
nødvendig for kommunens videre utvikling. En balansert og styrt utvikling av tettstedene i forhold 
til kapasitet i barnehage, skole og annen infrastruktur og tjenesteproduksjon vil gjøre kommunen 
bedre i stand til å ha kontroll med kostnadsutviklingen og planlegge nye investeringer i takt med 
kommunens økonomiske muligheter.  
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Kommunestyret har vedtatt at innsikter, erfaringer og anbefalinger fra alle faser av prosessen 
Strand2050 skal legges til grunn for saksbehandling, planlegging og forvaltning i kommunen. I sak 
57/15 ble det gjort enstemmig vedtak om overordnede prinsipper og strategier for kommunens 
planlegging og utvikling og anbefalinger for arealutviklingen.  


I 2018 vil utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel være en viktig del av kommunens 
samfunnsplanlegging. Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsverktøy 
og skal vise retningen for Strand kommune for vesentlige utfordringer kommunen står overfor nå 
og i fremtiden. Fokusområdene i kommuneplanprosessen vil være bærekraftig økonomi, helse i 
alt vi gjør, innbyggerdialog og samskaping, attraktivitet, smartsatsing og klimapåvirkning og 
klimatilpasning. 


LEDELSE OG ANSATTE 


Kommunens tjenesteproduksjon og utviklingsarbeid blir mer kompetansekrevende. Det blir 
derfor lagt større vekt på kompetanse og kompetanseutvikling i hele kommuneorganisasjonen, 
både ved rekruttering og ved utvikling av medarbeidere. 


Flere av kommunens virksomheter har mellom 50 og 70 ansatte og er slik sett blant de aller 
største “bedriftene” i kommunen. Ressursene som er avsatt til ledelse og personaloppfølging er 
imidlertid svært beskjedne. 


Strand kommune har alt i dag en svært nøktern dimensjonert ledelse / administrasjon i forhold 
til de ressurser som er nødvendig i organisasjonen for å ivareta kommunens plikter som en 
profesjonell og god arbeidsgiver og en betryggende forvaltning av de samfunnsressursene 
kommunen disponerer. 


Kommunal planstrategi ble vedtatt av kommunestyret tidlig i 2017. Den forutsetter at 
kommunens administrative organisering evalueres og revideres i 2018. 


INTERNKONTROLL 


Det vil i 2018 bli gjort tiltak for å samordne og forenkle virksomhetene sitt arbeid med å etterleve 
kravene til internkontroll. Kommunen har så langt ikke hatt tilgjengelig en samlet tiltaksplan for 
oppfølging av ulike internkontrollaktiviteter, men i 2018 vil oppfølging av disse aktivitetene bli 
samlet i kommunens felles støtteverktøy for styringsinformasjon, KF BedreStyring. Resultatet blir 
at virksomhetene får en betydelig bedre oversikt ved at de kun skal forholde seg til en felles 
tiltaksplan. 
 


OPPSUMMERING 


Det framlagte budsjettforslaget viser at det kan etableres et budsjett for 2018 som gir rom for 
videreføring av tjenesteproduksjonen overfor innbyggerne på omtrent samme nivå som i 2017, 
basert på realistiske og likevel svært nøkterne budsjettrammer for de enkelte 
virksomhetsområdene.  


Økonomiplanen legger til rette for store investeringer i skolesektoren, ny kirke på Tau og 
flerbrukshall på Jørpeland. Disse investeringene vil utfordre kommunens driftsøkonomi og vil 
bare være mulig dersom det skapes et rom i økonomien som gjør kommunen i stand til å betjene 
en vesentlig høyere gjeldsgrad enn i dag.  
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En resultatgrad på 3 % pr år og en netto lånegjeld på maks 60 % av kommunens driftsinntekter i 
tråd med vedtatte økonomiske styringsparametere vil neppe være mulig å oppnå, men bør likevel 
være målsetninger for økonomiplanperioden. 


 


Jørpeland 7. november 2017 


 


 
Jon Ola Syrstad 
rådmann 
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2 ØKONOMISKE UTFORDRINGER, STYRINGSPARAMETERE OG 
PRIORITERINGER 


MAKROØKONOMISK BAKTEPPE 2017   


Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp i løpet av 2017 etter konjunkturnedgangen fra slutten 
av 2014 som fulgte etter det kraftige fallet i oljeinvesteringene. Arbeidsledigheten er på vei ned, 
både ifølge SSBs arbeidskraftundersøkelse og NAV. Ifølge Norges Banks indikator for 
produksjonsvekst har den økonomiske veksten tatt seg opp i hele landet, selv om Vestlandet 
fortsatt har lavere vekstrater enn i resten av landet.  


Lave renter, svak krone og høy vekst i bruken av oljepenger har vært driverne av den inneværende 
oppgangen i norsk økonomi. Nå er potensialet for ytterligere rentenedgang begrenset og krona 
har vist tendens til å styrke seg. Det ventes at veksten i oljepengebruken vil bli betydelig mindre 
framover.  


 


 
Kilde: NAV 


Arbeidsledigheten har gått ned de siste 12 mnd. 
Dette skyldes i hovedsak en reduksjon i 
arbeidsstyrken (SSB: Økonomiske analyser 
3/2017). Nedgangen i arbeidsledigheten har 
sammenheng med at flere har valgt å trekke seg 
ut av arbeidsstyrken. Det gjelder spesielt unge 
som valgte utdanning fremfor å være aktive i 
arbeidsmarkedet. Aldringen av befolkningen 
har også bidratt til lavere arbeidsstyrke i 
tillegg til at arbeidsinnvandringen er redusert. 


 
Ledighetsnedgangen i Strand kan tilskrives at flere er sysselsatte, flere i ulike 
arbeidsmarkedstiltak samt en reduksjon i arbeidsstyrken. Per utgangen av september var 214 
personer og 3,3 % av arbeidsstyrken i Strand arbeidsledige. Det er 88 færre enn på samme tid i 
2016. I tillegg er 63 personer på arbeidsmarkedstiltak i Strand. Dette er 23 flere enn på samme 
tid i fjor. 
 


Arbeidsledighet resulterer i reduserte skatteinntekter 
for kommunen. Som det fremgår av tabellen ved siden 
av har gjennomsnittlig skatteinntekt per innbygger i 
Strand falt fra 96,1 % av landsgjennomsnittet i 2014 til 
87,7 % hittil i 2017. Gjennom inntektsutjevningen 
kompenseres kommunen for 60 % av differansen til 
gjennomsnittet. For kommuner som ligger under 90 % 
av landsgjennomsnittet kommer en tilleggsutjevning 
på 35 %. Selv små tallmessige forskjeller kan gi store 
utslag på inntektene.  


 


 


 
 
 
 
 
 


Tidspunkt


Prosent av 


landsgjennomsnittet 


(før utjevning)


Jan - sept 2017 87,7


Jan - des 2016 91,4


Jan - des 2015 91,3


Jan - des 2014 96,1
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BEFOLKNINGSVEKST OG ALDERSSAMMENSETNING 


 


I perioden 2006 – 2017 har 
Strand hatt en 
gjennomsnittlig årlig 
befolkningsvekst på 1,7 %. 
Norge har til sammenligning 
hatt en årlig vekst på 1,2 %. 
Netto innflytting tilsvarer all 
registrert inn/utflytting 
mellom Strand og en annen 
norsk kommune eller 
utlandet i løpet av et år. 
Figuren viser at det er netto 
innflytting som i særlig grad 


har bidratt til svingningene i befolkningsveksten i perioden. Kurven gjør et knekk ned i 2017, men 
det skyldes at tallene kun viser halvårseffekten i 2017. Fødselsoverskuddet (fødsler fratrukket 
dødsfall) har ligget stabilt i Strand på ca. 0,6 %. I 2015 opplevde Strand en netto utflytting. I 2016 
var befolkningsveksten på 1,6 %. Det er svært usikkert hvordan befolkningsveksten blir i 
kommende planperioder. Befolkningsveksten ved utgangen av andre kvartal 2017 er fortsatt 
positiv men svak. Ved årsslutt tegner veksten til å bli 0,6 % opp fra 2016. Ryfast ventes å påvirke 
befolkningsutviklingen, men når og hvordan dette vil slå ut er usikkert. Konjunkturnedgangen 
knyttet til oljesektoren har virket negativt på befolkningsveksten, men de økonomiske utsiktene 
er noe mer optimistiske nå. Rådmannen har i budsjett og økonomiplanforslaget lagt til grunn en 
fortsatt dempet befolkningsvekst.  


Også nasjonalt har befolkningsveksten vært avtagende etter en topp i 2011. Per 1. juli 2017 var 
det 5 277 800 innbyggere registrert bosatt i Norge. Dette var en økning på 40 936 innbyggere, 
tilsvarende 0,8 prosent, fra 1. juli året før.  


Antallet asylsøknader var nokså stabilt i årene fra 2012 til 2014 på om lag 10 000 årlig. Antallet 
flyktninger som ble bosatt i kommunene i disse årene var mellom 6 og 8 000. I 2015 var det en 
kraftig økning i antall asylsøkere på vel 31 000. I 2016 søkte kun 3460 personer om asyl, og ved 
utgangen av august 2017 hadde 2865 personer søkt om asyl.  


I 2015 bosatte kommunene over 11 000 flyktninger, og i 2016 over 15 000. IMDI (Integrerings- 
og mangfoldsdirektoratet) har anmodet kommunene å bosette 12 500 i 2017, men frem til august 
var det bare bosatt i overkant av 6500. 
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Denne figuren viser at beboere i 
asylmottak har gått jevnt 
nedover siden 2015, og dette 
resulterer i at UDI legger ned 
eller sier opp driftsavtaler i 
relativt stor skala. I Strand la 
som kjent Hero ned driften fra 1. 
september 2017 som følge av 
avsluttet driftsavtale med UDI. 
Nedleggelse av asylmottak er en 
utfordring for kommunene fordi 
det er bygget opp tjenester som 
må avvikles. I Strand gjelder 
dette spesielt innenfor 
helsetjenesten hvor 
vertskommunetilskuddet på ca. 
2 mill. årlig har gått til 
finansiering av helsesøster-, 
jordmor og del av en legestilling. 


 
Kilde: UDI 


 


NÆRINGSLIVET OG NÆRINGSPOLITIKKEN I STRAND 


Næringslivet i Strand er todelt. Den ene delen av næringslivet i kommunen er en del av regionale 
verdikjeder. Dette gjelder særlig bedrifter som leverer tjenester og produkter til oljesektoren. 
Samtidig er deler av næringslivet, som byggsektoren indirekte påvirket av investeringene i 
oljesektoren. 30 prosent av arbeidsstyrken pendler ut av kommunen, fortrinnsvis til olje- og 
energiklyngen på Nord-Jæren, inkludert offshore. Det betyr at store deler av næringslivet og 
sysselsettingen er avhengig av den regionale utviklingen, særlig utviklingen på Nord-Jæren. 
Oljeprisen, som er driver for utviklingen på Nord-Jæren, er derfor en viktig parameter for 
utviklingen for næringslivet i Strand framover. Både SR-banks Konjunkturbarometer og SSBs 
analyser kan tyde på at markedet er i ferd med å snu. Mange av bedriftene i Strand tilknyttet olje- 
og energisektoren er «langt nede» i verdikjeden, slik at en oppgang for bedriftene i Strand trolig 
vil ta tid. Noen av bedriftene har også blitt kjøpt opp av større aktører fra Stavanger, og hvordan 
en eventuell vekst i omsetning vil tilkomme Strand er derfor usikkert. 


Den andre delen av næringslivet er sektorer som er motsykliske i forhold til utviklingen i 
oljesektoren. Dette er tradisjonell industri, reiseliv og til dels handel. Lavere oljepris betyr svakere 
valutakurs og det gjør produktene relativt billigere å eksportere. Svakere valutakurs betyr også at 
det blir billigere å feriere i Norge. Det siste året har en sett at den delen av næringslivet har gjort 
det bra. Særlig har anleggsektoren hatt stor omsetning i kommunen i 2017. Dette har bidratt 
sterkt til nedgang i arbeidsledigheten i kommunen. Samtidig er bygg og anlegg i stor grad drevet 
av offentlige prosjekter som Ryfast og tilhørende prosjekter, og det er derfor usikkert hvor sterkt 
dette blir framover. Deler av tradisjonell industri, som Comrod, har allerede gjennomført 
omstillinger og har den siste tiden gjort det bra med økt omsetning og overskudd. Andre viktige 
bedrifter som Stavanger Steel og Westcontrol har funnet nye nisjer som bidrar til økt aktivitet. 
2017 har vært en god sesong for reiselivet med forventet 300 000 besøkende til Preikestolen og 
750 000 besøkende til Lysefjorden. Den gode sesongen har medført at hotellene i Strand og 
Ryfylke har hatt en svært god sesong. Det har også kommet opp en del nye tilbud innen reiseliv.  
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Næringspolitikken i Strand skal legge til rette for å bidra til at næringslivet i kommunen ser nye 
muligheter. Særlig gjelder dette de mekaniske bedriftene i kommunen som i stor grad har vært 
rettet mot oljesektoren. Produktene og kompetansen i mange bedrifter kan være relevante for 
andre markeder, som havbruk og fornybar energi. Grønne datasentre er et annet område der 
Strand kan ha muligheter. Kommunen er med på et prosjekt som sonderer mulighetene innen 
dette feltet.  
 
Næringspolitikken skal også støtte opp rundt utviklingen av teknologimiljøet i kommunen. Dette 
betyr blant annet å være en samarbeidspartner innen områder der både bedriftene og kommunen 
har sammenfallende interesser. Smartere samfunn er en samlebetegnelse på mange av områdene 
der næringslivet og kommunen kan arbeide sammen. Kommunen er i gang med en Smart by og 
Smarte samfunn strategi. 


Reiseliv er også en sektor der Ryfylke og Strand har fortrinn. En utfordring for Ryfylke er at 
verdiskapingen fra turistene som kommer til regionen ikke er så stor som en kunne ønske. 
Kommunen arbeider sammen med relevante aktører for å løse denne utfordringen. Jørpeland har 
et stort potensial og kan ta en posisjon innen reiseliv. Kommunen er med på et regionalt prosjekt, 
Techsperience, der en ser på hvordan teknologi kan brukes inn mot reiselivet. Videre har Rv 13 
Nasjonal Turistvei status, noe som har bidratt til nye satsninger og tilrettelegging.  


Strand kommune ønsker å støtte opp om og forsterke pågående prosesser. Den posisjonen Strand 
videregående skole har tatt blant annet innen havbruk, er noe kommunen vil støtte, og bidra til at 
potensialet blir realisert. Videre har revitaliseringen av Ryfylkebyen, handelsforeningen på 
Jørpeland, medført at Jørpeland nå er rigget for vekst og økt handel. Kommunen bidrar og støtter 
opp rundt arbeidet som gjøres i sentrum. 


For nye bedrifter og utvikling av eksisterende bedrifter er tilgang til næringsarealer og god 
infrastruktur avgjørende. Strand kommune vil bli en integrert del av et felles bo- og 
arbeidsmarked på Nord-Jæren. Dette vil gjøre kommunen attraktiv for investeringer og 
lokalisering. Kommunen arbeider kontinuerlig med å gjøre Strand attraktiv for investeringer. 
 


ØKONOMISKE STYRINGSPARAMETERE OG PRIORITERINGER 


Strand kommune står overfor store økonomiske utfordringer som vil påvirke kommunens 
økonomiske handlingsrom i årene fremover, også uavhengig av de samfunnsøkonomiske 
forholdene som er beskrevet i foregående avsnitt. 


 Befolkningsvekst og alderssammensetning 
 Svakt netto driftsresultat 
 Høyt investeringsbehov øker kommunens gjeldsgrad 
 Lav egenfinansiering av investeringer 


Økonomiske styringsparametere vedtatt av Kommunestyret i sak 44/14 videreføres i ny 
økonomiplanperiode. Tabellen nedenfor viser utviklingen i økonomiske nøkkeltall for 
kommunen. Etterspørselen etter kommunale tjenester antas å øke fremover, blant annet som 
følge av en aldrende befolkning og et økende behov fra kommunens innbyggere. Rådmannens 
budsjettforslag innebærer et nøkternt driftsnivå som vil utfordres i økende grad utover i 
planperioden som følge av økende gjeldsgrad og dermed økende netto finansutgifter. 
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IA = ingen aktuelle mål 


Det må understrekes at anslaget for driftsinntekter og netto driftsresultat i 2019 og utover i 
økonomiplanperioden er beheftet med stor usikkerhet, og i stor grad baserer seg på en 
videreføring av inntekter og utgifter fra 2018 nivået. Leseren bør derfor legge størst vekt på 
budsjetterte måltall for året 2018. Videre utvikling i perioden bør leses som retningsgivende 
utvikling.  


SVAKT NETTO DRIFTSRESULTAT 


Et regnskapsmessig overskudd i kommunal sektor måles vanligvis med netto driftsresultat, som 
er årets resultat før netto avsetninger til fond og investeringsformål. Kun gjennom et positivt netto 
driftsresultat kan det skaffes tilstrekkelig egenkapital til fremtidige investeringer og samtidig 
bygges opp en økonomisk buffer som kan benyttes til dekning av et eventuelt ikke-planlagt 
merforbruk i driftsbudsjettet. Det har tradisjonelt vært anbefalt at netto driftsresultat i % av 
driftsinntektene bør være på minimum 3 % når en ser på kommuneregnskapet separat. Etter at 
momskompensasjonen ikke lenger kan benyttes i driftsregnskapet, har Teknisk beregningsutvalg 
justert dette måltallet til 1,75 %, men da basert på konserntall. Konserntall omfatter regnskapstall 
fra kommuneregnskapet og regnskap fra kommunale foretak, interkommunale samarbeid og 
interkommunale selskap (IKS). Ettersom disse budsjettene ikke er en del av rådmannens 
budsjettframlegg, benyttes det tradisjonelle måltallet om netto driftsresultat på 3 % av brutto 
driftsinntekter. Kommunestyret har vedtatt at økonomisk balanse målt ved netto driftsresultat i 
forhold til driftsinntekter for økonomiplanperioden skal ligge på minimum 3 %, jfr. KOM-044/14. 
Det ser ikke ut til å være mulig med det investeringsbehovet som gjør seg gjeldende, kombinert 
med dagens drifts- og inntektsnivå. Netto driftsresultat ligger på 1,1-2,6 % i planperioden. Merk 
at anslaget er beheftet med stor grad av usikkerhet utover i perioden. Dersom kommunen skal 
oppnå et netto driftsresultat på 3 % basert på budsjetterte inntekter og utgifter, må netto 
driftsresultat i 2018 være på minimum 28,5 mill. Rådmannens budsjettforslag innebærer et netto 
driftsresultat på 10,8 mill., tilsvarende 1,1 % av brutto driftsinntekter.  


Et netto driftsresultat regelmessig under 3 % av driftsinntektene vil medføre at nødvendige 
investeringer må skyves ut i tid. Alternativt må det foretas så store låneopptak at gjeldens andel 
av kommunens driftsinntekter gradvis vil øke. Ved økt lånegjeld vil de løpende rente- og 
avdragsutgiftene i driftsbudsjettet også øke. Det blir da mindre tilgjengelige midler til å dekke 
utgifter til tjenesteproduksjonen. Alternativt kan inntektene kommunen selv påvirker økes. 
Betalbare tjenester kan i større grad prises til selvkost hvor det er mulig og eiendomsskatten kan 
økes. 


Utviklingen i kommunens netto driftsresultat sammenlignet med landsgjennomsnittet og 
kostragruppe 8 er vist i figuren på neste side. Figuren inkluderer også netto driftsresultat for 
planperioden 2018-2021 for Strand kommune, stort sett basert på en videreføring av dagens 
driftsinntekter og driftsutgifter, men der det er tatt hensyn til økte lånebehov knyttet til foreslått 
investeringsprogram.  


 


 


 


 


Økonomiske styringsparametere 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Mål


Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 1,9 % 3,8 % 7,6 % 0,4 % 1,1 % 2,3 % 2,2 % 2,6 % 3 %


Netto finansutgifter i % av driftsinntekter 2,1 % 2,2 % 2,2 % 3,6 % 4,6 % 5,1 % 6,1 % 6,8 % maks 5 %


Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 3,1 % 3,1 % 7,1 % 15,2 % 12,7 % 12,4 % 12,4 % 12,5 % min 5 %


Netto lånegjeld i % av driftsinntekter 44 % 48 % 48 % 65 % 71 % 79 % 82 % 86 % maks 60 %


Egenfinansiering av investeringer eks VAR 28 % 23 % 47 % 32 % 30 % 22 % 25 % 26 % min 50 %


Investeringer 85 002       104 285     78 089       253 195     244 065     231 719     167 224       196 766       IA
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Utvikling i netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter siden 2004 er vist i figuren 
under. 


 


Strand kommune har hatt et jevnt 
over lavere netto driftsresultat enn 
kostragruppe 8 og landet for øvrig, 
men har i stor grad hatt de samme 
svingningene som resten av sektoren. 
Regnskapet for 2014 er første året i 
analyseperioden der Strand ligger 
over snittet av kommunene i 
kostragruppe 8 og landet under ett. 
Også for 2015 og 2016oppnådde 
kommunen et høyere netto 
driftsresultat enn landet og 
kostragruppe 8. Da var netto 
driftsresultat på henholdsvis 3,8 % og 
7,6 %. 


 
Perioder med netto driftsresultat på 3 % eller mer har ikke vært et resultat av planlagt sparing, 
men en kombinasjon av flere heldige forhold. Grunnet mindreforbruk i kommunen, gunstige 
rentebetingelser, økte skatteinntekter og et positivt premieavvik hadde Strand kommune et netto 
driftsresultat på 3 % i 2012. For 2015 er forklaringen på et usedvanlig godt netto driftsresultat 
mye likt, med unntak av en svakere skatteinngang. Spesielt for 2015 var endring av 
pensjonsleverandør som resulterte i vesentlig lavere pensjonsutgift enn budsjettert. 2016 var et 
veldig godt år for kommune-Norge generelt, men Strand spesielt. Viktigste forklaringsfaktor her 
er større skatteinngang som følge av tilpasninger til regelendring knyttet til utbytteskatten. I 
Strand medvirket også reduserte pensjonskostnader til det gode resultatet.  
 
For at kommunen skal nå målet om 3 % netto driftsresultat må det tas krevende avgjørelser når 
det fattes vedtak. I forbindelse med vurdering av om kommunen skal iverksette nye tjenester eller 
utvide kvaliteten/tilbudet på en eksisterende tjeneste, må det gjøres en vurdering av den 
økonomiske effekten dette vil ha. Utvidelse av tjenestetilbudet bør ikke gjennomføres dersom det 
ikke finnes tilhørende dokumenterte inntekter. Ved hver inntektsøkning i løpet av året bør 
kommunestyret også vurdere om merinntekten skal settes av på fond. 


Ved utgangen av 2016 var disposisjonsfondet 1  på ca. 66 mill. og utgjorde da 7,1 % av 
driftsinntektene. Etter dette har fondet blitt styrket med 39 mill. som følge av avsetning av 
mindreforbruket fra 2016. I tillegg foreslås vesentlige avsetninger i andre tertial som følge av 
redusert pensjonskostnad og økte integreringsinntekter. Disposisjonsfondet ventes å utgjøre ca. 
137 mill. ved utgangen av 2017. Det tilsvarer 15,2 % av kommunens budsjetterte driftsinntekter 
for inneværende år. Det er godt over det økonomiske målet om at disposisjonsfondet skal utgjøre 
tilvarende 5 % av driftsinntektene. Derfor har rådmannens budsjettforslag også innarbeidet bruk 
av fond på 10 mill. til finansiering av investeringer i 2018 slik at låneopptaket kan reduseres 
tilsvarende.  


Rådmannens budsjettforslag innebærer en reduksjon av disposisjonsfondets relative størrelse 
målt mot brutto driftsinntekter. Foruten bruk av 10 mill. til investeringer og 8 mill. til pensjon i 
2018 skyldes dette at driftsinntektene ventes å øke uten at det er foreslått tilsvarende 
fondsavsetninger. Ved utgangen av 2021 er det estimert at disposisjonsfondet utgjør ca. 122 mill. 
tilsvarende 12,5 % av driftsinntektene. Det er økende usikkerhet i anslagene utover i 


                                                             
1 Med disposisjonsfondet menes her de ubundne disposisjonsfondene i Strand kommune. Disse består av 
rentefondet (6,835 mill., likviditetsreservefond 1 mill. premieavviksfond 2,8 mill., flyktningefond 9 mill. og 
ubundet disposisjonsfond 85 mill. per 26.10.17).  
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økonomiplanperioden da framskrivningen i stor grad baserer seg på en videreføring av dagens 
driftsinntekter og driftsutgifter.  


For å opprettholde et tilfredsstillende nivå på disposisjonsfondet slik at det kan medvirke til å 
redusere låneopptaket, bør fondet ikke benyttes til å finansiere økte utgifter i løpet av året. 
Kommunens disposisjonsfond bør brukes som buffer mot svingninger i driftsinntektene og som 
egenkapital i investeringsprosjekter. Som følge av økende gjeldsnivå vil kommunen også bli mer 
eksponert for svingninger i rentenivået. Disposisjonsfondet bør derfor søkes styrket dersom 
muligheten for dette oppstår.  


HØYT INVESTERINGSBEHOV ØKER GJELDSBYRDEN 


Investeringer i kommunal sektor blir i økende grad lånefinansiert. Det kan pekes på flere årsaker 
til denne utviklingen 


 Svake netto driftsresultat 
 Lave fondsbeholdninger 
 Lave renter 
 Høyt demografitrykk (befolkningsvekst og alderssammensetning) 
 Staten stimulerer til lånefinansiering gjennom tilskudd og rentekompensasjon  


Høyt investeringsvolum uten tilstrekkelig egenkapital har medført en betydelig økning i 
kommunenes lånegjeld det siste tiåret. Renter og avdrag legger dermed beslag på en økende andel 
av kommunenes inntekter.  


Kommunenes gjeldsbelastning måles ved netto lånegjeld (utenom pensjonsforpliktelser, 
formidlingslån/startlån og ubrukte lånemidler) i prosent av driftsinntektene. Figuren under viser 
utviklingen i gjeldsgraden til Strand kommune de siste år og i ny økonomiplanperiode.  


Figuren under viser kommunens gjeldsgrad siden 2013 og hva denne er estimert til ved utgangen 
av 2021. I 2016 var kommunens gjeldsgrad på 48 % mot landsgjennomsnittet (uten Oslo) på 74 %.  


Investeringsprogrammet i perioden 2018-
2021 medfører at kommunens gjeldsgrad vil 
øke betraktelig de neste 4 år. Anbefalt nivå 
på gjeldsgraden er 50-60 %. 
Kommunestyrets vedtak i sak 44/14 om 
økonomiske styringsparametere, legger til 
grunn at kommunens netto lånegjeld ved 
utgangen av perioden (2018) er på 
maksimum 60 %. I budsjettet for 2018 
legges det opp til et investeringsnivå på 244 
mill. og et lånebehov på ca. 172 mill. Som et 
resultat av dette anslås kommunens 
gjeldsgrad til 65 % 


 


ved utgangen av 2017. Basert på investeringsnivået for planperioden er gjeldsgraden ved 
utgangen av 2021 anslått til 86 %.  


Kommunens netto driftsresultat er sårbart for økt gjeldsgrad og endring i rentenivå. Jo høyere 
gjeldsgrad og rentenivå, jo lavere netto driftsresultat. Økt gjeldsgrad betyr naturlig nok økte 
rente- og avdragsutgifter, og reduserer tilgjengelige midler til tjenesteproduksjonen.  


Gjeldende økonomiske styringsparametere gir også føringer for finansiering av investeringene. 
Egenfinansiering av investeringer ekskl. VAR (vann, avløp og renovasjon) skal utgjøre minimum 
50 % ved utgangen av perioden. Basert på investeringsnivået lagt til grunn frem mot 2021 vil 
dette målet ikke nås. Dersom kommunen skal overholde målet, er det behov for vesentlig lavere 
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investeringer enn investeringsprogrammet tilsier. Reduserte investeringer vil gå på bekostning 
av tjenesteproduksjonen og nødvendig vedlikehold. Alternativet er å øke kommunens 
driftsinntekter ved å øke satsene for betalbare tjenester hvor det er mulig og eiendomsskatt 
ytterligere. 


Det økende gjeldsnivået i kommunen vil sannsynligvis medføre at netto finansutgifter vil 
overstige 5 % av driftsinntektene i 2019. Netto finansutgifter i % av driftsinntekter vil være jevnt 
stigende i hele perioden, og er ved utgangen av 2021 estimert til 6,8 %. Det må understrekes at 
det er stor usikkerhet med hensyn til fremtidig rentenivå. Selv en liten renteoppgang vil som følge 
av det høyet gjeldsnivået innebære en betydelig økning i kommunens renteutgifter. 


Jo større netto finansutgifter, og jo mindre andel av lån som er sikret med fastrentebetingelser, 
desto mer eksponert er kommunen for rentesvingninger. Det betyr at en rentesvingning også kan 
få en større effekt for mulig driftsnivå i kommunen. Kommunen har i 2017 rentesikret 60 % av 
nåværende brutto gjeldsportefølje ved hjelp av rentebytteavtaler. Denne andelen vil øke ettersom 
låneopptaket i 2018 vil gjøres senere på året for å redusere rentebelastningen. Rådmannen vil 
vurdere behovet for eventuelle nye rentesikringer minimum ved hvert tertial. Jfr. punktet 
finansposter for ytterligere kommentarer. 


Kommunen har et stort investeringsbehov som akselereres av en noe ujevn befolkningsvekst og 
nye krav. De tiltak som er mest nødvendige for å kunne yte gode tjenester for kommunens brukere 
blir prioritert. Øvrige tiltak må skyves ut i tid. Til tross for hard prioritering av investeringstiltak, 
vil det være svært utfordrende å nå kommunens gjeldende styringsparametere om gjeldsgrad og 
finansering av investeringer, så vel som mål om netto driftsresultat på 3 %. Økt gjeldsbyrde i 
kombinasjon med et ambisiøst investeringsprogram, vil legge økt press på driftsøkonomien 
utover i planperioden.  


ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER FOR PERIODEN 


Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 legger opp til en reell vekst i kommunesektorens 
frie inntekter på ca. 3,8 mrd. kroner. Dette er på linje med nedre grense av hva som ble skissert 
som aktuelt inntektsintervall i Kommuneproposisjonen 2018. Merutgifter til befolkningsutvikling 
og pensjon utgjør 2,6 mrd.  


Skattøret er fastsatt utfra et ønske om å videreføre målet om at skatteinntektene skal utgjøre 40 % 
av kommunens samlede inntekter. Skattesatsen på alminnelig inntekt er foreslått redusert fra 
24 % i 2017 til 23 % i 2018. Det kommunale skattøret er foreslått uendret på 11,8 % i 
statsbudsjett for 2018.  


I forslag til statsbudsjettet for 2018 er det lagt til grunn en prisvekst på kommunal tjenesteyting 
(deflator) på 2,6 % fra 2017 til 2018. Deflatoren beregnes med ⅓ forventet prisvekst og ⅔ 
forventet lønnsvekst. Forventet lønnsvekst er estimert til 3,0 % og prisveksten til 1,8 %. I 
rådmannens forslag til budsjett 2018 er virksomhetene kompensert for en forventet prisvekst på 
2,5 %. Dette skyldes at virksomhetene ble kompensert for prisveksten før statsbudsjettet forelå. 
Dersom virksomhetene skal kompenseres for prisvekst i henhold til deflator utgjør det en 
merutgift på 0,122 mill.  


ØKONOMISKE OVERSIKTER BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 


Tall i kolonnen merket “Bud 2. tert 2017” er ikke endelig behandlet. Det skjer 8. november 2017, 
i samme møte som budsjett for 2018 legges fram. Rådmannen har lagt vekt på å ha relevante tall, 
og har derfor inkludert de endringer som ble godkjent av formannskapet 18. oktober 2017, selv 
om disse endringene formelt sett ikke er endelig vedtatt. 
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Regnskap Bud 2.tert Budsjett Økonomiplan


(tall i tusen kroner) 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Skatt og statlige overføringer


Skatt   -327 171     -325 372     -337 951     -349 695     -358 088     -369 346     


Eiendomsskatt -29 731        -29 741        -30 790        -31 370        -31 600        -31 830        


Kraft-/konsesjonsinntekter -2 040          -1 680          -2 172          -2 172          -2 172          -2 172          


Rammetilskudd/inntektsutjevning -325 442     -342 372     -355 262     -358 865     -358 050     -363 448     


Skjønnstilskudd -5 300          -3 500          -6 467          -6 529          -6 592          -6 657          


Andre statlige tilskudd -                -                


Statlig inv.komp. skole/omsorg -4 976          -3 817          -3 185          -3 189          -3 290          -3 205          


Vertskommunetilskudd asylmottak -2 382          -2 069          -                


Integreringstilskudd -36 920        -49 000        -42 536        -46 212        -44 782        -37 098        


Sum skatt og statlige overføringer -733 962     -757 551     -778 363     -798 032     -804 574     -813 756     


Finansposter


Renteutgifter  16 758         17 604         18 117         21 180         27 979         30 390         


Renteinntekter -10 595        -5 620          -5 060          -4 820          -6 980          -7 000          


Lyse Energi - renter ansvarlig lån -1 773          -1 542          -1 471          -1 400          -1 519          -1 483          


Lyse Energi - utbytte -10 634        -12 153        -12 660        -12 660        -12 660        -12 660        


Fordelte renter/avdrag VAR-inv. -7 973          -8 225          -9 629          -11 120        -12 256        -13 365        


Netto renter -14 217        -9 936          -10 703     -8 821       -5 437       -4 118       


Renteutgifter startlån 2 327            2 400            2 700            2 900            2 900            2 900            


Renteinntekter startlån -2 667          -2 700          -2 800          -3 000          -3 000          -3 000          


Netto renter startlån -340             -300             -100          -100          -100          -100          


Avdrag på lån 26 555         34 504         44 209         47 230         52 948         57 449         


Netto finansutgifter (justert for VAR) 11 998         24 268         33 406      38 309      47 411      53 231      


Avsetninger


Bruk av disposisjonsfond -4 499          -435             -12 126        


Bruk av bundne driftsfond -4 860          -7 239          -3 328          


Bruk av mindreforbruk året før -26 939        -39 106        -                


Regnskapsmessig mindreforbruk


Overføring til investeringsregnskapet 10 100         19 699         4 890            5 600            8 000            10 000         


Avsetning til disposisjonsfond 43 866         49 123         -                -                -                1 348            


Avsetning til pensjon (disp) 8 000            20 935         


Avsetning til rentefond (disp) 865               


Avsetning til flyktningefond (disp) 5 900            


Avsetning til bundet driftsfond 13 693         434               434               366               366               366               


Netto avsetninger 31 361         37 241         10 805      5 966        8 366        11 714      


Til disposisjon drift -690 603     -696 042     -734 152    -753 756    -748 796    -748 811    


Justert driftsnivå (se hovedoversikt drift) 651 497       696 042       734 152     753 756     748 796     748 811     


Balanse -39 106 0 0 0 0 0


Økonomisk oversikt


Fellesinntekter/-utgifter og til disposisjon drift
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BUDSJETTETS INNTEKTSSIDE 


SKATT OG RAMMETILSKUDD 


Skatteinntekter og statlig rammetilskudd utgjør kommunens frie inntekter. Disse er budsjettert 
med til sammen 693 mill. i 2018 mot justert budsjett for 2017 på 667 mill. Det gir en økning på 
3,9 % fra 2017. Beregning av skatt og rammetilskudd for 2017 baserer seg på en forventet 
folkevekst i Strand på 0,6 % i 2018. Folkevekst på 0,8 % på landsbasis er beregnet i henhold til 
SSBs befolkningsfremskrivning.2 Befolkningsanslagene er videreført i økonomiplanperioden. 


Hovedtildelingene til kommunene fastsettes gjennom statsbudsjettet. Men når det kommer til 
skattemessige forhold baserer statsbudsjettet seg på beregninger på overordnet, nasjonalt 
makronivå, og tar ikke/kan ikke ta tilstrekkelig hensyn til regionale og lokale skattemessige 
forhold. Skatteinntekter og inntektsutjevningen (=skatteutjevningen) for den enkelte kommunen 
fastsettes med andre ord ikke gjennom statsbudsjettet. Denne må budsjetteres av kommunen 
basert på egne beregninger/anslag. Rådmannen har lagt KS’ prognosemodell til grunn for 
utmåling av skatteanslaget. KS’ prognosemodell er tilpasset den enkelte kommune ved at den 
baserer seg på gjennomsnittlig skatteutvikling for den enkelte kommune de siste tre år.  


Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt for personer 
og selskap fra 24 til 23 prosent i 2018. Det er med andre ord en ytterligere nedtrapping fra 2016 
nivået. Det kommunale skattøret foreslås uendret på 11,8 %. Kommunens andel av 
formuesskatten holdes også uendret på 7 promille. 


Basert på siste 3 års skatteinngang tilsier KS’ prognosemodell en skattevekst for Strand på 5,8 % 
i 2017 og 2,4 % i 2018. Bakgrunnen for det høye anslaget i 2017 knytter seg til ekstraordinært 
store uttak av utbytter til personlig skattytere som innvirket på god skatteinngang i 2016. 


Gjennomsnittlig skatteinntekt per innbygger i Strand de siste 3 år var 92,9 % av 
landsgjennomsnittet (før utjevning). Per september 2017 lå imidlertid gjennomsnittlig 
skatteinntekt per Strand-innbygger på 87,7 % av landsgjennomsnittet. Det bør derfor utvises 
større varsomhet i budsjetteringen av skatteinntektene enn det modellen tilsier.  


I rådmannens budsjettforslag anslås samlet skattevekst i 2017 til 1,6 % målt mot bokført 
skatteinntekt i 2016, jf. også prognoser i tertialrapport 2 – 2017. For 2018 foreslås skatteveksten 
i Strand videreført på dagens nivå, dvs. at vekstanslaget videreføres på 1,6 % i 2018.  


Det er et uttalt mål at skatteinntektene skal utgjøre om lag 40 % av kommunesektorens samlede 
inntekter. Skatteinngangen har derfor stor betydning for inntektsnivået i hver enkelt kommune. 
Gjennom inntektsutjevningen i inntektssystemet foretas det en delvis utjevning av forskjeller i 
skatteinntekter mellom skattesvake og skattesterke kommuner.  


Inntektsutjevningen kompenserer skattesvake kommuner for 60 % av differansen mellom egen 
skatteinngang og landsgjennomsnittet. Svært skattesvake kommuner får en tilleggskompensasjon 
på 35 % dersom skatteinntektene er under 90 % av landsgjennomsnittet. Inntektsutjevningen tar 
utgangspunkt i skatteinntekter per innbygger. Innbyggertallet som benyttes i beregningene er 
innbyggere per 1. januar i budsjettåret. Fordi Strand kommune ligger betydelig under 
landsgjennomsnittet målt i skatteinntekt per innbygger (87,7 % per september 2017), vil 
kommunen nyte godt av inntektsutjevningen/skatteutjevningen også i 2018. Høyere 
arbeidsledighet, flere på arbeidsmarkedstiltak og redusert arbeidsstyrke er trolig viktige 


                                                             
2  Befolkningsframskrivinger er beregninger av hvordan befolkningen utvikler seg framover, gitt ulike 
forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, flytting og inn- og utvandring. SSB operer med ulike alternativer 
i befolkningsfremskrivningen. Hovedalternativet er modellen som kalles MMMM hvor de fire elementene 
fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring vurderes med Middels vekst.  
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forklaringer til at kommunen er såpass mye under landsgjennomsnittet i skatteinntekt pr 
innbygger. 


Budsjettert inntektsutjevning i 2018 er på om lag 22,7 mill. Det er høyere enn budsjettert 
inntektsutjevning i 2017, på 19,5 mill. Skatteinntekten og inntektsutjevningen må ses samlet. 
Dersom gjennomsnittlig skatteinntekt i Strand øker utover dagens nivå, gir det følgelig økte 
skatteinntekter, men også mindre inntektsutjevning. Det er stor sannsynlighet for at det blir 
nødvendig med budsjettjustering av disse postene i løpet av 2018. Rådmannen frarår å legge inn 
ytterligere inntektsforventninger på disse postene.  


Inntektssystemet for kommunene er endret fra 2017. En av endringene som berørte Strand 
kommune var innføring av et nytt gradert basiskriterium hvor kommuner ble kategorisert som 
frivillig og ufrivillig liten. Kommuner som er kategorisert som frivillig liten fikk med endringen i 
basiskriteriet et trekk for å stimulere til endringer gjennom kommunereformen. Strand havnet i 
kategorien frivillig liten, hovedsakelig fordi kommunen er geografisk kompakt og med kort 
reiseavstand innad i kommunen. I tillegg lyktes ikke det lokale kommunereformarbeidet i å få på 
plass likelydende vedtak i våre samarbeidskommuner. Strand kommune fikk derfor et trekk i 
rammetilskuddet i 2017. Strand og et 70 talls andre kommuner har påpekt urimeligheten i dette. 
I revidert nasjonalbudsjett 2017 fulgte regjeringen opp med en egen kompensasjon til kommuner 
som stod ufrivillig alene etter kommunereformen. Kompensasjonen skal tilsvare trekkbeløpet i 
rammetilskuddet for 2017. Strand kommune har mottatt 2,404 mill. gjennom 
kompensasjonsordningen i 2017, og i forslag til statsbudsjett er ordningen foreslått videreført. 
Beløpet for 2018 er en videreføring av 2017 beløpet justert for forventet prisvekst (2.467 mill.). 


Hovedelementene i rammetilskuddet er et innbyggertilskudd som i utgangspunktet gis som et 
flatt beløp per innbygger i kommunen. Tilskuddet justeres imidlertid for en rekke forhold, 
hovedsakelig knyttet til den demografiske sammensetningen i de ulike kommunene. Dette skjer 
gjennom utgiftsutjevningen som baserer seg på et sett kostnadsnøkler. I tillegg er det en egen 
inntektsutjevning/skatteutjevning som skal utjevne skjevheter i skatteinntektene mellom 
kommunene. Rammetilskuddet eksklusive inntektsutjevningen anses som sikker inntekt og 
beløper seg til 332,5 mill., inklusive 0,116 mill. i veksttilskudd. Inntektsutjevningen anses ikke 
som sikker inntekt, men er budsjettert til 22,7 mill. i 2018.  


Ordinære skjønnsmidler er budsjettert med 3,1 mill. Dette er en økning på 0,5 mill. fra 2017. I 
tillegg forutsettes det 0,9 mill. i skjønnsmidler merket språkdeling i skolen. Nivået på sistnevnte 
blir først klarlagt i desember 2017.  


Terskelen for utløsning av veksttilskudd er senket fra en gjennomsnittlig folkevekst de siste tre år 
på 1,5 % til 1,4 % fra 2017. Tilskuddet utbetales med et fast kronebeløp per innbygger over 
vekstgrensen. Denne endringen medfører isolert sett at Strand får økt veksttilskudd. 
Veksttilskuddet reduseres likevel fra 1,5 mill. i 2017 til 0,116 mill. i 2018 som følge av svak 
befolkningsvekst på 0,6 % fra 2015 til 2016, og 1,6 % fra 2016 til 2017. Strand kommune vil ikke 
motta veksttilskudd i 2019 eller videre ut i økonomiplanperioden gitt dagens befolkningsvekst. 


I budsjett for 2017 fikk Strand kommune et eget øremerket tilskudd på 6,310 mill. rettet mot tiltak 
for å redusere arbeidsledigheten. Grunnet oppgang i økonomien er tilskuddet ikke videreført i 
2018. 


REDUSERT RAMMETILSKUDD SOM FØLGE AV KORREKSJONSORDNINGEN FOR 
FINANSIERING AV PRIVATSKOLER 


Private friskoler og statlige skoler finansieres ved at det gjøres et uttrekk av kommunesektorens 
rammetilskudd. I statsbudsjettet for 2017 ble det trukket ut 111 mill. av kommunenes 
rammetilskudd som følge av at antallet elever i statlige/private skoler siste år økte med ca. 1200. 
Dette uttrekket påvirker både innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen, og tilsvarer 21,20 kr per 
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innbygger. Denne måten å gjennomføre uttrekk på gjør at alle kommuner får trekk for flere elever 
i statlige/private skoler, også de som ikke har elever i statlige/private skoler. For at trekket skal 
fordeles på de kommuner som faktisk har elever i statlige private skoler har inntektssystemet en 
egen korreksjonsordning.  


Ved å trekke de kommuner som har elever i statlige/skoler sikrer en at det er de faktiske 
kommunene som har elever i private/statlige skoler som bærer kostnaden ved uttrekket fra 
rammetilskuddet. Det betyr at kommunesektoren får et samlet kollektivt trekk, og at det i tillegg 
gjøres kommunespesifikke trekk gjennom korreksjonsordningen. Summen av alle trekk i 
korreksjonsordningen tilbakeføres så alle kommuner.  


Trekksatsen i korreksjonsordningen fastsettes hvert år i statsbudsjettet, og fremgår av Grønt 
hefte, tabell A-k. I 2018 er trekksatsen foreslått til 85.800 pr elev i statlig/privat skole.  


I tabellen under ser vi at kommunen i 2012, 2013 og 2015 ikke hadde noe trekk for elever i private 
skoler. Vi mottok likevel tilbakeføringsbeløpet som alle andre kommuner også gjorde. Fra 2016 
av har Strand blitt trukket en fastsatt sats multiplisert med antall elever i private skoler. Det er 
elevtallet per oktober 2016 som danner grunnlag for trekk i 2018. Økningene i det tilbakeførte 
beløpet for Strand skyldes hovedsakelig at det blitt flere elever i statlige/private skoler på 
landsbasis.  


 


Fram til og med budsjett for 2017 har Strand kommune tilpasset reduksjonen i rammetilskuddet 
ved å gjøre et tilsvarende uttrekk fra skolesektorens ramme. Det vil si at skolesektorens ramme 
er redusert med til sammen 2,922 mill. Rådmannen mener det ikke er tilrådelig å videreføre denne 
praksisen av hensyn til både statlige og lokale føringer og prioriteringer på området.  


I forbindelse med budsjett for 2018 legges det derfor fram forslag til prinsipp om at 
inntektsreduksjonen i rammetilskuddet som følge av korreksjonsordningen også må ses i 
sammenheng med fremtidige skoleutbygginger. Rådmannen foreslår at kun 60 % av 
inntektsreduksjonen motsvares av et tilsvarende uttrekk fra skolesektorens driftsrammer, og at 
de resterende 40 % henføres til redusert behov for fremtidige skolelokaler. Rådmannen har lagt 
dette prinsippet til grunn for skolesektorens driftsrammer for 2018. Skolesektorens rammer er 
derfor redusert med 4,530 mill. hvorav 2,922 mill. allerede er innarbeidet gjennom tidligere års 
budsjettrammer. Den isolerte budsjettreduksjonen for 2018 utgjør med andre ord 1,608 mill. 
Dette beløpet er innarbeidet i den enkelte skolen etter elevfaktor og fremgår av tabellen i slutten 
av dette kapitlet. Skolene vil neppe kunne innarbeide denne budsjettreduksjonen gjennom 
redusert antall klasser/elevgrupper og uttrekket innebærer derfor en strammere 
ressurssituasjon for skoledriften. 


Resterende inntektsreduksjon som følge av korreksjonsordningen, 3,020 mill. (dvs 40 % av 7,550 
mill.) må innarbeides i plan for skoleutbyggingene. Dette tilsvarer en redusert utbygging 
tilsvarende 69,2 mill. 


År


Trekksats per 


elev Utrekk, 1000 kr


Tilbakeføring, 


1000 kr


Nettovirkning av 


tilbakeføring, 


1000 kr


Antall elever i 


privat/ statlig 


skole


Kilde-


henvisning


Innledning til 


Tabell A-k


Grønt hefte, 


Tabell A-k , 


kolonne 6


Grønt hefte 


Tabell A-k , 


kolonne 7


Grønt hefte 


Tabell A-k , 


kolonne 8


Grønt hefte Tabell 


F-k, kolonne 34


2012 78 100               0 2 860 2 860                        0


2013 75 000               0 2 788 2 788                        0


2014 78 700               -79                          3 195                 3 117 1


2015 81 600               0 3 514 3 514                        0


2016 84 500               -1 859 3 917 2 058                        22


2017 91 300               -2 922                    4 459                 1 538                        32


2018 85 800               -7 550                    4 643                 -2 908                      88
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EIENDOMSSKATT 


Inntekt fra eiendomsskatt er basert på gjeldende vedtak som omfatter bolig- og 
fritidseiendommer, samt næringseiendommer, herunder verk og bruk, kraftanlegg, 
bredbåndsanlegg og anlegg til akvakultur. Det meldes om noe mer optimisme i 
entreprenørbransjen, slik at volumet i antall ferdigattester er noe høyere enn i 2016, men fortsatt 
på et lavere nivå i foregående år. Det er lagt inn et anslag på eiendomsskatt for 60 nye boliger og 
5 nye næringseiendommer i 2018. Samlet eiendomsskatteinntekt i budsjettforslaget er estimert 
til 30,8 mill. 


Rådmannens budsjettforslag for 2016 hadde innarbeidet en økning i eiendomsskatten på bolig- 
og fritidseiendommer fra 2,8 til 3,5 promille med bakgrunn i de omfattende investeringene 
kommunen står overfor. Merinntekten var foreslått overført til investeringsregnskapet, 
øremerket egenfinansiering av skoleinvesteringene. Dette ble ikke vedtatt, og en økning i 
eiendomsskatten er heller ikke foreslått i budsjettforslaget for 2018.  


Vedtatt investeringsnivå i gjeldende økonomiplan, samt rullering av denne legger opp til en 
ambisiøs investeringstakt fremover. Med en svakere befolkningsvekst og økende gjeld er det etter 
rådmannens vurdering fortsatt vektige grunner for å vurdere nivået på eiendomsskatten. 


Kommunestyret har i sak 46/17 vedtatt at det skal foretas en omtaksering av kommunens 
eiendommer i løpet av 2018 slik at nye eiendomsskattetakser kan legges til grunn for utskriving 
av eiendomsskatt i 2019.  


I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 er adgangen til å skrive ut eiendomsskatt på 
produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner (med unntak for vindkraftverk og de delene av 
petroleumsanlegg for olje og gass som omfattes av petroleumsskatteloven) fjernet. 


Definisjonen av produksjonsinstallasjoner er trukket vidt i proposisjonen, og innebærer at etter 
forslaget vil bare de bygningsmessige skallene i industrianlegg og infrastrukturanlegg være 
gjenstand for eiendomsskatt. 


Forslaget innebærer at alle infrastrukturanlegg (kraftnett, telenett, bredbåndsnett, 
fjernvarmenett osv) i all hovedsak fritas for eiendomsskatt, og at størsteparten av 
skattegrunnlaget i industrielle anlegg vil bli borte. Forslaget får dermed store konsekvenser for 
svært mange kommuner, og vil i særlig grad ramme industrikommunene. 


Dersom forslaget blir vedtatt vil det medføre ca 3 mill. i tapte eiendomsskatteinntekter for Strand 
kommune. Da starttidspunkt for lovendringen sammenfaller med ny takseringsperiode i Strand 
er hele effekten av dette forslaget innarbeidet fra 2019 da det ikke er hensiktsmessig å utarbeide 
takster som vil ha begrenset varighet. 


ØVRIGE INNTEKTER 


Kommunestyret vedtok i sak 87/16 at Strand kommune skulle bosette 30 flyktninger i 2017, 
inklusive 3 enslige mindreårige flyktninger over 15 år. Strand kommune har per 31.10 ennå ikke 
mottatt anmodning fra IMDI på bosetting av flyktninger i 2018. Rådmannen har lagt et foreløpig 
estimat på 10 bosettinger til grunn for budsjett 2018. Familiegjenforeninger kommer i tillegg. 
Egen sak med forslag om bosetting av Strands relative andel av bosettingsbehovet legges fram 
parallelt med budsjettet.  


Økt bosetting og familiegjenforening generer økte inntekter gjennom integreringstilskuddet. I 
2018 er det estimert at Strand vil motta 42,5 mill. i integreringsmidler. Dette utgjør en reduksjon 
på 6,5 mill. i forhold til justert budsjett 2017, men en økning på 5,6 mill. i forhold til opprinnelig 
budsjett for 2017. Økt bosetting medfører også økte utgifter innenfor mottaksapparatet. 
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Rådmannens budsjettforslag har innarbeidet om lag 6,5 mill. i økte driftskostnader basert på 
forventet integreringstilskudd i 2018. 


 


Prosjekt arbeidspraksis i regi av Ryfylke IKS er avsluttet og bevilgede midler i 2017 utgår.  


I Bekkevegen barnehage har erfaringen fra 2016-2017 vist at antall barn i mottaksavdelingen har 
vært større enn planlagt. Det utløser økt bemanningsbehov, og budsjett for 2018 har derfor 
innarbeidet en styrkning på 0,12 mill. på dette feltet. Resahaugen skole har startet opp et eget 
integreringstiltak - Språkstasjon. Språkstasjonen fungerer ved at det benyttes et eget klasserom 
med to pedagoger de tre første timene hver dag hvor en større gruppe elever med 
innføringsbehov samles. Rådmannen har innarbeidet en styrking på 0,43 mill. til dette formålet.  


Deltakere gjennom introduksjonsordningen har ikke hatt et tilfredsstillende tilbud i skolens ferie. 
Fra og med 2017 har Ryfylke læringssenter satt opp undervisning også i skolens ferie. Opprinnelig 
finansiering av tiltaket i 2017 har ikke vært tilstrekkelig for å dekke lønnsutgiftene og det foreslås 
derfor å styrke dette tiltaket med 0,35 mill. i 2018.  


Barnevernet har også utgifter knyttet til bosatte, mindreårige flyktninger. I rådmannens forslag 
til budsjett for 2018 er det innarbeidet en styrkning på 0,05 mill. for disse tjenestene. 


NAV har 5 veiledere som arbeider i flyktningetjenesten. Tjenesten har økte lønnsutgifter etter 
lønnsoppgjøret, og foreslås styrket med 0,3 mill. fra integreringsmidlene. Det ligger også en 
økning av driftsmidlene på 0,05 mill. 


Deltakere i introduksjonsprogrammet mottar en ytelse mens de deltar i programmet. Ordningen 
forvaltes av NAV i samarbeid med Ryfylke læringssenter. Formålet er å gi deltakerne 


Integreringstilskuddet


Virksomhet Tjeneste/formål


Ryfylke IKS Arbeidspraksis -                      -100 000 


Styrket b.hage Imdipedagog 650 000             -                             


Jørpeland barnehage Økte kostnader 65 300               -                             


Bekkevegen barnehage Innføringsbarnehage 800 000             120 000                    


Skolesektoren Innføringsklasse - 5-10 klasse 1 464 000          -                             


Skolesektoren Innføringsklasse 1-4 klasse 550 000             -                             


Skolesektoren Språkstasjon ved Resahaugen skole 430 000             430 000                    


Ryfylke læringssenter Undervisningstilbud i skolens ferier 600 000             350 000                    


Ryfylke læringssenter Jobbsjansen 800 000             -                             


Ryfylke læringssenter Helsefagarbeiderutdanning 290 000             -                             


Ryfylke læringssenter Innføringsklasse - samarb SVG -                      -                             


Barnevernstjenesten Egenandel barnevernstiltak 300 000             50 000                      


Nav Strand flyktningtjeneste, 5 veiledere 3 500 000          300 000                    


Nav Strand Jentegruppe 100 000             -                             


Nav Strand Tolk 200 000             -                             


Nav Strand Kontordrift eks tolk 200 000             50 000                      


NAV Strand Stønad til intro-deltagelse og etablering 21 500 000       5 000 000                 


Nav Strand Husverttiltak 1 000 000          780 000-                    


Nav Strand miljøarbeider 560 000             50 000                      


Nav Strand Teamkoordinator 150 000             -                             


Nav Strand 


Tilkallingsavtaler (personer med språkkunnskap), 


individuelt tilrettelagt opplæring, individuelle 


oppfølgingstiltak, gruppeterapi gjennom 


Psykiatritjenesten 800 000             -                             


NAV Strand helsefagarbeiderutdanning - livsopphold deltakere 1 000 000          300 000                    


NAV (felles) Kompetansetiltak 100 000             -                             


Fam.Hus Helsesøster 160 % 1 220 000          55 000                      


Fam.Hus Helsestasjonslege 40 % 365 000             -                             


Kultur - Frivilligsentralen Integrergingstiltak inkl Svømmeopplæring/mødregruppe 105 000             5 000                         


Kultur - Frivilligsentralen Strandavenn 120 000             -                             


Kultur - Kulturskolen Fargespill 200 000             200 000                    


Kultur Fritidsklubb 410 000             410 000                    


Kultur Bibilioteket, 50 % stilling 308 100             16 100                      


Strand kommune Øvrige administrative kostnader 100 000             -                             


Disponerte midler 37 887 400       6 456 100                 


Budsjetforslag 


2018 (1000 kr)


Endring ifht 


opprinnelig 


budsjett 2017
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grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv og forberede dem 
til arbeid eller utdanning. Rådmannen foreslår å avsette 5 mill. til økte utgifter i 
introduksjonsordningen som følge av økt bosetting.  


NAV foreslås tilført 1 mill. til å kunne drifte husverttiltak i 2018. Det er nedgang på 0,78 mill. fra 
2017. Husvertordningen er beskrevet i KOM-014/16 og knytter seg til bosetting av enslige 
mindreårige. I tillegg til å huse en mindreårig, skal husverten skape trygghet og trivsel i 
bosituasjonen. Husverten skal også bidra til trening av språk og erfaring med nye ord og begreper. 
Tiltaket dekker både leie og godtgjørelse til husvertene. 


NAV foreslås også styrket med 0,05 mill. til dekning av økte lønns- og driftsutgifter til 
miljøarbeiderstilling, og med 0,3 mill. til dekning av økte utgifter til livsopphold for deltakerne i 
helsefagarbeiderutdanningen i regi av Ryfylke læringssenter.  


Familiens hus foreslås styrket med 0,055 mill. for å dekke økte lønnsutgifter i 160 % 
helsesøsterstilling.  


Kulturbudsjettet foreslås styrket med noe midler for å dekke diverse integreringstiltak ved 
Frivilligsentralen og økte lønnsutgifter ved Biblioteket. I tillegg foreslår rådmannen at det legges 
inn midler til å starte opp to nye tilbud - Fargespill (0,2 mill.) i regi av kulturskolen og lønns- og 
driftsmidler til å kunne starte opp en fritidsklubb. Kultur mener at en fritidsklubb vil kunne være 
et godt integreringstiltak, og tiltaket er foreslått iverksatt med en 50 % stilling som klubbleder og 
med 0,07 mill. i driftsmidler. Fargespill er et integreringsprogram hvor barn og unge (og voksne) 
blir involvert i et program som går over en viss tid og som munner ut i en musikalsk forestilling 
bestående av musikk fra de ulike deltakernes land.  


Hero la ned driften med virkning fra 1.9.2017 etter at UDI avviklet driftsavtalen. Det resulterer i 
at Strand kommune ikke lenger mottar vertskommunetilskudd. Dette tilskuddet har vært på ca 2 
mill. årlig og har blant annet finansiert en helsesøsterstilling, en 25 % jordmorstilling, en 
deltidslegestilling, medfinansiering av en lærerstilling ved Ryfylke læringssenter samt noe 
generelle driftsmidler i disse virksomhetene. Budsjettforslaget for 2018 har innarbeidet 
reduksjon på disse områdene (se tabell Endrede forutsetninger ift oppr. Budsjett 2017 – 
Virksomheter i slutten av dette kapitlet) med unntak av helsesøster- og legestillingen som foreslås 
finansiert med ordinær bevilgning.  


Kommunen mottar konsesjonsavgift for Jøssang og Dalen kraftverk på 0,366 mill. hvert år. 
Vedtaket mottas fra NVE i desember måned for inneværende år. For økonomiplanperioden 2018-
2021 er det lagt til grunn samme nivå som regnskapet for 2016. Vi har pr dags dato ikke fått 
signaler om at beløpet vil endres. Konsesjonsavgiften settes av på næringsfondet. Det er foreslått 
at 0,145 mill. skal benyttes til bygdeutvikling under Næringsutvikling. I henhold til vedtekter for 
næringsfondet er også 0,050 mill. avsatt til utbetaling av etablerertilskudd. Øvrig disponering av 
næringsfondet vil skje basert på kommunens vedtekter for næringsfondet 


Kommunen kjøper nesten 7 mill. kWh i konsesjonskraft fra Jøssang og Dalen Kraftverk. 
Forvaltningen av kraften gjennomføres av Ishavskraft. For 2018 har kommunen inngått avtale om 
forvaltning med garantert minste salgspris hvor kommunen har en garantipris på 23,25 øre pr 
kWh. Det er budsjettert med at Ishavskraft vil oppnå en enda bedre pris, slik tjenesteavtalen som 
er inngått gir insentiv for. Referanseprisen for 2018 er 25,83 øre per kWh. Oppnås 
referanseprisen utløser det honorar til Ishavskraft på 7,08 øre per kWh. Foreløpig prognostisert 
årspris for 2018 ligger høyere enn rådmannens anslag, men anses ikke tilrådelig å legge til grunn 
for budsjett 2018 på dette tidspunkt, og bør heller vurderes ifbm tertialrapporteringen i løpet av 
året.  


Kjøp av konsesjonskraften gjennomføres til en sats pr kWh fastsatt av NVE desember året før 
kjøpsåret. For økonomiplanperioden har vi lagt til grunn samme sats som for 2017, det vil si 11,48 
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øre pr kWh. Basert på disse prisene oppnår kommunen en netto inntekt på konsesjonskraft på 
0,863 mill. per år i økonomiplanperioden. Dette er en økning fra 2017 på kr 0,5 mill. og skyldes at 
at budsjett for 2017 la garantipris til grunn og ikke referansepris. Det vil si at budsjett for 2018 er 
noe mer ekspansivt på dette punktet.  


Statlig investeringskompensasjon i skoler, omsorg og kirke er for 2018 budsjettert på et noe 
lavere nivå enn i 2017. Dette skyldes reduserte renteutgifter. Fra 2020 er det lagt inn en økning i 
investeringskompensasjonen som følge av ferdigstillelse av nytt skolebygg på Tau. 
Momskompensasjonen for investeringer er i henhold til lovkrav fra 2014 budsjettert 100 % i 
investeringsregnskapet og brukes som en del av egenfinansieringen til investeringene. 


FINANSPOSTER 


Forslag til investeringsbudsjettet for perioden 2018-2021 og renteforventninger for perioden 
danner grunnlaget for kommunens finansposter i økonomiplanen. Basert på vurdering av 
gjenstående levetid på kommunens anleggsmidler er det forutsatt at nye låneopptak skal 
nedbetales over 30 år sammen med eksisterende gjeld. Ved faktiske låneopptak blir det vurdert 
om kommunen kan ha lengre løpetid på nye lån. Hvis investering i skolebygg skal ha 40 års 
nedbetalingstid kan det innebære at øvrige lån må nedbetales raskere enn budsjettert som følge 
av kortere gjenstående levetid på aktuelle anleggsmidler. 


 


Langsiktig gjeld på kommunens investeringer vil i løpet av økonomiplanperioden øke med 428 
mill. i forhold til 2017. I 2018 vil økningen være på 120 mill., i 2019 på 138 mill. og i 2020 på 77 
mill. I 2021 vil det være en økning på 94 mill. Ved utgangen av 2021 vil kommunen med andre ord 
ha lånegjeld på investeringer på over en milliard; 1,065 mrd. Denne betydelige økning i gjeld 
gjenspeiler seg i kommunens rente- og avdragsutgifter i perioden. Disse estimatene tar ikke 
hensyn til prisstigning i perioden.  


 


Avdragene er i 2021 forventet å utgjøre 
57,5 mill. mot 44,2 mill. i 2018. Det gir 
en økning på over 13 mill. fra 2018 til 
2021. Renteutgiftene i 
økonomiplanperioden vil øke fra 18,1 
mill. til 30,4 mill., som gir en økning på 
12,273 mill. En forventning om et lavt 
fremtidig rentenivå bidrar til at 
renteutgiftene ikke øker enda mer. 
Sammenligner vi med inneværende år 
øker kapitalkostnadene (dvs renter og 
avdrag samlet) med til sammen 35,731  


mill. Dette må finansieres av drift og innebærer at kommunen har tilsvarende mindre til dekning 
av øvrige driftsutgifter i 2021 sammenlignet med 2017. 


(tall i tusen kroner) Regn. 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Renteutgifter 16 758 17 955 18 117 21 180 27 979 30 390


Avdrag 26 555 34 504 44 209 47 230 52 948 57 449


Renteutgifter og gjeldsavdrag 43 313 52 459 62 326 68 410 80 927 87 839


Renter og avdrag VAR-investeringer -7 973 -8 225 -9 629 -11 120 -12 256 -13 365


Statlig invest.komp. skole/omsorg -4 976 -3 817 -3 185 -3 189 -3 290 -3 205


Sum rente-/avdragsrefusjoner -12 949 -12 042 -12 814 -14 309 -15 546 -16 570


Renter og avdrag etter refusjoner 30 364 40 417 49 512 54 101 65 381 71 269


Langsiktig gjeld investeringer 526 235 637 168 756 707 894 980 971 659 1 065 470


Renteutgifter, låneavdrag og refusjoner
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Rentenivået er vanskelig å forutsi og influeres av internasjonal økonomi. Norges bank melder i 
Pengepolitisk rapport 3/2017 om noe høyere vekst i norsk økonomi enn anslått i forrige rapport. 
Vekstanslaget for resten av året er oppjustert. Veksttakten for årene fremover er nært knyttet til 
utviklingen i andre land som og ventes å ligge på over 2 prosent ut 2020. Norges Bank reduserte 
styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,5 % mars 2016, og har siden holdt den uendret. 
Styringsrenten ventes å øke til i om lag 1,5 % mot slutten av 2020. Prognosen for styringsrenten 
er noe høyere nå enn i forrige rapport. Det innebærer forventninger om et fortsatt langsiktig lavt 
rentenivå.  


Rådmannen har lagt sentralbankens renteforutsetninger for 3 mnd nibor på 0,85 % i 2018 og 1,05 
% i 2019 og 1,55 % i 2020 til grunn for budsjettert rentenivå. I tillegg til niborrenten kommer 
kommunens påslag på renteinntekter i hovedbanken. Som følge av at kommunen skal inngå ny 
hovedbankavtale gjeldende fra 01.12.2017 forventes reduserte innskuddsbetingelser. For 
rentekostnader er det tillagt en ekstra buffer utover dagens marginpåslag på 0,60 % som vi i snitt 
møter hos våre låneinstitusjoner. Det gir et budsjettert rentenivå på rentekostnader for 2018 på 
1,45 %, 1,65 % i 2019, 2,15 % i 2020 og 2,28 % i 2021på lån med flytende rente. Nye låneopptak 
i perioden er budsjettert til flytende rente. 


For å redusere renterisiko og skape større forutsigbarhet på nivået på rentekostnader, kan lån 
inngås med fastrente. Det kan også inngås separate rentebytteavtaler. Gjeldende finansreglement 
tilsier en fastrenteandel på minimum ⅓ av brutto låneportefølje. Minimum ⅓ av brutto 
låneportefølje skal ha flytende rente og siste tredjepart skal vurderes ut fra markedssituasjonen. 
Per 31. august var 60 % av brutto låneportefølje sikret med fastrentebetingelser.  


Dagens rentebytteavtaler, både i form av renteinntekter og renteutgifter, er hensyntatt i 
økonomiplanen frem til utløpsdato. Denne rentesikringen innebærer økte renteutgifter 
tilsvarende 0,14 % på budsjettert flytende rentenivå i 2018. Dersom flytende renteanslag for 2019 
og utover slår til, vil dagens rentebytteavtaler gi en besparelse i rentevilkårene med 0,11 % i 2019, 
0,61 % i 2020 og 0,82 % i 2021. Det er da ikke tatt hensyn til eventuell fornyelse av 
rentebytteavtaler, noe som selvsagt må vurderes fortløpende med økt låneopptak.  


Som følge av økende gjeldsgrad utover i planperioden vil kommunen være eksponert for en 
betydelig renterisiko. Rådmannen mener dette taler for fortsatt behov for en høy andel sikring av 
rentebetingelser. En renteøkning på 1 prosentpoeng utover budsjettert rentenivå for 
økonomiplanperioden vil i 2021 utgjøre 10,76 mill. i økte renteutgifter på kommunes lån med 
flytende rente. Ved utgangen av 2017 ventes kommunens rentefond være på 7,7 mill. Dette skal 
være en buffer for renteøkninger på kort sikt. Hvis rentefondet er for lite til å dekke eventuelle 
renteøkninger, kan kommunen risikere å måtte kutte i tjenesteproduksjonen for å finansiere økte 
renteutgifter. Basert på dagens gjeldsnivå og rentesikring vil ett prosentpoeng økning i rentenivå 
innebære ca. 2,5 mill. i økt renteutgift i 2018 med dagens sikringsgrad. Ut i fra disse beregninger 
er rentefondet pr dags dato vurdert stort nok.  


Som følge av økte låneopptak vil kommunen ha en høyere renterisiko utover i planperioden. Dette 
bør søkes møtt ved å inngå nye rentesikringer og ved oppbygging av rentefondet. Dette forholdet 
bør tillegges vekt ved disponering av eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk ved årsslutt. 


Jo høyere netto lånegjeld i forhold til kommunens driftsinntekter, jo mer fornuftig er det med en 
høyere andel lån sikret med fastrente. Dette for å skape større forutsigbarhet i rentenivået og 
unngå store svingninger på rentekostnader som påvirker kommunens netto finanskostnader og 
spiser av tilgjengelige inntekter til drift av kommunen. Rådmannen vurderer kontinuerlig 
balansen mellom sikkert rentenivå og for tiden lave renter.  


Strand kommune inngikk i desember 2013 ny hovedbankavtale som sikret kommunen svært gode 
innskuddsbetingelser. Tidlig låneopptak har dermed muliggjort at kommunen har kunnet 
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plassere overskuddslikviditeten på driftskonto til svært gode betingelser. Avtalen har gitt 
kommunen en positiv netto renteinntekt på ubrukte lånemidler. Denne situasjonen vil ikke 
vedvare når ny bankavtale må inngås ved utgangen av 2017. Forventet nivå på renteinntekten 
reflekterer dette. Låneopptaket i 2018 er budsjettert til juni måned, men vil gjennomføres så sent 
som mulig i året for å redusere rentekostnaden.  


Årlig mottatt avdrag knyttet til ansvarlig lån til Lyse AS er på 2,53 mill. Disse midlene benyttes 
som egenfinansiering av investeringer. I tillegg til avdraget kommer renteinntekter på lånet. 
Rentebetingelsene er 3-mnd niborrente pluss 2 % rentepåslag. Dette gir kommunen en årlig 
finansinntekt, i tillegg til mottatt avdrag, på ca 1,5 mill. i perioden 2018 – 2021.  


Kommunen mottar også utbytte fra Lyse AS. I styrets melding til eierne 2016 fremkommer 
utbytteplanen på 500 mill. for 2018. Utbytteplanen for 2018 er videreført i økonomiplanperioden. 
For Strand kommune utgjør dette 12,66 mill. i utbytte. Det er satsingen på fiberteknologi som 
ventes å gi økt avkastning utover i perioden. 


Eierskapet i Lyse AS gir kommunen inntekter i form av avdrag og renter på ansvarlig lån, samt 
utbytte i størrelsesorden 14,131 mill. for 2018. Inntekten i 2018 tilsvarer det kommunen vil måtte 
betale i renter og avdrag på et lån på 295 mill. med en flytende innlånsrente på 1,45 % og 
avdragstid 30 år. Bokført verdi av kommunens eierandel i Lyse AS er 25,548 mill. Hva en eventuell 
salgsverdi vil bli er høyst usikkert. 


Innskjerpede retningslinjer fra Husbanken medfører at startlånsordningen i mindre grad retter 
seg mot førstegangsetablerere, og mer mot varig vanskeligstilte. Det resulterer i vesentlig færre, 
men ofte større tilsagn på startlån. Grunnet store mengder ubrukte startlånsmidler ved utgangen 
av 2016 ble det ikke tatt opp startlån i 2017. Per 5. oktober 2017 var gjenstående ubrukte 
startlånsmidler redusert til ca. 10 mill. Videre har NAV gitt forhåndstilsagn på 8 mill. Rådmannen 
mener derfor det er fornuftig å legge opp til et låneopptak av startlånsmidler i 2018 på 20 mill. 
Dette anslaget er videreført i økonomiplanperioden, men må vurderes opp mot ubrukte 
lånemidler år for år. Kommunen har et påslag på renten til Husbanken på 0,25 % som skal dekke 
administrasjon. Det forventes i utgangspunktet at kommunens renteutgifter på startlånet 
tilsvarer renteinntektene.  


BUDSJETTETS UTGIFTSSIDE 


Lønnsveksten anslås i statsbudsjettet til 3,0 % for kommunesektoren. Oppgjøret i 2018 er et 
hovedoppgjør. Det er ikke klart om det vil bli lokale forhandlinger i tillegg. Avsatt lønnspott for 
2018 utgjør 15,27 mill. Dette inkluderer også lønnsjustering for inneværende års lønnsoppgjør 
som ikke er hensyntatt i virksomhetenes budsjettramme for 2018.  


Kommunens pensjonsutgifter er budsjettert i henhold til prognoser fra våre 
pensjonsleverandører KLP og Statens pensjonskasse. Prognosene for 2018 tilsier økte 
pensjonsutgifter sammenlignet med opprinnelig budsjett for 2017. Ajourhold av 
pensjonsbestanden har medført reduserte pensjonsanslag utover 2017. Ajourholdet er satt i 
system slik at dette gjøres fortløpende. De voldsomme effektene vi har sett i løpende 
pensjonspremie i 2016 og 2017 ventes å opphøre.  


DRIFTSBUDSJETT FOR VIRKSOMHETENE 


Hovedoversikt drift fordelt på sektor er vist i tabellen på neste side. Netto justert driftsnivå i 2018 
er 734 mill. mot 696 mill. i justert budsjett per 2. tertial 2017. Nivået i 2018 er i store trekk 
videreført for økonomiplanperioden. Endringer utover perioden kan best leses av tabellene side 
32-34. Enkelte driftsreduksjoner er av en slik karakter at de gis særskilt omtale. For øvrig 
kommenteres også vesentlige endringer også i de sektorvise kapitlene.  







Økonomiplan 2018 – 2021   


29 
 


Inngangsporten til arbeidet med budsjett 2018 har vært at svak befolkningsvekst og lavere 
økonomisk aktivitet gir lav inntektsvekst. Samtidig preges kommunen av betydelige 
investeringsbehov. I tillegg har budsjettprosessen vist en kombinasjon av både lovmessige krav, 
forventninger fra våre brukere og egne ambisjoner om et kvalitativt løft i tjenestene. Dette er 
forhold som er vanskelige å kombinere. 


Rådmannen vil betegne arbeidet med å utarbeide budsjett for 2018 som en inkluderende prosess 
der alle virksomheter har medvirket. Det er avholdt sektorvise budsjettmøter med 
virksomhetene. Plasstillitsvalgte har vært involvert i drøftinger av konsekvenser i den enkelte 
virksomheten, og det har vært et overordnet drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte.  


Rådmannen vurderer denne prosessen som vellykket. God dialog og konstruktive innspill har gitt 
rådmannen en god innsikt i de ulike utfordringene i virksomhetene. Rådmannen legger heller ikke 
skjul på at det økonomiske handlingsrommet ikke har vært stort nok til å kunne imøtekomme alle 
reelle behov og gode tiltak en gjerne skulle satt i gang.  


For å kunne imøtekomme nødvendige drifts og investeringstiltak har budsjettforslaget for 2018 
ikke innarbeidet enkelte driftstiltak i vedtatt økonomiplan. Felles for tiltakene er at de enkeltvis 
er relativt beskjedne, og tiltaket er ikke en nødvendig utgift. Tiltakene som ikke er innarbeidet er 
0,2 mill. i trivselsmidler for elever, 0,15 mill. i trivselsmidler for eldre og 0,2 mill. i trivselsmidler 
for ansatte. Summen av disse postene utgjør 0,55 mill. hvert år i planperioden.  


Videre er ordningen med utdeling av eiendomsskattemidler til utkantene ikke foreslått videreført 
i 2018. Etter rådmannens vurdering er ikke eiendomsskatteinntekten tilstrekkelig stor til å 
finansiere de tiltakene som nyter godt av midlene. 0,5 mill. frigjort til økt nedbetaling av lån vil 
komme en vesentlig større målgruppe til gode.  


I forbindelse med budsjett for 2017 ble det også avsatt 50.000 i årlig støtte til Kornelius. Støtten 
skulle tilrettelegge for en årlig konsert. Da andre lag og organisasjoner ikke har mottatt slik støtte 
til tilsvarende enkeltstående arrangement i økonomiplan, vil rådmannen ikke anbefale å 
innarbeide tiltaket i økonomiplanen. Koret vil fortsatt ha muligheten for å søke om støtte på 
ordinær måte på linje med ulike lag og organisasjoner.  


Som vist tidligere i dette kapitlet utfordrer eksisterende skoleutbygging på Tau alene de vedtatte 
økonomiske styringsparameterne, og kommunens netto lånegjeld vil i 2021 utgjøre nærmere 842 
mill., tilsvarende 86 % av stipulerte driftsinntekter, mot vedtatt mål på maksimalt 60 %.  
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Oppvekst og levekår er den største 
sektoren i kommunen og utgjør 
56 % av kommunens netto 
driftsnivå. Helse og omsorg står for 
30 % av netto driftsnivå. Teknisk 
utgjør kun 8 %, men her bør det 
presiseres at dette er nettotall. Store 
deler av Plan og forvaltning skjer til 
selvkost. Politisk og sentral ledelse 
samt stabstjenester utgjør 6 % av 
netto driftsutgifter. Detaljer 
vedrørende sektorene blir nærmere 
omtalt i sektorkapitlene.  
 


 


 


Regnskap Bud 2.tert


2016 2017 2019 2020 2021


(Tall i tusen kroner) Netto Netto Utgifter Inntekter Netto Netto Netto Netto


Oppvekst og levekår


Barnehagesektoren 110 285        118 752        132 452        -8 348           124 104        123 064        122 234        122 234        


Skolesektoren 159 895        163 683        178 681        -15 703        162 978        161 908        161 255        161 255        


Oppvekst/levekår 108 921        119 152        162 255        -31 297        130 958        132 957        129 365        129 365        


Sum oppvekst og levekår 379 101        401 587        473 388        -55 348        418 040        417 929        412 854        412 854        


Helse og omsorg


Pleie og omsorg 115 920        128 064        140 338        -14 714        125 624        126 924        126 924        126 924        


Psykiatritjenesten 16 422          16 994          22 004          -4 899           17 105          17 105          17 105          17 105          


PUH-tjenesten 47 157          49 451          58 802          -12 050        46 752          46 752          46 752          46 752          


Kommunal helsetjeneste 25 194          29 627          36 184          -6 501           29 683          30 433          30 433          30 433          


Sum helse og omsorg 204 693        224 136        257 328        -38 164        219 164        221 214        221 214        221 214        


Teknisk


Plan og forvaltning 6 827            8 511            15 113          -7 008           8 105            8 105            8 105            8 105            


Vann, avløp og renovasjon -2 357           903                24 622          -23 922        700                700                700                700                


Brann 6 291            6 731            8 821            -2 040           6 781            6 781            6 781            6 781            


Bygg og eiendom (inkl. strøm) 46 349          48 174          68 804          -22 966        45 838          45 175          45 175          45 175          


Øvrig teknisk -1 537           27                  2 100            -2 073           27                  27                  27                  27                  


Sum teknisk 55 573          64 346          119 460        -58 009        61 451          60 788          60 788          60 788          


Politisk sekretariat 6 576            7 009            7 114            7 114            7 114            7 114            7 114            


Kirkelig fellesråd 6 241            6 230            7 647            7 647            6 347            6 347            6 347            


Sentral ledelse og stab 12 551          20 773          73 246          -40 866        32 380          32 230          32 195          32 195          


Sentrale poster -21 452        1 488            5 333            5 333            7 191            7 341            7 356            


Konsesjonskraft/-avgifter 915                918                943                943                943                943                943                


Pensjon, premieavvik og seniortiltak 7 299            -30 445        -17 920        -17 920        -                -                -                


Justert driftsnivå 651 497        696 042        926 539        -192 387      734 152        753 756        748 796        748 811        


Enkelte avvik mel lom inntekter og utgi fter i  denne tabel len og senere i  kommunalavdel ingskapitlene skyldes  at avsetninger ti l  og bruk av 


fond er holdt utenfor i  denne tabel len. Interntjenestefordel ing er inkludert.


Budsjett 


2018


Økonomiplan


Hovedoversikt drift
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Økonomisk oversikt - Drift Regnskap Bud 2.tertial Budsjett


(tall i tusen kroner) 2016 2017 2018


Brukerbetaling -23 238 -23 911 -25 040


Salgs- og leieinntekter -65 377 -68 072 -72 068


Overføringer med krav til motytelse -113 221 -73 983 -67 916


Rammetilskudd -330 742 -345 872 -361 729


Andre statlige overføringer -42 001 -53 517 -46 421


Andre overføringer -105 -27 -27


Skatt på inntekt og formue -327 171 -325 372 -337 951


Eiendomsskatt -29 731 -29 741 -30 790


Andre dir./indir. skatter -368 -366 -366


Sum driftsinntekter -931 954 -920 861 -942 308


Lønnsutgifter 459 456 464 519 466 203


Sosiale utgifter 112 382 105 152 121 713


Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. tj. prod. 93 781 102 930 103 390


Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj. prod. 128 557 145 294 149 791


Overføringer 51 506 40 736 55 304


Avskrivninger 28 918 0 0


Fradrag internt fordelte utgifter -4 349 -8 637 -7 932


Sum driftskostnader 870 251 849 994 888 469


Brutto driftsresultat -61 703 -70 867 -53 839


Renteinntekter og utbytte -25 670 -22 015 -21 991


Mottatte avdrag på lån -347 -300 -400


Sum finansinntekter -26 017 -22 315 -22 391


Renteutgifter og låneomkostninger 19 097 20 004 20 817


Avdrag på lån 26 555 34 504 44 209


Utlån 519 230 400


Sum finanskostnader 46 171 54 738 65 426


Resultat finansposter 20 154 32 423 43 035


Motpost avskrivninger -28 918 0 0


Netto driftsresultat -70 467 -38 444 -10 804


Bruk av tidligere års overskudd -26 939 -39 106 0


Bruk av disposisjonsfond -4 499 -3 276 -12 126


Bruk av bundne fond -4 860 -7 239 -3 328


Sum bruk av fond -36 298 -49 621 -15 454


Overføring til investeringsregnskapet 10 100 19 699 4 890


Avsatt til disposisjonsfond (inkl. pensjon) 43 865 67 933 20 935


Avsatt til bundne fond 13 694 433 433


Sum avsetninger 67 659 88 065 26 258


Regnskapsmessig mer/mindrerforbruk -39 106 0 0
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Vi ser at statlige overføringer/tilskudd og skatter inkludert eiendomsskatt utgjør 80 % av 
kommunens inntekter i 2018. Lønn og sosiale utgifter utgjør 62 % av driftsutgiftene i budsjettet 
for 2018. 


 


ENDRINGER I DRIFT FRA 2017 TIL 2018 –  2021 


Budsjettet for 2018 og for kommende år i økonomiplanperioden bygger på kommunestyrets 
vedtak om økonomiplan for 2017 – 2020, samt budsjettjusteringer og driftsvurderinger gjort i 
løpet av året. Rådmannen har også justert enkelte driftsområder slik at det er bedre harmoni 
mellom tidligere vedtatte produksjonsnivå, nye volumnivå, offentlige krav og økonomiske midler.  


Tabellen under viser forhold som endrer situasjonen i forhold til kommunestyrets budsjettvedtak 
for 2017, jfr. KOM 92/16. 


 


 


 


 


Endrede forutsetninger ift. oppr. budsjett 2017 - Virksomheter 2018 2019 2020 2021


(tall i hele tusen)


Diverse virksomheter Lønnsoppgjør, pensjon og andre lønnsforhold 10 993 10 993 10 993 10 993


Diverse virksomheter Prisstigning utgifter 3 176 3 176 3 176 3 176


Diverse virksomheter Prisstigning inntekter -1 201 -1 201 -1 201 -1 201


Diverse virksomheter Driftskonsekvenser av IT investeringer 1 173 2 031 2 181 2 196


1000 Politisk styring To flere gruppeledere (Rådmann) 81 81 81 81


1100 Sentral ledelse Eiendomsskattemidler tas ut (Rådm) -500 -500 -500 -500


1150 Næringsutvikling Smartby strategi tas ut (Øk.pl) -100 -100 -100 -100


1150 Næringsutvikling Nasjonal turistveg Ryfylke (FOR 106/16) 80 0 0 0


>> Nasjonal turistveg Ryfylke fin. fra disp.fond (FOR 106/16) -80 0 0 0


1150 Næringsutvikling Grønne datasentre (FOR 61/17) 35 35 0 0


1150 Næringsutvikling Tilskudd til Handelsforeningen, (FOR 73/17) 150 0 0 0


1200 Dokumentavdeling Arkivar, resten opp til 100% st., delvis utsatt i 2017 (Øk.pl) 278 278 278 278


1300 Personalavdeling Trivselstiltak for ansatte (2017) tas ut (Rådm) -200 -200 -200 -200


1400 Økonomiavdeling Utsetter ansettelse av vakant stilling på ubestemt tid (Rådm) -244 -244 -244 -244


1500 IT-avdeling Justering av inntekter fra PC-ordning (Rådm) -500 -500 -500 -500


2000 Felles barnehage Tilskudd til private barnehager (Rådm) 2 100 2 100 2 100 2 100


2000 Felles barnehage Reduksjon foreldrebetaling private barnehager (Rådm) 150 150 150 150


2000 Felles barnehage Kompensasjon økt pedagognorm (Rådm) 830 830 0 0


2050 Styrket barnehage Vertsk .tilsk . : bortfaller (tolk, underv.matr.) (Rådm) -30 -30 -30 -30


2050 Styrket barnehage Enkeltvedtak eksisterende (Rådm) 640 0 0 0


2050 Styrket barnehage Nye enkeltvedtak (Rådm) 400 0 0 0


2100 Eikehaugen barnehage Styrket vikarbudsjett (Rådm) 22 22 22 22


2160 Jørpeland barnehage Utvidelse - pedagog (Rådm) 643 643 643 643


2160 Jørpeland barnehage Utvidelse - fagarbeider (Rådm) 472 472 472 472


2180 Bekkevegen barnehage Integr.tilsk . : Innføringsavdeling - økte kostnader (Rådm) 120 120 120 120


2180 Bekkevegen barnehage Økt bemanning (Rådm) 358 358 358 358
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2500 Felles grunnskole Vertsk .tilsk . : bortfaller (tolk, underv.matr.) (Rådm) -20 -20 -20 -20


2500 Felles grunnskole Gjesteelever (Rådm) 697 0 0 0


2500 Felles grunnskole Utdanningsvalg (Rådm) 33 33 33 33


2500 Felles grunnskole Skoleskyss privatskoler (Rådm) 87 87 87 87


2500 Felles grunnskole Spesialundervisning privatskoler (Rådm) 576 576 576 576


2500 Felles grunnskole Tilskudd privat SFO (Rådm) 21 21 21 21


2500 Felles grunnskole Privat SFO, tilrettelagt ressurs (Rådm) 155 155 155 155


2500 Felles grunnskole Trivselstiltak for elever (2017) tas ut (Rådm) -200 -200 -200 -200


2500 Felles grunnskole Styrking tidlig innsats i statsbudsjettet 278 278 278 278


2530 Tau ungdomsskole Korreksjonsordning private skoler 60 % i drift (Rådm) -178 -178 -178 -178


2560 Jørpeland ungdomsskole Korreksjonsordning private skoler 60 % i drift (Rådm) -292 -292 -292 -292


2590 Nordre Strand skule Korreksjonsordning private skoler 60 % i drift (Rådm) -76 -76 -76 -76


2620 Tau skole Busstransport svømming (Rådm) 130 130 130 130


2620 Tau skole Busstransport Bjørheimsbygd (Rådm) 1 026 653 0 0


2620 Tau skole Korreksjonsordning private skoler 60 % i drift (Rådm) -360 -360 -360 -360


2680 Fjelltun skole Korreksjonsordning private skoler 60 % i drift (Rådm) -285 -285 -285 -285


2690 Resahaugen skole Integr.tilsk . : Språkstasjon (Rådm) 430 430 430 430


2690 Resahaugen skole Korreksjonsordning private skoler 60 % i drift (Rådm) -419 -419 -419 -419


2800 Ryfylke læringssenter Vertsk .tilsk . : bortfaller (tolk, underv.matr.) (Rådm) -150 -150 -150 -150


2800 Ryfylke læringssenter Integr.tilsk . : Undervisning i skolens ferier (Rådm) 350 350 350 350


2800 Ryfylke læringssenter Økt inntekt/tilskudd (Rådm) -2 304 -2 304 -2 304 -2 304


2900 PPT Stilling PPT nye krav barnehagelov, resten 7/12 (Øk.pl) 398 398 398 398


>> Stilling PPT nye krav, økt refusjon kommuner (Øk.pl) -203 -203 -203 -203


3100 Barnevern Inventar nye kontorlokaler tas ut (Øk.pl) -200 -200 -200 -200


3100 Barnevern Kjør for livet. Opptrapping (Øk.pl) 70 70 70 70


3100 Barnevern Vertsk .tilsk . : bortfaller (tolk, fosterhjemsgodtgj.) (Rådm) -320 -320 -320 -320


3100 Barnevern Integr.tilsk . : Egenandel barnevernstiltak (Rådm) 50 50 50 50


3150 NAV sosial Sikkerhetstiltak tas ut (Øk.pl) -200 -200 -200 -200


>> Sikkerhetstiltak ikke utført enda (Rådm) 200 0 0 0


3150 NAV sosial Akora utstyr tas ut (Øk.pl) -100 -100 -100 -100


3150 NAV sosial Akora utstyr (Rådm) 100 0 0 0


3150 NAV sosial Integr.tilsk . : Økt introduksjonsstønad (Rådm) 5 000 5 000 5 000 5 000


3150 NAV sosial Integr.tilsk . : Økt lønn flyktningetjenesten (Rådm) 300 300 300 300


3150 NAV sosial Integr.tilsk . : Økt kostnader kontordrift (Rådm) 50 50 50 50


3150 NAV sosial Integr.tilsk . : Red. husverttiltak, færre ensl. mindreår. (Rådm) -780 -780 -780 -780


3150 NAV sosial Integr.tilsk . : Økt lønnskostnader miljøarbeider (Rådm) 50 50 50 50


3150 NAV sosial Integr.tilsk . : Økt kostn. livsopphold helsefagarbeidere (Rådm) 300 300 300 300


3150 NAV sosial Integr.tilsk . : Red. Ryfylke IKS arbeidsplass, avsluttet (Rådm) -100 -100 -100 -100


3150 NAV sosial Husleie nye lokaler (Rådm) 500 500 500 500


3150 NAV sosial Renhold nye lokaler (Rådm) 50 50 50 50


3150 NAV sosial 3 VTA-plasser Avanti (FOR 48/17) 672 672 672 672


3150 NAV sosial Russtillinger bortfall av tilskudd (Rådm) 410 410 410 410


3150 NAV sosial Ny stilling AKORA aktivitet 1/2 år i 2018 (Rådm) 370 740 740 740


3200 Familiens hus Skolehelsetj. 100% st. Resten 7/12 (KOM 92/16) 470 470 470 470


3200 Familiens hus Driftsmilder LOS tas ut, prosjekt avsluttet (Rådm) -30 -30 -30 -30


3200 Familiens hus Vertsk .tilsk . : bortfaller (helsesøster, jordmor, tolk) (Rådm) -1 016 -1 016 -1 016 -1 016


3200 Familiens hus Integr.tilsk . : Økte lønnskostnader 160% helsesøster (Rådm) 55 55 55 55


3200 Familiens hus Helsesøsterstilling (Rådm) 667 667 667 667


3200 Familiens hus Ungdomslos 50% (Rådm) 344 344 344 344


3200 Familiens hus Lisenser InfoDoc (Rådm) 38 38 38 38


3250 Felles Omsorg Furulia PUH-boliger 8 mnd. (Øk.pl) 1 666 1 666 1 666 1 666


>> Furulia PUH-boliger oppstart utsettes (Rådm) -2 500 -2 500 -2 500 -2 500


>> Furulia PUH-boliger, Oppstart drift 01.01.2019 (Rådm) 2 500 2 500 2 500


3250 Felles Omsorg Kreftkoordinator, resten (KOM 92/16) 45 45 45 45


>> Kreftkoordinator tas ut (Rådm) -75 -75 -75 -75


3250 Felles Omsorg Styrking pleie og omsorg, fordeles senere (Rådm) 1 000 0 0 0


3400 Omsorg Tau Tapte LAR-inntekter (Rådm) 180 180 180 180


3400 Omsorg Tau Sterk volumøkning. Må styrke driften (Rådm) 700 700 700 700


3400 Omsorg Tau Økt bemanning, 80% sykepl., 50% helsefagarbeider (Rådm) 849 849 849 849


3400 Omsorg Tau Omsorgslønn, volumøkning (Rådm) 202 202 202 202


3460 Åpen omsorg Jørp. Brukerstyrt personlig assistent tas ut (Øk.pl) -491 -491 -491 -491


3460 Åpen omsorg Jørp. Tapte LAR-inntekter (Rådm) 400 400 400 400


3460 Åpen omsorg Jørp. Antatt tilskudd ressurskrevende tjenester (Rådm) -485 -485 -485 -485


3460 Åpen omsorg Jørp. Ny brukerstyrt personlig assistent (Rådm) 200 0 0 0


3510 Sykeavdelingen Økte driftsutgifter (Rådm) 200 200 200 200


3510 Sykeavdelingen ØHD-inntekter fra nabokommuner faller bort, oppsagt (Rådm) 1 032 1 032 1 032 1 032


3540 Demente Jonsok Økt bemanning, CH omgjort til dement-kollektiv (Rådm) 5 400 5 400 5 400 5 400


3540 Demente Jonsok Antatt tilskudd ressurskrevende tjenester (Rådm) -1 424 -1 424 -1 424 -1 424


3540 Demente Jonsok Utvidelse dagsenter demente. Får også tilsk. fra stat (Rådm) 366 366 366 366


3680 Langelandsmoen Antatt tilskudd ressurskrevende tjenester (Rådm) -1 662 -1 662 -1 662 -1 662


3680 Langelandsmoen Drift av bil (Rådm) 27 27 27 27







  Økonomiplan 2018 - 2021 


34 
 


  


3800 Helse Legevikar sommer tas ut (Øk.pl) -320 -320 -320 -320


3800 Helse Ergoterapeut 50%, resten av året (KOM 92/16) 354 354 354 354


3800 Helse Vertsk .tilsk . : bortfaller (lege, tolk) (Rådm) -417 -417 -417 -417


3800 Helse Legestilling (erstatter vertskommunetilskuddet) (Rådm) 431 431 431 431


3800 Helse Biler til daglegevakt Jørp.og Tau, driftsmidler (Rådm) 20 20 20 20


3800 Helse Godtgjøring veiledning lege (Rådm) 210 210 210 210


3800 Helse Hverdagsrehabilitering (Rådm) 750 1 500 1 500 1 500


5100 Kultur Styrking frivillighetssentralen (Øk.pl) 500 500 500 500


5100 Kultur Kulturminneplan tas ut (Øk.pl) -100 -100 -100 -100


5100 Kultur Bredbånd Folkets hus tas ut (Øk.pl) -50 -50 -50 -50


5100 Kultur Integr.tilsk . : Frivillighetssentralen div. integr. tiltak (Rådm) 5 5 5 5


5100 Kultur Integr.tilsk . : Kulturskolen fargespill (Rådm) 200 200 0 0


5100 Kultur Integr.tilsk . : Fritidsklubb (Rådm) 50 % stilling + driftsmidler 410 410 410 410


5100 Kultur Integr.tilsk . : Justering bibliotekstilling (Rådm) 16 16 16 16


5100 Kultur Tilskudd andre tros- og livssynssamfunn (Rådm) 402 402 402 402


5100 Kultur Ekstraord. tilskudd andre tros-og livsynssamf. (Kirke Tau) 1 633 3 602 0 0


5100 Kultur Gjenstandsamling (Rådm) 30 40 50 50


5100 Kultur Utstyr til 17. mai (Rådm) 50 0 0 0


5100 Kultur Trivselstiltak for eldre (2017) tas ut (Rådm) -150 -150 -150 -150


5100 Kultur Kornelius støtte konsert (2017) tas ut (Rådm) -50 -50 -50 -50


5100 Kultur Jørpeland Brug (2017) tas ut (Rådm) -100 -100 -100 -100


5200 Kirkelig fellesråd Kirke på Tau, planleggingsmidler (KOM 92/16) 1 300 0 0 0


6500 Brannvesen Flytting av 110-sentral tas ut (Øk.pl) -350 -350 -350 -350


6700 Bygg og eiendom Tilskudd til MIL/Tau stadion tas ut (Øk.pl) -2 000 -2 000 -2 000 -2 000


6700 Bygg og eiendom Merking av stier tas ut (Øk.pl) -100 -100 -100 -100


6700 Bygg og eiendom Husleie B-bygg rådhus tas ut (Rådm) -1 840 -1 840 -1 840 -1 840


6700 Bygg og eiendom B-bygg rådhus til drift og vedlikehold (Rådm) 240 240 240 240


6700 Bygg og eiendom Vaktmester 80% ifbm kjøp av B-bygg, Avtale, (Rådm) 544 544 544 544


6700 Bygg og eiendom Funksjonstillegg teamledere renhold (Rådm) 143 143 143 143


6700 Bygg og eiendom Funksjonstillegg teamledere vaktmester (Rådm) 45 45 45 45


6700 Bygg og eiendom Renhold Akora og utvidelse demente Jonsok (Rådm) 81 81 81 81


6700 Bygg og eiendom Gartner/driftsleder 1/2 år i 2018 (Rådm) 337 674 674 674


6700 Bygg og eiendom Reduksjon vedlikehold bygg, nye innkjøpsavtaler (Øk.pl) -200 -200 -200 -200


6700 Bygg og eiendom Økt vedlikehold bygg ekstra i 2018 (Rådm) 1 000 0 0 0


Sum 34 144 34 828 29 668 29 683


I tillegg er det noen justeringer mellom skolene og flytting av arbeidsoppgaver mellom virksomheter.
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3 OPPVEKST OG LEVEKÅR 


Kommunalavdeling for oppvekst og levekår arbeider for å sikre best mulig oppvekstsvilkår til 
barn og unge og deres familier. Det er ca. 500 tilsatte i kommunalavdelingen fordelt på 17 ulike 
virksomheter. Alle virksomhetene samarbeider på tvers i et tidlig innsatsperspektiv.  


Sektoren samarbeider også gjennom et oppvekstteam rettet mot barn og unge som vi har 
bekymringer for. Dette er samarbeidsstrukturer som er i stadig utvikling, og er et viktig bidrag for 
å målrette innsatsen på et tidlig stadium. I 2017 har vi også startet opp med oppvekstteam på 
Strand Videregående skole som ledes av oppvekstkoordinator. 


Arbeidet med oppvekstplan 2018-2030 er i full gang. Oppvekstplanen er en sektorplan og vil gi 
viktige innspill til kommuneplanens samfunnsdel som er under revisjon. Fra 2003 gjelder 
barnekonvensjonen som norsk lov og er dermed like forpliktende for alle kommuner som de 
mange særlovene tjenestene i dag legger til grunn for sitt arbeid. Strand kommune er en 
Sjumilssteg-kommune. Modellen er basert på syv artikler i barnekonvensjonen som har spesielt 
fokus og som gir grunnlaget for de syv stegene i modellen: 


 Medbestemmelse 
 God omsorg 
 Særskilt vern og støtte 
 Vern mot overgrep 
 Fullverdig liv 
 God helse 
 God utdanning 


 
Formålet med Sjumilssteget er at kommunene i Norge skal bruke barnekonvensjonen i det 
daglige arbeidet, når de planlegger og kvalitetssikrer tjenestene til barn og unge. Rådmannen 
har lagt modellen for sjumilssteget til grunn for arbeidet med å utarbeide en helhetlig 
oppvekstplan for barn og unge i Strand. Utkast til oppvekstplan vil bli sendt på høring på nyåret 
2018. 


Barnehage- og skolesektoren satte høsten 2016 i gang en felles satsing på språkløyper. 
Språkløyper er en Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving som har som mål å styrke norske 
elevers språk, lesing og skriving. 


I 2017 søkte Strand kommune Utdanningsdirektoratet om å bli en språkkommune. 


Språkkommuner er et tilbud om støtte til kommunenes utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing 


og/eller skriving. Gjennom å være språkkommune får Strand økonomisk tilskudd til å finansiere 


ressurspersoner som skal støtte utviklingsarbeidet i barnehage og skole, til å etablere og drifte 


lokale faglige nettverk innenfor områdene språk, lesing og skriving, og til å finansiere 


barnehagelærere og lærernes deltakelse i nettverkene. Den økonomiske støtten til satsingen 


varer ut 2018, men planene for det videre arbeidet med implementering av språkløyper 


fortsetter.  


Felles målsetting som alle barnehagene og skolene jobber mot er:  


I Strand kommune satses det systematisk og helhetlig på språk, lesing og skriving i barnehage og 
skole. 
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BARNEHAGESEKTOREN 


Barnehagesektoren består av følgende virksomheter: 


 


MÅL 


Målsettingene fra kommuneplanen: 


 God barnehagedekning, utover lovens krav, jfr. Lov om barnehage § 12 A 
 Sikre kvalitet i barnehagene 
 Vedlikehold av og ressurser til barnehagene 


 
Kommunen har full barnehagedekning med en liten overkapasitet. 


 


FORESLÅTT BEVILGNING 2018 


 


Barnehagesektorens driftsnivå i 2017 er i hovedsak videreført til 2018, men tillagt lønns- og 
prisvekst.  


Målgruppe/belegg


Styrket barnehage


Barn 0-6 år med behov for og 


rett til ekstra tilrettelegging


Eikehaugen barnehage


Små barn 7 barn


Store barn 29 barn


Førland barnehage


Små barn 27 barn


Store barn 56 barn


Jørpeland barnehage


Små barn 16 barn


Store barn 40 barn


Bekkevegen barnehage


Små barn 31 barn


Store barn 42 barn


Innføringsbarnehage Barn med ekstra norskbehov


Felles barnehage


Espira barnehage Tau 83 barn


Rødlandsmyrå barnehage 74 barn


Barnas kulturhage Klippen 147 barn


Læringsverkstedet avdeling Fjeldebakkane bhg 75 barn


Fjordsyn barnehage 80 barn


Bikubå barnehage 54 barn


Barnehagesektoren


 Finansiering av ikke-


kommunale barnehager 


Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan


Barnehagesektoren 2016 2017 2019 2020 2021


(tall i tusen kroner) Netto Netto Drift Inntekter Netto Netto Netto Netto


2000 Felles barnehage 70 578               74 403               79 901           242                 80 143           80 143           79 313           79 313           


2050 Styrket barnehage 11 868               12 628               11 518           -250               11 268           10 228           10 228           10 228           


2100 Eikehaugen barnehage 3 843                  3 982                  5 121             -1 142            3 979              3 979             3 979             3 979             


2140 Førland barnehage 9 800                  10 126               13 570           -3 259            10 311           10 311           10 311           10 311           


2160 Jørpeland barnehage 6 439                  6 420                  9 219             -2 317            6 902              6 902             6 902             6 902             


2180 Bekkevegen barnehage 5 944                  8 880                  11 494           -2 479            9 015              9 015             9 015             9 015             


Sum drift 108 472             116 439             130 823         -9 205            121 618         120 578         119 748         119 748         


12090 Interntjenester fordelt 1 562                  1 695                  1 630             1 630              1 630             1 630             1 630             


Sum 110 034             118 134             132 453         -9 205            123 248         122 208         121 378         121 378         


Budsjett


2018
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Det er fastsatt av regjeringen at ingen skal betale mer for en barnehageplass enn 6 % av 
husstandens samlede skattbare inntekt. Det er også lagt inn 20 timer gratis kjernetid for barn i 
aldersgruppen 3 – 5 år pr uke dersom samlet inntekt er under 450 000,- (august 2017). Per 
september 2017 er det samlet sett kommet inn 51 søknader og innvilget reduksjoner for 0,847 
mill. I tillegg er det 15 søknader som ikke er behandlet. Søskenmoderasjon er ikke medregnet her.  


Pedagognormen skal økes og ikke-kommunale barnehager skal kompenseres for økte kostnader. 
Rådmannen har innarbeidet 0,83 mill. for å håndtere denne utgiften i 2018.  


 


UTVIKLINGSTREKK I BARNEHAGESEKTOREN 


 
 
I Strand går ca. 9 av 10 barn i alderen 1-5 år i barnehage. Dette tallet er noe lavere, men ikke 
vesentlig forskjellig, i forhold til resten av landet. Imidlertid har Strand kommune vesentlig lengre 
åpningstider enn mange andre kommuner. Det skyldes at Strand er en pendlerkommune med 
behov for lange åpningstider.  


Styrket barnehage bistår barn og barnehager som har utfordringer med ekstraressurser. Målet er 
at alle barn skal være best mulig rustet før skolestart. Det er primært barnehagene, i samarbeid 
med barnets hjem, som melder behovene til pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). PPT lager en 
sakkyndig vurdering og en anbefaling ut fra barnets hjelpebehov. Styrket barnehage tildeler 
denne hjelpen.  


Hovedutfordringer for Styrket barnehage er fortsatt uforutsigbarheten i forhold til hvor mange 
barn som blir meldt opp, og hvor omfattende volumet i sakkyndig vurdering fra PPT blir. 


Budsjettrammen for styrket barnehage 
er for 2018 styrket med kr 0,4 mill. og 
gir rom for en liten økning for nye 
vedtak utover dagens nivå. I forslag til 
statsbudsjett ligger det 200 mill. i 
midler til tidlig innsats i skole og 
barnehage. Halvparten av denne 
satsingen fordeles gjennom 
kostnadsnøkkelen for barnehage, og 
halvparten gjennom kostnadsnøkkelen 
for barnehage. For Strand utgjør denne 
satsingen 0,277 mill. i 
barnehagesektoren, og delfinansierer 
rådmannens forslag til budsjettøkning 
for Styrket barnehage. 


 


  


K08 Landet


2014 2015 2016 2016 2016


Prioritering


Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år bhg 120 538         127 122         128 783         133 537         138 807         


Produktivitet


Korr. brutto driftsutg kom bhg per korr oppholdst i kr 70 64 66 59 63


Dekningsgrad


Andel barn 1-5 år med barnehageplass 86 88,1 88,1 90,9 91,5


Andel barn i kommunale bhg i fht alle barn i bhg 24,3 27,7 30,6 46,8 50,3


Tilgjengelighet


Andel bhg med åpningstid 10 t eller mer pr dag 100 100 100 54,2 33,3


Strand kommune
Barnehage
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Kostnadene i kommunale barnehager danner grunnlaget for størrelsen på tilskuddet til de ikke-
kommunale barnehagene. Det er kommunens regnskap for 2016 som danner grunnlaget for 


tilskuddssatsene i 2018 til de ikke-kommunale barnehagene. 


August 2017 ble ny Rammeplan for barnehagene iverksatt. Rammeplanen er en forskrift til 
barnehageloven og har i denne nye utgaven blitt utarbeidet for å sikre en lik kvalitet i alle landes 
barnehager. Barnehagesektoren i Strand har utarbeidet en arbeidsgruppe for implementering av 
ny rammeplan. 


Tabellen gjengir tilskuddssatsene til de 
ikke-kommunale barnehagene i 2018. 
Satsene baserer seg på kommunale 
regnskapstall fra 2016, justert for 
deflator på 2,3 % i 2017 og 2,6 % i 2018. 
Kapitaltilskuddet tilsvarer satser 
fastsatt av Kunnskapsdepartementet. 
Disse er ikke fastsatt da 
budsjettdokumentet ble ferdigstilt.  


 


Tilskuddsberegningen er bekreftet av revisor. 
 


 


SKOLESEKTOREN 


Sektoren består av følgende virksomheter: 


 


 


MÅL 


I 2018 videreføres arbeidet med felles utviklingsplan for Strandaskolen for perioden 2016 – 2020 
som har følgende visjon: «Strandaskolen kjennetegnes av motiverte elever som får utnyttet sitt 
faglige og sosiale potensiale». Vektleggingen av faglig kompetanse og resultatmål videreføres fra 
forrige periode, og det tilføres fokus på motivasjon og trivsel. 


  


Tilskuddssats for 2018 Herav pensjons-


Tilskuddstype 100 % påslag 13%


Små barn 206 053         26 108                        


Store barn 98 276           14 505                        


Kapitaltilskudd følger statens 


satser


Kommunens egen pensjonsutg


Pr heltidsstilling, 2018-verdi 47 728           


Kapasitet/belegg


Felles grunnskole
Finansiering av felles tiltak i 


skolesektoren, gjesteelever, 


spes.undervisning friskoler


Tau ungdomsskole 189 elever


Jørpeland ungdomsskole 309 elever


Nordre Strand skule 79 elever


Tau skole 379 elever


Fjelltun skole 294 elever


Resahaugen skole 432 elever


Skolesektoren
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FORESLÅTT BEVILGNING 2018 


 


Som følge av etableringen av to private friskoler reduseres Strand kommune i rammetilskuddet 
etter hvor mange elever som går i friskolene. Beløpet beregnes hvert år, og for 2017 var 
trekksatsen kr 91 300 pr elev. I 2017 ble kommunen trukket for 32 elever, noe som utgjorde 2,922 
mill. Hele reduksjonen i rammetilskuddet er frem til og med 2017 motsvart av et tilsvarende trekk 
fra skolesektorens ramme. For 2018 trekkes kommunen for til sammen 88 elever. Det gir trekk 
på 7,55 mill. Rådmannen finner det ikke tilrådelig å trekke hele beløpet ut fra skolesektorens 
driftsramme. Rådmannen foreslår derfor at det etableres et prinsipp hvor 60 % av uttrekket tas 
som budsjettreduksjon i skolesektorens driftsbudsjett og 40 % i investeringsbudsjettet. Ved å 
legge dette prinsippet til grunn reduseres skolesektoren driftsbudsjett med 1,610 mill. i 2018. 
Dette kommer i tillegg til reduksjonen på 2,922 mill. som allerede er innarbeidet i skolesektorens 
budsjett. Budsjettreduksjonen vil innarbeides ved å redusere kompetansehevingsmidlene og 
belastes skolene etter elevfaktor.  
 
Skolesektoren fikk i 2016 
1,957 mill. fra 
Utdanningsdirektoratet 
for å øke lærertettheten 
på de laveste trinnene og i 
2017 er det kommet totalt 
3,331 mill. til dette 
formålet. Det er varslet at 
kommunen vil få denne 
styrkingen fra staten også 
i 2018. Dette er ikke 
innarbeidet i rådmannens 
budsjettforslag da disse 
midlene kommer som 
særskilte midler i løpet av 
2018. 


 
 
I forslag til statsbudsjett ligger det 200 mill. i midler til tidlig innsats i skole og barnehage. 
Halvparten av denne satsingen fordeles gjennom kostnadsnøkkelen for barnehage, og halvparten 
gjennom kostnadsnøkkelen for skole. For Strand utgjør denne satsingen 0,278 mill. til 
skolesektoren. Midlene er foreløpig lagt til Felles grunnskole, og vil fordeles til skolene på et 
senere tidspunkt når skolesektoren har identifisert hvilke tiltak som bør iverksettes.  


 


 


Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan


Skolesektoren 2016 2017 2019 2020 2021


(tall i tusen kroner) Netto Netto Drift Inntekter Netto Netto Netto Netto


2500 Felles grunnskole 8 761                  10 844               16 664           -1 662            15 002           14 305           14 305           14 305           


2530 Tau ungdomsskole 17 532               17 920               18 194           -458               17 736           17 736           17 736           17 736           


2560 Jørpeland ungdomsskole 31 445               30 064               29 649           -1 450            28 199           28 199           28 199           28 199           


2590 Nordre strand skule 10 002               10 487               11 195           -1 139            10 056           10 056           10 056           10 056           


2620 Tau skole 28 641               29 549               34 938           -4 250            30 688           30 315           29 662           29 662           


2680 Fjelltun skule 22 866               23 734               23 219           -1 378            21 841           21 841           21 841           21 841           


2690 Resahaugen skole 33 809               33 592               37 708           -5 428            32 280           32 280           32 280           32 280           


Sum drift 153 056             156 190             171 567         -15 765         155 802         154 732         154 079         154 079         


12090 Interntjenester fordelt 6 880                  7 466                  7 182             7 182              7 182             7 182             7 182             


159 936             163 656             178 749         -15 765         162 984         161 914         161 261         161 261         Sum 


Budsjett


2018
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UTVIKLINGSTREKK I SKOLESEKTOREN 


 


Netto driftsutgifter i grunnskolesektoren per innbygger i 2016 ligger over landsgjennomsnittet og 
snittet for kostragruppe 8. Nøkkeltallet angir kommunens prioritering av sektoren og henger 
sammen med alderssammensetningen i befolkningen. Korrigerte brutto driftsutgifter i 
grunnskolen per elev målt i kroner gir et mål på kommunenes produktivitet. Her ser vi at Strand 
har lavere utgifter per elev enn andre kommuner, noe som indikerer at Strand har en høyere 
produktivitet i sektoren. En av forklaringsfaktorene kan være at Strand kommune har en høyere 
gjennomsnittlig gruppestørrelse enn andre kommuner.  


Andelen elever som mottar 
spesialundervisning er 
fortsatt noe høyere enn 
snittet i kostragruppe 8 og 
landet for øvrig. Strand 
kommune bruker likevel en 
lavere andel av 
undervisningstimene til 
spesialundervisning enn de 
gruppene vi sammenligner 
oss med. Hovedårsaken til 
dette er at en stor del av 
spesialundervisningen 
organiseres i grupper og at 
klasser styrkes med 
assistenttimer. 


 


 
I juni 2016 vedtok kommunestyret i sak 34/16 ny utviklingsplan og kompetanseplan for perioden 
2016-2020. Utviklingsplanen for skolene i Strand synliggjør og ivaretar kommunens ambisjoner 
og målsettinger for elevenes læring og danning i fireårsperioden. Den bygger på kommunens 
visjon «Sammen om trivsel», og utdyper de områdene som skolene har som satsingsområder i sitt 
pedagogiske utviklingsarbeid. Følgende prinsipper trekkes frem i planen, og ligger til grunn for 
alt arbeid i Strandaskolen: God klasseledelse, vurdering for læring, og tidlig innsats. Følgende 
satsingsområder skal prioriteres spesielt i perioden: Lese- og skrivekompetanse, matematisk 
kompetanse og kompetanse i sosiale ferdigheter. Skolene har utarbeidet sine lokale planer basert 
på den overordnede utviklingsplanen for Strandaskolen.  


Skoleeier følger opp kompetanseplanen ved hjelp av bevilgede midler lokalt og statlige ordninger. 
Inneværende år er det 11 lærere som tar videreutdanning via ordningen Kompetanse for kvalitet. 
Fagene som er prioritert og som er innvilget dette skoleåret er: engelsk (2 stk), matematikk (6 
stk), lesing og skriving som grunnleggende ferdighet (1 stk), naturfag (1 stk) og spansk (1 stk). I 
tillegg er det én lærer som tar lærerspesialistutdanning innenfor norsk, barnetrinnet. 


K08 Landet


2014 2015 2016 2016 2016


Prioritering


Netto driftsutgifter grunnskolesektor per innbygger 13 287           13 901           13 888           13 384           12 640           


Produktivitet


Korr. brutto driftsutg til grunnskole per elev i kr 97 504           103 477         107 637         114 715         119 579         


Dekningsgrad


Andel elever i grunnskole m/spesialundervisning 10,3 10,6 8,4 7,7 7,8


Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer 15,4 16,5 14,5 17,2 17,4


Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1-10. årstrinn 15,2 14,6 14,1 14,0 13,7


Skole
Strand kommune
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Plan for utbygging og skolestruktur for den offentlige grunnskolen 2014 – 2030 (KOM-028/14 
Skolebruksplanen) ble vedtatt i juni 2014. Å drifte skolene i til dels for trange bygninger med stort 
etterslep på modernisering og vedlikehold er krevende. Første byggetrinn på Tau skole i 
Superparken er nå startet opp, og elevene på 5.-7. trinn får sin undervisning i lokalene til 
Bjørheimsbygd skole. For skoleområdet på Jørpeland vil den pågående reguleringsplanprosessen 
vise hvordan vi kan løse de ulike funksjonene som skal lokaliseres i dette området.  


 


ØVRIGE VIRKSOMHETER OPPVEKST OG LEVEKÅR 


I tillegg til barnehager og skoler består kommunalavdeling oppvekst og levekår av virksomhetene:  


 Ryfylke læringssenter 
 Barneverntjenesten 
 Familiens hus  
 Pedagogisk-psykologisk tjeneste Midt-Ryfylke (PPT Midt-Ryfylke) 
 Kultur 
 NAV Strand  


FORESLÅTT BEVILGNING 2018 


 


 


Utover videreføring av dagens driftsnivå til 2018 er virksomhetene tilført følgende: 


 Ryfylke læringssenter er tilført midler for å kunne tilby undervisning til deltakere i 
introduksjonstilbudet i skolens ferier. 


 Barnevernstjenesten er tilført midler fra integreringstilskuddet (50 000) samt 70 000 til 
videreføring av tiltaket «Kjør for livet».  


 NAV Strand er tilført 5 mill. til økt introduksjonsstønad som følge av økt bosetting av 
flyktninger. Det er satt av 0,2 mill. til sikkerhetstiltak i NAV lokaler. NAV styrkes også med 
en stilling til oppfølging av kommunens aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere.  


 Familiens hus tilføres midler til en 100 % helsesøsterstilling og en 50 % stilling som 
ungdomslos. 


 PPT tilføres midler for å fullfinansiere en saksbehandlerstilling som ble tilsatt i 2017 
 Kultur tilføres ca. 0,6 mill. av integreringstilskuddet. Midlene går i hovedsak til å lage 


forestillingen Fargespill i regi av Strand kulturskole og etablering av 
fritidsklubb/fritidstilbud som er et tiltak i plan mot barnefattigdom. Kultur tilføres også 
0,4 mill. for å dekke økte utgifter innenfor tilskuddsordningen for tros- og 
livssynssamfunn. I 2018 og 2019 ligger det også inne en ekstraordinær bevilgning på 
henholdsvis 1,6 mill og 3,6 mill. til økt støtte til tros- og livssynssamfunn som følge av 
finansiering av ny kirke på Tau. 
 


Øvrige virksomheter Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan


Oppvekst/levekår 2016 2017 2019 2020 2021


(tall i tusen kroner) Netto Netto Drift Inntekter Netto Netto Netto Netto


2800 Ryfylke læringssenter 4 845                  5 296                  19 178           -12 020         7 158              7 158             7 158             7 158             


2900 PPT Midt-Ryfylke 3 208                  3 479                  8 782             -4 742            4 040              4 040             4 040             4 040             


3100 Barnevernstjenesten 30 508               31 538               34 801           -2 830            31 971           31 971           31 971           31 971           


3150 NAV Strand 40 969               47 156               60 851           -8 720            52 131           52 201           52 201           52 201           


3200 Familiens hus 10 536               10 575               13 012           -216               12 796           12 796           12 796           12 796           


5100 Kultur 14 030               15 417               20 894           -3 019            17 875           19 804           16 212           16 212           


Sum drift 104 096             113 461             157 518         -31 547         125 971         127 970         124 378         124 378         


12090 Interntjenester fordelt 4 538                  4 924                  4 737             4 737              4 737             4 737             4 737             


108 634             118 385             162 255         -31 547         130 708         132 707         129 115         129 115         Sum 


2018


Budsjett
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Ytterligere utdypinger av endrede forutsetninger fra 2017 til 2018 finnes i tabell på s. 32-34. 


UTVIKLINGSTREKK I VIRKSOMHETENE 


RYFYLKE LÆRINGSSENTER (VOKSENOPPLÆRINGEN) 


Målet med all undervisning ved Ryfylke læringssenter er å kvalifisere voksne mennesker til videre 
studier og/eller arbeid, og å forbedre livskvaliteten til mennesker med ulike 
funksjonsnedsettelser. 


Ryfylke Læringssenter følger skoleruta for Strandaskolen og lærerne arbeider etter SFS 2213, 
arbeidstid for undervisningspersonell. Ryfylke Læringssenter tilbyr imidlertid også undervisning 
til introduksjonsdeltakerne i skolens ferier. I 2018 vil om lag 70 deltakere delta på 
undervisningsopplegg i skolens ferier, og rådmannen har lagt inn midler fra 
integreringstilskuddet til dette formålet. 


Ryfylke Læringssenter har i budsjett for 2018, etter anmodning fra Rådmannen, redusert 
budsjettrammen med kr 2,6 mill. Målet er å komme ned på samme nivå som de andre 
voksenopplæringene i kostragruppe 8.  


Budsjettet for 2018 for Ryfylke læringssenter er fundert på ny vertskommuneavtale med Forsand 
kommune der Strand er vertskommune og Forsand kommune er samarbeidskommune. Avtalen 
behandles av Strand kommunestyre 8.11. Forsand kommune har enda ikke satt opp saken på den 
politiske dagordenen. Dersom avtalen ikke inngås må budsjettet for læringssenteret justeres i 
første tertial 2018. Ryfylke Læringssenter er med i fire prosjekter som på ulike måter fremmer 
virksomhetens mål:  


 Jobbsjansen 
 Helsefagarbeiderutdanningen, Ryfylkemodellen  
 Renholdsprosjektet 
 Forsøk med modulstrukturerte læreplaner i voksenopplæringen (FVO) 


 


 


Forsøk med 
modulstrukturerte 
læreplaner startet 1.8.17 og 
er treårig. Deltakerne i 
forsøket er voksne med 
behov for opplæring på 
grunnskolens nivå, og ved 
Ryfylke læringssenter har en 
stor del av elevgruppen dette 
behovet. De nye læreplanene 
ivaretar voksne elevers 
egenart, og læreplanene er 
mer målrettet enn tidligere 
da en fulgte læreplanene for 
den ordinære grunnskolen. 
Til sammen 29 lærings- 


senter er med i forsøket. Målet er at dette skal bidra til å kvalifisere flere av våre elever til en 
raskere overgang til arbeid eller videregående opplæring. 
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Jobbsjansen er et prosjekt som skal bidra til å øke sysselsettingen blant minoritetsspråklige 
gjennom ulike opplærings- og arbeidsmarkedstiltak. Arbeidet med jobbsjansen fortsetter i 2018 
men i en noe mindre målestokk enn tidligere, grunnet usikkerhet om man får de midlene en har 
søkt om. 


Læringssenteret gjennomfører i perioden 2015-2018 et forsøk med et utdanningstilbud med sikte 
på å kvalifisere voksne med innvandrerbakgrunn til helsefagarbeidere også kalt Ryfylkemodellen. 
Gjennom et fireårig opplæringsløp hvor man kombinerer skole og praksis er hensikten å gi et 
tilrettelagt tilbud som tar høyde for utvikling av både faglige og norskspråklige ferdigheter. I 
midten av mars 2017 kom rapporten med midtveisevalueringen som International Research 
Institute of Stavanger (IRIS) gjennomførte på oppdrag fra Strand kommune. Forsøket ser så langt 
ut til å være vellykket. IRIS følger prosjektet videre og det arbeides for å få på plass en bærekraftig 
og funksjonell modell for denne elevgruppa.  


Utdanning i Ryfylke (UiR) er i gang med å utarbeide et forkurs for flyktninger i Ryfylke-
kommunene. Forkurset skal gi en praktisk og teoretisk innføring i utvalgte programfag ved Strand 
videregående skole (vgs). Forkurset er et lokalt prosjekt der Sauda vgs og Strand vgs samarbeider 
gjennom prosjektet Utdanning i Ryfylke (UiR). Gjennom deltakelse i prosjektet skal 
minoritetsspråklige få en bedre forståelse av hva de utvalgte yrkesfaglige programfagene 
innebærer. Målet er at færre skal velge feil retning. UiR vil også tilby enkelte sertifiseringer som 
skal kvalifisere for arbeidslivet. Ryfylke Læringssenter har sammen med flyktningetjenesten i 
Strand og Forsand blitt enige om at en gruppe deltakere starter på Forkurset høsten 2017. 


Strand kommune har en forholdsvis stor del av befolkningen som etter opplæringsloven har rett 
til spesialundervisning på grunnskolens område. Dette gjør at etterspørselen etter 
spesialundervisning for voksne antas å øke. Når gruppen innvandrere med lese og skrivevansker 
og liten eller ingen skolegang fra hjemlandet øker, vil dette føre til større utfordringer for 
virksomheten når det gjelder lærerressurser og timer. På sikt kan det bli behov for mer 
kompetanse innenfor lese- og skriveopplæring for voksne, voksenpedagogikk og 
spesialpedagogikk. 


En av voksenopplæringens største utfordringer er det til enhver tid varierende elevtallet. Det er 
krevende å budsjettere og å ansette tilstrekkelig arbeidskraft. Med ny vertskommuneavtale for 
voksenopplæringen fra høsten 2017, er elevantallet noe mer forutsigbart.  


Det er ønskelig med lavere sats for elever som betaler for opplæring selv. Arbeidsinnvandrere 
mellom 16 og 67 år som er fra land utenfor EØS-/EFTA-regelverket og familiegjenforente til disse, 
har plikt, men ikke rett til opplæring. På Ryfylke Læringssenter er det høsten 2017 ca. 20 deltakere 
som hører til denne gruppa. Timesatsen har tidligere vært kr.100,-per time. Læringssenteret 
tilbyr 12 t/u noe som gir en terminpris på nærmere kr 20 000. Marginalkostnaden ved en ekstra 
deltaker er svært liten da disse elevene går inn i eksisterende klasser. Fra 2018 foreslås derfor 
timeprisen erstattet av en terminpris på kr 7500 per semester for undervisning på dagtid, og kr 
4000 for undervisning på kveldstid. Det er på linje med andre kommuner. Stavanger kommune 
har en terminpris på kr 8235,- (19 t/u). I Sandnes koster et kveldskurs 5500,- (eksklusiv bøker) 
per semester og et dagkurs kr 7500,- per semester.  


Styrkede norskkunnskaper gir bedre integrering i samfunnet, og en bedre prising av denne 
opplæringen ventes å gi økt etterspørsel. Det vil arbeides med å få dette på plass i løpet av 2018.  


  







  Økonomiplan 2018 - 2021 


44 
 


BARNEVERNTJENESTEN 


Stortinget vedtok i juni 2017 en struktur- og kvalitetsreform av barnevernet. 
Barnevernsreformen skal styrke kommunenes ansvar for barnevernet, samtidig som oppgavene 
til det statlige barnevernet skal tydeliggjøres. Reformen er bygget rundt fire hovedtema: tidlig 
innsats, familiestøtte og hjelp der barnet bor, kompetanse og ledelse. Kommunene skal gjennom 
lovendringene få fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem. Videre presiseres kommunenes 
ansvar for oppfølging av fosterhjem, og kommunenes plikt til å søke etter fosterhjem i barnets 
familie og nære nettverk lovfestes.  


Reformen endrer ansvarsdelingen mellom stat og kommune og skal styrke kommunenes 
forebyggende arbeid og tidlig innsats. Kommunene får et større økonomisk ansvar for tiltak i 
barnevernet. Kommunen vil med dette disponere større deler av ressursene, men det innebærer 
også at vi må betale mer for kostbare og inngripende tiltak som fosterhjem og institusjon. Det er 
ventet at dette vil gi økte kostnader, men rådmannen har merket seg at Stortinget har fattet 
anmodningsvedtak om at regjeringen må sørge for at reformen blir fullfinansiert.  


Et godt forebyggende arbeid og samarbeid på tvers av tjenester stiller krav til ledelsen. I 2016 ble 
det iverksatt en ny nasjonal barnevernlederutdanning, og leder for tjenesten i Strand startet på 
denne utdanningen høsten 2017. 


Barneverntjenesten har som mål å beholde og rekruttere godt kvalifiserte ansatte til tjenesten og 
vil bruke det neste året blant annet til å arbeide for å øke de ansattes kompetanse.  


Barneverntjenesten har i 2017 nådd målet om å bare ha kommunale fosterhjem og ingen statlige 
fosterhjem. Per oktober 2017 er imidlertid fortsatt 2 barn i institusjon. Det arbeides fortsatt med 
å senke lønnen til de mest kostbare fosterhjemmene.  


Rogaland revisjon har i 2017 gjennomført forvaltningsrevisjon av Barneverntjenesten. Rapporten 
viser at Strand kommune har en barneverntjeneste med få avvik og fornøyde brukere og at 
tjenesten samarbeider godt med andre faginstanser. Tilbakemeldingen fra både brukere og 
samarbeidspartnere er at barneverntjenesten er tilgjengelig ved behov for hjelp, råd eller 
veiledning. De biologiske foreldrene opplever fosterhjemmet som en samarbeidspartner og et 
godt sted å være for barnet, noe som er svært gledelig. 


Flere av sakene som barneverntjenesten jobber med er saker hvor barn og familier utsettes for 
vold. Kommunen har ikke noe faglig oppfølgingstilbud til verken voldsutsatte eller voldsutøver. 
Alternativ til vold (ATV) tilbyr dette. Politirådet har i 2017 hatt fokus på dette og har hatt besøk 
av leder for Stiftelsen Alternativ til vold. Medlemskap i ATV koster 0,6 mill. Rådmannen har ikke 
funnet rom for å finansiere dette tiltaket i forslaget til budsjett for 2018. 


 


Strand kommune har økt den økonomiske prioriteringen av barneverntjenesten de siste årene. 
Dette viser seg bl.a. gjennom at vi nå ligger noe under landsgjennomsnittet i antall barn med 
undersøkelse pr årsverk. Ved utgangen av 2016 var netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år 
høyere i Strand enn sammenlignbare kommuner.  


Andelen barn med tiltak innenfor barnevernet i alderen 0-17 år er nå marginalt lavere enn 
landsgjennomsnittet. 


K08 Landet


2014 2015 2016 2016 2016


Prioritering


Netto driftsutgifter per innb 0-17 år til barnevernstj 8 494             8 936             9 127             8 689             8 920             


Produktivitet


Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 19,2               18,3               14,6               * 15,4               


Dekningsgrad


Andel barn med tiltak per 31.12. ifht innb 0-17 år 5,1 5,0 4,8 * 4,9


Barnevern
Strand kommune
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FAMILIENS HUS 


Familiens hus har helsestasjon (spebarn, barn og ungdom), skolehelsetjeneste, jordmortjeneste 
og forebyggende avdeling. Familiens hus har fokus på tverrfaglig samarbeid med de andre 
virksomhetene i kommunen. 


Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til barn, unge og deres 
foresatte. Kommunens plikt til å tilby helsestasjonsvirksomhet og helsetjenester i skoler er 
hjemlet i kommunehelsetjenesteloven § 2-1. Tjenesten fikk i 2017 ny «nasjonal faglig retningslinje 
for helsefremmede og forebyggende arbeid i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for 
ungdom». I 2018 vil det bli arbeidet med å endre prosedyrer og tjenesten i henhold til de nye 
retningslinjene. 


Kommunens folkehelsekartlegging og folkehelsesatsning framhever unges psykiske helse som en 
utfordring. Helsesøster i skolehelsetjenesten er et folkehelsetiltak som når alle elevene på skolen 
og ikke enkeltgrupper, og dermed er det et viktig folkehelsetiltak for å styrke elevene og være 
tilgjengelig for de som har behov for samtaler og oppfølging. 


Regjeringens satsing mot barnefattigdom har et bredt fokus på barns og unges oppvekst, deriblant 
satsing på styrking av helsesøstre. Regjeringen har fra 2014 bevilget penger til styrking av 
helsesøstrene i kommunen gjennom statsbudsjettet, noe som også videreføres i 2018. I denne 
perioden har Strand kommune hatt en økning på 2,45 årsverk fordelt på helsestasjon og 
skolehelsetjenesten. På bakgrunn av denne kommunale satsingen har kommunen fått ytterligere 
øremerkede midler til skolehelsetjenesten i 2017, tilsvarende 100 % stilling i skolehelsetjenesten 
og 40 % stilling i skolehelsetjenesten på Strand videregående skole. Dette har ført til at helsesøster 
er betydelig mer tilstede på alle grunnskolene og på Strand videregående skole. Økt 
tilstedeværelse på ungdomsskolene og videregående er blitt etterspurt av elevene og 
ungdomsrådet.  


En av helsesøsterstillingene har 
vært finansiert med midler fra 
vertskommunetilskuddet. Fra 
2018 bortfaller dette tilskuddet 
som følge av nedleggelsen av 
Hero asylmottak i Strand. 
Rådmannen foreslår i budsjett for 
2018 å videreføre denne 
helsesøsterstillingen for å styrke 
skolehelsetjenesten i tråd med 
nasjonale anbefalinger. 


 
Det har de siste årene vært en 
endring i jordmortjenesten i 
kommunen, fra vakt- og følge-  
følgetjeneste til økt jordmortilbud på dagtid hverdager. Faglige retningslinjene for 
barselomsorgen fra 2013 «Nytt liv og trygg barseltid for familien» fremhever hjemmebesøk til alle 
nyfødte innen 1-2 døgn etter hjemkomst. Høsten 2017 startet vi med hjemmebesøk av jordmor 
etter hjemkomst, og vi vil i 2018 videreføre dette tilbudet til alle barselkvinnene i kommunen. 
 
Forebyggende avdeling gir foreldreveiledning til foresatte i kommunen. 
Foreldreveiledningskurset «De utrolige årene» er et lavterskeltilbud som har vært drevet i 
kommunen siden 2005 og er fortsatt et attraktivt kurs med venteliste. Det drives 2-3 kurs pr år 
med gode tilbakemeldinger fra deltakerne.  
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Ungdomsteamet har kontakt med ungdommer fra ungdomsskolealder. Teamet driver 
ungdomsgrupper med ulike aktiviteter for de som ikke har andre organiserte fritidsaktiviteter. 


Sommeren 2014 fikk Strand kommune prosjektmidler fra Barne-, ungdom- og 
familiedepartementet til opprettelse av en Ungdomslos-stilling. Tilskuddet til prosjektet ble gitt 
for 3 år, dvs ut 2017. Fra 2018 foreslår rådmannen at stillingen videreføres som en 50 % stilling 
som ungdomslos. Losens hovedfokus er arbeid med ungdom som står i fare for å falle ut av 
videregående opplæring for å få disse til å fullføre skoleløpet. 


Losen i Strand har et tverrfaglig samarbeid med involverte tjenester som skole, familie, NAV, 
psykiatri o.l. Den tette oppfølgingen gjør at det er enkelt å justere kursen underveis. 
Ungdomslosen hjelper til med vekking, kjøre til skolen, kjøre til psykolog, kjøring til BUP samtaler, 
vask av hybel, handling, råd og veiledning. Det er opprettet fritidsgruppe for ungdommene som 
losen har oppfølging med. Det er lav terskel for både ungdommen og foresatte å ta kontakt med 
losen. Losen er fleksibel i forhold til arbeidstid, noe en ser er av stor betydning for familiene. 


 


PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE MIDT-RYFYLKE (PPT MIDT-RYFYLKE) 


Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en lovpålagt tjeneste. PPT forvalter opplæringsloven og 
barnehageloven, og er kommunens sakkyndig instans vedrørende spesialundervisning og 
spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder.  


PPT Midt-Ryfylke drives gjennom som et interkommunal vertskommunesamarbeid med Forsand, 
Finnøy og Hjelmeland som samarbeidskommuner og med Strand kommune som vertskommune. 
PPT yter tjenester for alle barn som bor i kommunene i alderen 0-16, samt voksne. PPT jobber 
med individsaker, men har også arbeid mot grupper som da regnes som systemsaker. 


 


Fra 1.8.16 har vi fått nye 
bestemmelser i 
Barnehageloven som setter 
krav til at PPT skal bidra med 
kompetanse- og 
organisasjonsutvikling også i 
barnehagene. PPT ble derfor 
styrket med en 100 % stilling 
som saksbehandler med 
virkning fra august 2017. 
Denne stillingen foreslås 
fullfinansiert i budsjett for 
2018. 
 
Rekruttering av personale er 
hovedutfordringen for PP-
tjenesten. Ved sykefravær og 


permisjoner klarer ikke tjenesten å rekruttere kvalifiserte vikarer. Dette fører til generell høy 
arbeidsmengde og et stort antall saker per saksbehandler. Resultatet er at i en del saker må 
brukerne vente lengre enn ønskelig før de får hjelp.  


Ryfylke IT- samarbeid (RITS) har satt i gang et arbeid med innføring av nytt fagsystem for PPT. 
Når dette blir innført i løpet av 2018 og 2019 vil dette medføre økte utgifter til lisenser og 
programvare for tjenesten.  
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KULTUR 


Målsettingene for kultursektoren i Strand kommune, vedtatt i Plan for kultur, idrett og friluftsliv 
er: 


 Det skal legges til rette for gode, trygge og stimulerende nærmiljø for barn og unge. 
 Gjøre kommunen attraktiv å bo og vokse opp i, samt flytte til. 
 Strand kommune skal ha et inkluderende kulturliv for alle, der frivillig innsats blir 


stimulert og støttet. 
 Kulturen sin egenverdi skal tas vare på og være en kvalitet som blir vektlagt i planlegging 


av kommunal kulturaktivitet. 
 Kulturlivet i Strand skal være nyskapende, men skal også ta vare på egen kulturarv og 


identitet. 
 Skape gode opplevelser og møteplasser. 
 Bidra til økt folkehelse. 


 
Høsten 2016 ble Plan for kultur, idrett og friluftsliv 2016 – 2026 vedtatt. Dette er en temaplan som 
skal være retningsgivende for kommuneplanarbeidet og et viktig redskap for frivillige 
kulturaktører, administrasjonen og politikerne i kommunen. Planen skal rulleres hvert fjerde år 
og handlingsprogrammet med prioriterte tiltak blir rullert årlig i forbindelse med 
budsjettbehandlingen. Behandling av spillemidler inngår i handlingsprogrammet. Kulturplanen 
er et overordnet dokument som skal bidra til å styre utviklingen innen kulturfeltet i en tid hvor 
prioriteringene er mange og ofte vanskelige. 


Det er stor aktivitet blant store og små organisasjoner i kommunen. Frivilligsentralen er et 
naturlig bindeledd mellom kommunen og denne gruppen. Det er stor aktivitet rundt 
Frivilligsentralen og en vil fortsette med det gode tverrfaglige samarbeidet mellom brukere, 
organisasjoner og det offentlige. I forbindelse med behandling av budsjett for 2016 ble det vedtatt 
en styrking av frivilligsentralen fra og med 2017. Grunnet mange andre presserende behov utsatte 
rådmannen denne styrkingen til 2018.  


Det er flere utfordringer for kultur framover. Det er stort behov for bedre lokaler for 
kulturaktiviteter, særlig for kulturskolen og biblioteket. Det er vanskelig å få øvingsrom for 
kulturskolen og lærerne i kulturskolen har ikke arbeidsplasser hvor de kan forberede seg til 
timene. Superparken på Tau skole planlegges med egne lokaler for kulturskolen, noe som vil 
innebære en betydelig forbedring av øvings- og arbeidsforholdene for elever og lærere i 
kulturskolen på Tau. Lokalene på Tau skole skal være innflyttingsklare høsten 2019. 
Utfordringene for kulturskolen på Jørpeland er fortsatt store og her er det ikke konkrete 
løsningsforslag enda. Høsten 2017 har det være store driftsutfordringer for kulturskolen på 
Resahaugen skole fordi skolen trenger lokalene kulturskolen har benyttet til egen undervisning.  


Ny rammeplan for kulturskolene krever nye arbeidsmåter og dette forutsetter egne lokaler og økt 
behov for stillinger bl.a. til administrasjon. Kulturskolen har nå ca. 550 elever og 
administrasjonsressursen har vært uendret selv om antall elever har doblet seg de siste årene.  


Biblioteket har ikke møterom og det er ikke 
mulighet for egne arbeidsstasjoner for de 
ansatte. Biblioteket skal være for alle og det er 
en viktig sosial møteplass, ikke minst for de 
som nylig har flyttet til vår kommune. Her vil 
det i fremtiden bli behov for flere ressurser i 
formidlings- og veiledningsarbeidet. For å 
følge opp den nye bibliotekloven er det viktig 
med lokaler som tilfredsstiller disse kravene. 
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I kommunestyrets sak 72/16 om «Ny behandling av plan for kultur, idrett og friluftsliv» ble det 
fattet følgende vedtak: «Overordna mål for økonomiske rammer er at netto driftsutgifter for 
kultursektoren i prosent av Strand kommune sine totale netto driftsutgifter, i løpet av planperioden 
skal opp mot kostragruppe 8 sitt nivå. Dette legges til grunn for handlingsplan og prioritering av 
tiltak i Plan for kultur, idrett og friluftsliv (2016-2026)». Netto driftsutgifter for kultursektoren i 
prosent av kommunens totale netto driftsutgifter var i 2015 på 2,6 % mot 3,5 % i kostragruppe 8. 
Rådmannens forslag til budsjett for 2018 har innarbeidet 2,8 mill. i ulike tiltak på Kultur sitt 
budsjett. Det vil si at netto driftsutgifter til kultur økes. Måltallet som er satt skal imidlertid måle 
prioritering av kultur av kommunens totale utgifter. Det vil si dersom prioritering av kultur skal 
økes, må en annen sektor tilsvarende reduseres. 
 
Strand har en høy andel elever i kulturskolen sammenlignet med andre kommuner. Strand 
kommune har en lavere bevilgning per elev i kulturskolen enn gjennomsnittet i kostragruppe 8 
og mindre enn landet sett under ett. Dette henger sammen med at skolen har mange elever som 
deltar i gruppeaktiviteter. 


Det er viktig å kunne tilby gode og trygge oppvekstmiljø med gode tilbud og tiltak for barn- og 
unge. Det er også tiltak i plan mot barnefattigdom som spiller inn på kulturfeltet. I budsjett for 
2018 foreslås det å videreføre kr 0,3 mill. til tiltak i tråd med plan for barnefattigdom.  


Rådmannen arbeider med å ferdigstille utkast til kulturminneplan. I arbeidet med planen er det 
lagt opp til bred involvering med bidrag fra innbyggere med kompetanse og interesse for 
kulturminner. Planen vil bli sendt ut på høring i løpet av 2018. 


Det er svært viktig å arbeide videre med planer for nye kommunale kulturbygg for å imøtekomme 
kulturlivet i Strand med hensiktsmessige lokaler. Rådmannen vil sammen med arbeidsgruppa for 
nytt kulturhus legge fram et forslag til rom- og funksjonsprogram for kulturhus i Strand kommune 
tidlig i 2018. 


NAV STRAND 


NAV Strand skal ivareta kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester. Det omfatter 
generelle oppgaver som å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk 
trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til 
arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. 


De individuelle tjenestene som ytes er opplysning, råd og veiledning, økonomisk stønad, 
midlertidig botilbud, individuell plan og kvalifiseringsprogram.  I tillegg har NAV Strand ansvar 
for kommunens introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger, og forvalter 
husbankordningene bostøtte og startlån. 


NAV og helsetjenesten vil også i 2018 ha fokus på personer med rusproblemer, som gjerne også 
har betydelige somatiske og psykiske helseproblemer. Det er behov for at NAV og helsetjenesten 
har arbeider for at denne gruppen ivaretas på en helhetlig måte og at det parallelt med medisinsk 
behandling vurderes arbeidsrettede tiltak. Høsten 2017 vedtas Rusmiddelpolitisk handlingsplan 
og denne vil være grunnlaget for dette arbeidet i årene som kommer. 


K08 Landet


2014 2015 2016 2016 2016


Prioritering


Netto driftsutg kultursektoren i % av totale utgifter 2,4 2,6 3,0 3,6 3,9


Produktivitet


Korr brutto driftsutg til komm kulturskole per bruker 17 139           14 296           14 127           17 299           18 076           


Dekningsgrad


Andel elever i kultursk av ant barn i alderen 6-15 år, % 19,6 20,0 21,5 14,9 13,7


Kultur
Strand kommune
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Strand kommune har mottatt statlig støtte til opprettelse av tre prosjektstillinger som er knyttet 
til arbeidet med denne brukergruppen. Fra 2018 av starter nedtrappingen av tilskuddet fra staten 
til disse stillingene. I budsjettforslaget har rådmannen innarbeidet videreføring av innsatsen ut 
2018. Disse stillingene må ses i sammenheng med ROP-stillingene innenfor Psykiatritjenesten 
som har en tilsvarende nedtrapping av tilskudd fra 2019 av. Rådmannen vil evaluere det 
rusrettede arbeidet, og legge fram forslag til ny organisering i løpet av 2018.  
 
Strand kommune ligger fortsatt stabilt høyt i antall unge sosialhjelpsmottakere. NAV vil i 2018 
fortsatt ha fokus på god samhandling med andre kommunale og statlige instanser for å sikre at 
risikoutsatt ungdom blir fanget opp tidligst mulig, og får et helhetlig og sammenhengende 
tjenestetilbud.  


 


Kommunen har en noe høyere andel personer som mottar sosialhjelp i 2016 enn i 2015, men 
ligger fortsatt noe under landsgjennomsnittet. Antall sosialhjelpsmottakere som mottar stønad i 
6 måneder eller mer har en nedgang i 2016 og ligger nå godt under landsgjennomsnittet. Pr 
innbygger i alderen 20-66 år har Strand prioritert noe mindre midler totalt sett til området enn 
andre kommuner, men driftsutgiftene til hver sosialhjelpsmottaker ligger noe over 
landsgjennomsnittet.  


Langtidsledighet er en økende utfordring for Strand kommune. I 2017 ser vi at arbeidsledigheten 
er redusert, mens langtidsledigheten er ikke redusert tilsvarende. For hver dag som går, blir man 
litt mindre attraktiv på arbeidsmarkedet og sjansen for å havne varig utenfor blir større. Etter to 
år har man heller ikke rett til mer dagpenger og i oktober 2017 var det 45 arbeidssøkere i Strand 
som har mindre enn seks måneder igjen med rett til dagpenger. Det mest effektive virkemiddelet 
NAV har er å vise frem hvilke muligheter som følger med det å ta jobb andre steder. Likevel ser vi 
at mange er lite villige til å flytte på seg for å få jobb. De som mottar dagpenger er pliktig til å se 
hele Norge som ett arbeidsmarked. Det kan imidlertid være vanskelig for enkelte å flytte på seg, 
de kan ha omsorgsoppgaver eller de kan være materielt og mentalt knyttet til kommunen og 
distriktet.  


8. juni 2017 vedtok Stortinget endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger. Maksimal 
varighet på ordinær stønadsperiode endres fra fire til tre år. Dette vil sannsynligvis få små effekter 
i 2018, men på sikt er NAV usikre på hvorvidt personer med sammensatte / diffuse lidelser vil bli 
ferdig arbeidsavklart på 3 år. Per nå går denne gruppen for lenge kun til behandling, og ikke 
kommer over på arbeidsrettet aktivitet. På sikt kan denne endringen føre til flere mottakere av 
sosialhjelp.  


Det er få ungdommer som mottar sosialhjelp over tid uten at aktiviteter er forsøkt. Det er 
imidlertid utfordrende å finne stabile og robuste tiltak og å følge opp de mest utsatte 
ungdommene tilstrekkelig over tid. Tidlig debut som sosialhjelpsmottaker er ofte starten på en 
uheldig «karriere» i hjelpeapparatet, og vi ser også over tid en økning i unge mottakere av 
arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.  


K08 Landet


2014 2015 2016 2016 2016


Prioritering


Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innb 20-66 år 2 438             3 358             3 075             3 336             3 914             


Produktivitet


Korr driftsutgifter per sosialhjelpsmottaker i kr 44 765           50 151           51 122           * 50 187           


Dekningsgrad


Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 2,1 2,3 2,4 * 2,6


Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 mnd eller mer 92 110 103 * 115


NAV
Strand kommune
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Formannskapet vedtok i sak 64/17 «Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år» at 
rådmannen skal legge fram en sak som «beskriver hvordan vi kan etablere flere praktiske 
tiltak/praksisplasser i kommunal regi og i samarbeid med næringslivet og frivillige lag og 
organisasjoner.» Videre ber formannskapet rådmannen legge til rette for en ny stilling som 
arbeidsleder i Akora.  


Slik rådmannen vurderer det er Akora er et godt tilbud til personer som har ekstra behov. Men 
Akora som tiltak bidrar i liten grad til å oppfylle forventningene som ligger i kommunens 
aktivitetsplikt overfor unge sosialhjelpsmottakere. Tiltak i skjermet virksomhet er ikke et 
velegnet tiltak for å få unge ut i varig arbeid. For å oppfylle aktivitetsplikten har NAV Strand behov 
for stilling som enten er knyttet til helse som arbeider for å få til parallellitet i behandling og 
arbeidsrettet aktivitet, eller stillinger som jobbspesialister som arbeider for at personer for 
tilstrekkelig oppfølging ute i det ordinære arbeidsliv.  


Rådmannen vil tidlig i 2018 følge opp formannskapets vedtak i sak 67/17 og legge fram en sak 
som bl.a. beskriver hvordan den aktuelle stillingen best kan benyttes for å følge opp kommunens 
aktivitetsplikt. 


Hovedtiltaket fra NAV til unge arbeidssøkere er arbeidstrening i ordinær virksomhet, 
aktivitetsgrupper på NAV, Akora og Stasjonen. Aktivitetsgruppene på NAV har vist seg å ha god 
effekt. NAV har 3 ulike aktivitetsgrupper for denne brukergruppen: 


1. Aktivitetsgruppe 
2. Jobbjakten 
3. Jentegruppe 


Aktivitetsgruppe er et tilbud 1 dag i uken. Ungdommene blir kartlagt, og NAV klarer i større grad 
enn tidligere å finne tilpassete arbeidstreningsplasser. Fra oppstarten av tiltaket i september 
2016 har 52 ungdommer vært innom, og 32 er avsluttet. Av de som er avsluttet, har 7 fått jobb og 
11 har begynt på statlig arbeidsmarkedstiltak eller utdanning. For 4 personer har vi avdekket at 
de har betydelige utfordringer knyttet til rus, og er derfor faset over i tiltaket «Stasjonen» som 
drives av arbeids- og aktivitetsleder rus. For 4 personer er det avdekket at det er tungtveiende 
grunner til ikke å stille krav, 4 har flyttet til annen kommune, og de siste 2 er stanset på sosialhjelp, 
ettersom de ikke møter opp, og det ikke er tungtveiende grunner til at det ikke skal stilles krav 
om aktivitet.  


Rådmannen er usikker på den varige effekten av aktivitetsplikten, men har sett på situasjonen til 
personene med aktivitetsplikt inntil 1. mars 2017. For de 8 personene som ble avsluttet til statlig 
arbeidsmarkedstiltak (7) eller jobb (1), viser det seg at 6 måneder etter avslutning er 5 fortsatt i 
arbeid (2) eller tiltak (3). 3 står uten et tilbud. For disse 3 har imidlertid tiltakene vært med på å 
få konkretisere planen for å komme over i ordinært arbeid eller opplæring.   


Arbeidstrening i ordinær virksomhet er det mest brukte tiltaket, og 27 ungdommer var i juli på 
dette tiltaket. Mange av disse har startet i aktivitetsgruppen på NAV. Tiltakene aktivitetsgruppe 
NAV og arbeidstrening i ordinær virksomhet har god effekt på de best fungerende ungdommene. 


Tilbudet jobbjakten startet september 2017. Dette er prosjekt for unge arbeidssøkere under 30 år 
hvor vi følger en gruppe unge arbeidssøkere over lengre tid. Dette er et prosjekt som favner litt 
bredere enn aktivitetsgruppen bl.a. ved å fokusere på flere sider ved jobbsøkingsprosessen. 
Gruppedynamikk er en viktig del i opplegget. Deltakerne møter opp 2 ganger i uken. Det handler 
om å få struktur i hverdagen med fokus på arbeidssøking, skaffe seg et nettverk, motivasjon og 
inspirasjon og få deltakerne til å få litt mer tro på seg selv. Arbeidsgivere inviteres for å snakke 
om hva som er avgjørende for at de ansetter folk. Ungdommene som har deltatt på dette opplegget 
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gir gode tilbakemeldinger. 20 ungdommer har startet siden begynnelsen av oktober. 7 er allerede 
i arbeidstrening eller ordinær jobb. 2 har falt fra, og vi arbeider med å komme i dialog med disse 
2.  


Våren 2017 ble det også opprettet en jentegruppe i de nye lokalene til Akora på Tungland. Det 
fysiske arbeidet Akora ofte gjør, har vist seg ikke å være et godt tilbud for en gruppe unge jenter. 
Målet er å få til en del kreativ aktivitet, og at aktiviteten vil utvikles i dialog med deltakerne og 
deres interesser. Arbeidsleder Akora driver tiltaket i lag med en person på arbeidstrening.  


Strand kommune har foreløpig ikke mottatt anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger for 
2018. IMDI har tidligere sagt at det skal sendes ut i løpet av uke 44. De sier at kun halvparten av 
kommuner som har tatt imot flyktninger de siste årene vil bli bedt om å ta imot flyktninger. 
Kriteriene de vurderer etter er: Innbyggertall, sysselsettingsnivå og resultater i 
introduksjonsprogram over tid. Ingen av kommunene som blir bedt om å ta imot flyktninger vil 
bli anmodet om færre enn 10. Strand har hatt veldig høy bosetting både i 2016 og 2017, og vi har 
mange flyktninger som er tidlig i opplærings- og kvalifiseringsløp gjennom 
introduksjonsprogrammet. 
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4 HELSE OG OMSORG 


Sektorens overordnede mål for perioden 2018 – 2020: 


 Sikre gode levekår gjennom mer satsing på forebyggende tiltak og rehabilitering 
 Forebygge skade, sykdom og sosiale problemer 
 Utvikle tjenesten til å håndtere eldrebølgen 
 Utvikle tjenesten til å håndtere stadig mer komplekse sykdomstilstander i befolkningen 
 Rekruttere og beholde kompetent personell 
 Øke andelen ansatte med relevant fagutdanning, samt øke andel med høyskoleutdanning 
 Iverksette Helse- og omsorgsplan 


Det leveres gode kommunale tjenester i helse og omsorgssektoren i Strand. Tjenestene er sårbare 
for volumendringer i form av flere eller mer ressurskrevende brukere. Tjenestene håndterer 
utskrivningsklare pasienter fra Helseforetaket fortløpende, og det hører til unntakene at 
kommunen ikke har kapasitet til å ta imot pasienten når vedkommende er utskrivningsklar. 


Felles for tjenestene er utfordringer med å rekruttere og beholde personell med relevant og høy 
kompetanse. Kommunen rekrutterer så langt mulig til faste stillinger, men må i perioder ty til 
innleie fra vikarbyrå for å dekke nødvendig kompetanse pga sykefravær. Ny fastlandsforbindelse 
til Stavanger og Nord-Jæren kan føre til utfordringer med å rekruttere og beholde særlig 
sykepleiergruppen. 


Kommunen har på flere områder samarbeidsavtaler med Helseforetaket for å gi et godt 
pasientforløp mellom spesialisthelsetjeneste og Strand kommunens helsetjenester. Kommunen 
har iverksatt to læringsnettverk i regi av KS og Helsedirektoratet for gode pasientforløp i 
Rogaland på områdene eldre og kronisk syke og rus/psykiatri. Dette arbeidet bidrar til større 
engasjement hos ansatte, gir kvalitetsforbedring, skaper en arena for innovasjon, og ventes å gi et 
bedre og mer effektivt tjenestetilbud til brukere.  


Kommunen startet i 2015 opp med 2 interkommunale øyeblikkelig hjelp døgnoppholdsenger 
(ØHD) på Jonsokberget, implementert nytt nødnettsamband og elektronisk meldingsutveksling. 
Disse nye tjenestene og aktivitetene medfører økt sikkerhet, effektiv informasjonsutveksling og 
bedre pasientflyt. ØHD sengene har siden oppstart hatt en god beleggsprosent. Det er 
hovedsakelig Strand og Forsand kommuner som har benyttet seg av tiltaket. Hjelmeland 
kommune har sagt opp ØHD samarbeidet med virkning fra 1.10.17 og Forsand kommune med 
virkning fra 31.12.17.  


Tjenestebehovet for yngre mennesker med stort hjelpebehov er økende, spesielt innen området 
rus/psykiatri. 


 


Kommunen har per oktober 2017 13 fastelegehjemler, men har fortsatt problemer med å 
rekruttere leger.  


 


Helse- og omsorgssektoren må i 2018 fokusere på nødvendige endringer som følge av den 
forventede eldrebølgen. Det må fokuseres sterkere på tjenesteinnovasjon. Dreiningen av 
tjenestetilbudet vil gå mot større grad av egenmestring, sikre at bruker får et adekvat 
tjenestetilbud før institusjonsopphold, tidlig innsats og forebygging. Større grad av engasjering av 
pårørende og frivillige blir nødvendig. Utvikling av tidlig innsats tiltak som f.eks. 
hverdagsrehabilitering og et forbedret dagsentertilbud er planlagt. Endring i lov forutsetter at 
pårørende skal få bistand i å ta vare på seg selv og sine fra kommunen. Dette er et nytt tilbud som 
er under utvikling. Sektoren vil forbedre samarbeidet på tvers av enhetene, og være mer 
innovative for å kunne omstille og tiltrekke seg riktig kompetanse. Sektoren må også ta stilling til 
hvilken type velferdsteknologi som egner seg for å håndtere eldrebølgen i Strand.  







Økonomiplan 2018 – 2021   


53 
 


PLEIE OG OMSORG 


Pleie og omsorg består av følgende virksomheter og tjenesteområder (brukertall per sept. 2017)  


 


 


MÅL 


Gi god omsorg for personer med hjelpebehov.  
 Utvikle godt utbygde hjemmebaserte tjenester  


o Fokus på egenmestring slik at en fortsatt klarer å bo hjemme på egenhånd.  
o Starte arbeidet med utvikling av hverdagsrehabilitering for hjemmeboende. 
o Sikre tettere dialog med pasienten, pårørende og frivillige. 
o Fokus på spørsmål ‘Hva er viktig for deg?’ som ledetråd for tjenestetilbudet.  


 Opprettholde et tilstrekkelig antall institusjonsplasser 
o Fokus på pasientenes behov og søke individuell tilrettelegging. 
o Involvere pasient og pårørende samt frivillige organisasjoner i forbindelse med 


oppholdet. 
 Utvikle et attraktivt og åpent dagsentertilbud 


o Dagsentertilbudet skal være brobygger mellom pårørende, befolkning, 
hjemmetjenestemottakere, og organisasjoner. 


FORESLÅTT BEVILGNING 2018 


 


Kapasitet/belegg


Omsorgstjenester Tau


Omsorgsboliger 26 plasser


Hjemmesykepleie 117 brukere


Hjemmehjelp 64 brukere


Institusjon demente 16 plasser (15 langtid, 1 avlastning)


Dagsenter 15 plasser, 32 brukere


Åpen omsorg Jørpeland


Omsorgsboliger 26 plasser


Hjemmesykepleie 142 brukere


Hjemmehjelp 108 brukere


Dagsenter 15 plasser, 30 brukere 


Institusjon Jonsokberget


Rehabiliterings- og korttidsavdeling 8 plasser. Herav 2 ØHD plasser


Sykeavdeling 16 plasser


Dementavdeling Jonsokberget


Omsorgsboliger 32 plasser (4 kollektiv)


Institusjon /sterkavdeling 6 plasser


Dagsenter 9 plasser


Felles helse og omsorg


Virksomhet


Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan


Pleie og omsorg 2016 2017 2019 2020 2021


(tall i tusen kroner) Netto Netto Drift Inntekter Netto Netto Netto Netto


3400 Omsorgstjenester Tau 30 038               31 384               35 437               -3 754                31 683               31 683           31 683           31 683           


3460 Åpen omsorg Jørpeland 25 111               27 331               26 432               -2 304                24 128               23 928           23 928           23 928           


3500 Institusjon Jonsokberget 12 003               11 203               12 909               -1 221                11 688               11 688           11 688           11 688           


3510 Institusjon Sykeavdelingen 11 107               12 728               15 850               -2 726                13 124               13 124           13 124           13 124           


3540 Dementavdeling Jonsokberget 32 044               37 910               42 439               -4 882                37 557               37 557           37 557           37 557           


3250 Felles omsorg og helse 493                     1 946                  2 094                  -                      2 094                  3 594             3 594             3 594             


Sum drift 110 796             122 502             135 161             -14 887              120 274             121 574         121 574         121 574         


12090 Internfortjenester fordelt 5 124                  5 561                  5 350                  5 350                  5 350             5 350             5 350             


115 920             128 063             140 511             -14 887              125 624             126 924         126 924         126 924         Sum


Budsjett


2018
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Pleie og omsorgstjenestens driftsnivå i 2018 er en videreføring av driftsnivået i 2017 tillagt lønns- 
og prisvekst som øvrige virksomheter. I tillegg er budsjettet for Dementavdeling Jonsokberget 
styrket og budsjettet til Åpen omsorg Jørpeland redusert i tråd med omlegging av ordinært 
omsorgskollektiv til dementkollektiv våren 2017. Budsjettposten for Institusjon Jonsokberget er 
styrket etter at ØHD samarbeidet med våre nabokommuner er avsluttet. I tillegg er det lagt til 0,2 
mill. i generelle driftsmidler. Omsorgstjenester Tau er styrket med 1,9 mill. til økt 
grunnbemanning, kompensasjon for tapte LAR inntekter og økt volum av omsorgslønn. Dette vil 
omtales nærmere under. I budsjettet for Felles helse og omsorg er det avsatt 1 mill. til fordeling 
til pleie og omsorgsvirksomheter som erfaringsvis har hatt bruk for budsjettstyrkninger i løpet av 
året. Budsjettforslaget for Åpen omsorg Institusjon Jonsokberget anses særskilt stramt, og må 
ventes styrket med midlene fra felles helse og omsorg i løpet av 2018.  


 


UTVIKLINGSTREKK I PLEIE OG OMSORG 


 
 


Strand har totalt 46 institusjonsplasser, 30 av disse er lokalisert på Jonsokberget og 16 på 
Tautunet. Det er få plasser i forhold til sammenlignbare kommuner. Årsaken er at Strand 
kommune i stor grad baserer seg på hjemmebasert omsorg. Et godt utbygd tilbud for beboerne i 
omsorgsboligene reduserer behovet for institusjonsplasser. 


Netto driftsutgifter pr innbygger til pleie og omsorg i Strand er lavere enn snittet både i 
kostragruppe 8 og landsgjennomsnittet. Kommunen har en lav andel beboere på institusjon, men 
noe høyere antall mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende sammenlignet med øvrige 
kommuner. Dette var en villet omstilling som ble gjort rundt år 2000 og hadde som mål å 
avinstitusjonalisere omsorgstjenesten til en mer fleksibel tjeneste med fokus på det å bo lengst 
mulig hjemme. Da kommunen har de mest pleietrengende brukerne på institusjon er disse 
brukerne ressurskrevende og Strand fremstår som vesentlig dyrere/mindre produktiv pr 
kommunal plass i institusjon målt ved korrigerte brutto driftsutgifter institusjon pr kommunal 
plass. Også korrigerte driftsutgifter til hjemmeboende er noe høyere enn landsgjennomsnittet og 
kostragruppe 8, som følge av at flere bor hjemme og har større omsorgs-/pleiebehov.  
 
Tjenestene samlet viser at Strand kommune har lavere brutto driftsutgifter per mottaker av pleie 
og omsorgstjenester enn landsgjennomsnittet, men tydelig høyere enn snittet i kostragruppe 8. 
Tjenestene for beboere i omsorgsboliger blir i KOSTRA registrert som hjemmebaserte tjenester. 
Det er viktig å ta hensyn til dette forholdet når Strand kommunes tall sammenlignes med andre 
kommuner.  


 


 


K08 Landet


2014 2015 2016 2016 2016


Prioritering


Netto driftsutgifter per innb i kr til pleie og omsorgstj 14 615           14 278           13 845           14 556           16 592           


Produktivitet


Korr brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester, kr 272 741         252 458         261 503         200 908         246 489         


Korr brutto driftsutgifter institusjon per kommunal plass, kr 1 552 139     1 506 810     1 345 306     1 138 757     1 110 419     


Korr brutto driftsutgifter per mottaker av komm pleie/omsorg, kr 390 027         377 034         389 213         321 240         405 946         


Dekningsgrad


Andel inbyggere over 80 år beboer på institusjon, % 6,5 5,9 5,9 13,9 13,3


Andel innbyggere 67-79 år beboer på institusjon, % 0,5 0,8 0,9 1,7 1,5


Mottakere av kjernetj til hjemmeboende per 1000 innb over 80 år 384 397 393 417 320


Pleie og omsorg
Strand kommune
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FELLES HELSE OG OMSORG 


Dette området er opprettet for å samle budsjettposter som det ikke er formålstjenlig å splitte opp 
på de enkelte virksomhetene. Her inngår: 


 Eventuell betaling for pasienter i forbindelse med utskrivningsklare pasienter som må 
vente i sykehus  


 Beredskapstillegg til kommunens operative kriseteam. 6 personer deltar i teamet 
 Felleskostnader knyttet til IT fagsystemer, lisenser etc. 
 Kostnader knyttet til spesielle klientsaker som ikke har en naturlig plass i noen av 


virksomhetene 
 Føring av diverse prosjektkostnader der vi har fått tilskudd fra f.eks. Fylkesmannen 
 Kompetansemidler for sektoren 
 Avtale med Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep 


 


 


INSTITUSJONSTJENESTER 


Institusjonsplassene har stor beleggsprosent. Det er nå opp mot et jevnt antall av ca 10-12 
personer som venter på plass i institusjon eller bofellesskap med heldøgns omsorg. Når pasienten 
eller pårørende søker til Tiltaksteamet er det som regel et akutt behov. Dette har medført at vi 
bruker noen av de faste plassene i institusjon til korttidsplasser for å gi et forsvarlig tilbud til de 
som står på venteliste. Det er ikke uforsvarlig lang ventetid på de andre tjenestene. Marginene blir 
imidlertid mindre for hvert år og kommunen må forberede seg på et snarlig behov for å etablere 
nye plasser. 


Det er utfordrende å rekruttere og beholde høy faglig kompetanse, spesielt sykepleiere. Ubekvem 
arbeidstid, mye aleneansvar på vakt og opplevelsen av for lav økonomisk kompensasjon synes å 
være noen av forklaringsfaktorene. Kombinasjonen av stort ansvar og lav bemanning medfører 
ofte et stort arbeidspress og kjennes belastende. Det er jevnlig behov for innleie gjennom 
vikarbyrå som øker driftskostnader ytterligere. Høsten 2017 er det igangsatt et arbeid for å øke 
rekrutteringen av sykepleiere til Strand kommune.  


 


Det er utarbeidet en strategisk kompetanseplan for helse og omsorg som ble vedtatt i sak  078/16. 
Det er avsatt midler i 2017 og 2018 for å gjennomføre planen. 


Pasientgruppene som skrives ut 
fra helseforetaket er ofte 
ressurskrevende med mange 
diagnoser og et sammensatt 
sykdomsbilde. Dette krever mer 
medisinsk utstyr, mer medisiner, 
behov for økt personell og økt 
behov for legetilsyn. Økt 
kompleksitet hos pasientene 
medfører kontinuerlig behov for 
kompetanseheving. 


 


Stortinget vedtok i juni 2016 
lovendringer om rett til opphold i 
sykehjem eller tilsvarende bolig 


 


særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister. Kommunen har vedtatt en 
kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsplass i kommunen som har trådd i kraft 
1. juli 2017. 
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Samarbeidet med Forsand og Hjelmeland om Øyeblikkelig hjelp døgnoppholdsenger (ØHD) på 
Jonsokberget som startet i september 2015, er avsluttet fra 2018. Det betyr at Strand kommune 
drifter disse sengene selv. Fra 2017 er ØHD tilbudet utvidet til også å gjelde pasienter med rus 
og/eller psykiatriske lidelser. Pasientgruppen er kjent, så er erfaringen hittil er at utvidelsen av 
målgruppen har gått smertefritt.  


Ernæring er det nye satsingsområdet fra Helsedepartementet. Et av tiltakene for bedre ernæring 
er å servere middag på ettermiddag. Dette praktiseres noe ulikt i kommunens institusjoner.  


Strand kommune har et institusjonstilbud til personer med demens. Tjenesten er krevende, 
personellintensiv og krever høy kompetanse. Prognoser tilsier at denne pasientgruppen vil øke 
betydelig, noe som må tas hensyn til i planarbeidet. En gjennomgang av feltet har vist at det ikke 
kan utelukkes at grunnbemanningen i utgangspunktet ble satt for lavt i forhold til hvor krevende 
en slik avdelingen i praksis viser seg å være.  


På Jonsokberget har dette vist seg i budsjettoverskridelser i 2017, noe som er søkt hensyntatt i 
budsjett for 2018. Dementavdelingene har god nytte av studenter, lærlinger og elever i perioder. 
I april startet et nytt bokollektiv på Jonsokberget. Da var det 10 personer på venteliste til 
heldøgnstjenester for personer med demens. 


På Tautunet er det etablert et samarbeid med Strand videregående skole, Helse - og sosial-linjen 
og Livsglede for eldre.  


 


ÅPEN OMSORG (HJEMMESYKEPLEIE, HJEMMEHJELP, DAGSENTER, 
OMSORGSLØNN/BPA) 


Åpen omsorg yter tjenester for hjemmeboende. Tjenesten dekker beboerne i kommunens 84 
omsorgsboliger plassert ved Tautunet og på Jonsokberget. I tillegg ytes det tjenester til personer 
som bor i eget hjem.  


Kommunen har 2 dagsenter for åndsfriske eldre som gir et viktig bidrag til aktivisering og sosialt 
liv for ca. 60 brukere. Disse dagsentrene er viktige samarbeidspartnere for hjemmesykepleien. 
Mange av de besøkende på dagsenteret ville hatt behov for tilsyn og hjelp av hjemmesykepleien 
dersom de ikke har et dagsenter å gå til.  


Ved Tautunet er dagsenterdriften noe mer utfordrende fordi det er ett felles dagsenter for 
demente og åndsfriske. Dagsentertilbudet bør utvikles slik at flere demente kan motta god og 
riktig demensomsorg. Et godt dagsentertilbud avlaster utslitte ektefelle og gjør at den demente 
kan bo lenger hjemme. Dette er i tråd med nye lovendring om forsterket pårørendestøtte.  


Det er i 2017 påbegynt et arbeide hvor en ser middagsproduksjon og kafedrift under ett. Målet er 
å få på plass et bedre mat- og møteplasstilbud til gode for beboerne og befolkningen generelt. 
Omleggingen innebærer at mat igjen tilberedes på Jonsokberget og Tautunet. 


Dagsentertilbudet for personer med demens sykdom på Jonsokberget utvides fra 3 til 5 dager fra 
og med medio november. Kommunen har mottatt tilskuddsmidler for denne utvidelsen. I tillegg 
har rådmannen innarbeidet en kommunal egenandel på 0,366 mill. for formålet. Det siste året ser 
vi en økende grad av begynnende demente som er på de ordinære dagsentrene. Dette blir 
problematisk når demenssykdommen skrider frem. Det er behov for en satsing på 
dagsentertjenesten, spesielt for gruppen med en demens sykdom. Dagsentrene er en bro mellom 
å bo fortsatt hjemme og ta i bruk tjeneste fra omsorgsinstitusjonene. Rådmannen har derfor tatt 
initiativ til en gjennomgang og vurdering av dagsentertilbudet i lys av eldrebølgen.  
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Hjemmesykepleien i Strand har ca. 300 tjenestemottakere og har kontinuerlige 
prioriteringsutfordringer ved at en stabil bemanning skal løse et stadig skiftende pleiebehov og 
krav til umiddelbar helsehjelp for stadig flere pasienter. Både Tau og Jørpeland har hatt økning i 
antall tjenestemottakere med behov for nødvendige helse og omsorgstjenester. Dette har medført 
at tjenesteområdene har leid inn ekstrahjelp ut over det budsjettet har gitt rom for. Disse midler 
er omgjort til fast stilling for å forebygge innleie. Hjemmesykepleien ønsker å starte bruk av 
nettbrett for å øke mobilitet og effektivisere arbeidet. I 2016 ble det ansatt en fagutvikler, noe som 
har skapt mer fokus på kvalitet og utvikling. En helsefagarbeider har hovedfokus på 
hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring i hjemmesykepleien.  


I tillegg til å yte pleietjenester fatter tjenesten også vedtak om omsorgslønn og brukerstyrt 
personlig assistent (BPA). Strand kommune har per oktober 2017 17 omsorgslønnsmottakere og 
2 personer som har BPA ordning. Det forventes en ny BPA-bruker i 2018. Saksbehandlingen er 
ofte utfordrende både med tanke på volum og finansiering av tjenestene. Det er de mest krevende 
brukerne som får tilbud om BPA. Det er personer med vedtak på 25 timer pr uke for barn og 32 
timer pr uke for voksne som inngår i rettighetsfestingen. Det er flere brukere som har kort levetid 
igjen, en ser ingen annen mulighet enn å gi BPA i denne fasen. Det kan bli krevende i slutten av 
2018. Flere søkere er kommet i 2017 som kvalifiserer for omsorgslønn. Dette er f.eks. barn med 
ulike utfordringer og diagnoser. Kommunen fastsetter selv kriteriene for tildeling av 
omsorgslønn. Etter dagens kriterier innvilges cirka halvparten av søknadene omsorgslønn.  
 
Det er startet arbeid med en gjennomgang av omsorgslønn ordningen høsten 2017 med tanke på 
å endre kriteriene for tildeling av omsorgslønn slik at ordningen vil få en mer rettferdig tildeling 
og ikke kreve så mye ressurser av saksbehandlerne. Utfordringer ligger også på et faglig plan hvor 
en mener at omsorgslønn kan være en løsning som i et lengre perspektiv ikke tilstrekkelig bidrar 
til barnets utvikling gjennom deltakelse i sosiale nettverk.  


Åpen omsorg Jørpeland deltar i fagnettverk som skal forbedre kvaliteten på tjenesten, bidra til 
innovasjon og optimalisere ressursbruken. Virksomheten har fått overført midler fra vikar til fast 
for å satse på mer hverdagsmestring og dette skal kunne forebygge innleie. Dessverre ser det ut 
til at grunnbemanningen har vært lav og det har utløst et reelt behov for forsterking av budsjettet 
i 2017.  


LAR (legemiddelassistert rehabilitering) er et ansvar for spesialisthelsetjenesten. Helse Stavanger 
har kjøpt utdelingstjenester for LAR-medisiner av Strand kommune etter en særskilt avtale. 
Denne avtalen er opphørt og overført til Apotek1. Dette medfører et inntektstap for Strand 
kommune, og budsjett for 2018 har innarbeidet en kompensasjon for dette. Strand kommune 
håndterer fortsatt LAR urinprøver ukentlig som blir fakturert Helse Vest.  
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PSYKIATRITJENESTEN 


Psykiatritjenesten består av følgende tjenesteområder (brukertall per september 2017) 


  


MÅL 


Psykiatritjenestens mål er å levere gode helsetjenester til kommunens innbyggere ved å: 


 Yte mest mulig hjemmebaserte psykiatritjenester 
 Tilby heldøgns psykiatritjenester til kronisk syke i egne omsorgsboliger i Jonsokberget 2  
 Gi tilbud til rusmisbrukere med samtidig psykiatrisk sykdom (ROP) gjennom et eget ROP 


team 
 Tilby enklere fysiske og psykiske helsetjenester ved R5 lavterskel helsehus 
 Sikre god brukermedvirkning ved å legge Recovery tilnærmingsmetoden3 til grunn for 


tjenestene  
 Beholde og rekruttere kompetente og trygge ansatte 
 Vektlegge viktigheten av et dagsinnhold og fysisk helse som viktige grunnsteiner for god 


psykisk helse 
 Forbedre samhandling med andre tjenester gjennom Individuell Plan / ansvarsgrupper. 


FORESLÅTT BEVILGNING 2018 


 


Psykiatritjenestens driftsnivå i 2018 er en videreføring av driftsnivået for 2017 tillagt lønns- og 
prisvekst.  


UTVIKLINGSTREKK I PSYKIATRIEN 


Kapasiteten i psykiatritjenesten er fullt utnyttet. Tjenesten betjener 11 omsorgsboliger på 
Jonsokberget 2. I tillegg yter tjenesten nødvendig helsehjelp og rådgivning/veiledningstjeneste til 
ca. 130 hjemmeboende brukere med psykisk sykdom. Målet er å gi recovery-baserte tjenester, 
hvor innbyggere tar ansvar for eget liv, men får hjelp til å mestre de ulike livsutfordringen knyttet 


                                                             
3 Recovery er en dypt personlig, unik prosess med endring av egne holdninger, verdier, følelser, mål og 
ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som er tilfredsstillende, deltagende og fylt av 
håp, selv med de begrensninger som lidelsen forårsaker. Bedring involverer utvikling av ny mening og 
innsikt i eget liv (NAPHA/Anthony 1993). 


Kapasitet/belegg


Psykiatrisk botjeneste (Jonsokberget 2) 


Omsorgsboliger 11 plasser (i tillegg 2 ØHD plasser)


Psykiatrisk hjemmesykepleie


Hjemmesykepleie 130 brukere


ROP team 37 brukere


Lavterskel helsehus 14 brukere


Virksomhet


Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan


Psykiatritjenesten 2016 2017 2019 2020 2021


(tall i tusen kroner) Netto Netto Drift Inntekter Netto Netto Netto Netto


3300 Psykiatritjenester 8 447                  9 066                  13 997               -4 849                9 148                  9 148             9 148             9 148             


3310 Psykiaktribo 7 201                  7 145                  7 254                  -50                      7 204                  7 204             7 204             7 204             


Sum drift 15 648               16 211               21 251               -4 899                16 352               16 352           16 352           16 352           


12090 Internfortjenester fordelt 722                     783                     753                     753                     753                 753                 753                 


16 370               16 994               22 004               -4 899                17 105               17 105           17 105           17 105           Sum


Budsjett


2018
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til de psykiske problemene. Videre er det et mål at brukerne opplever tilhørighet til lokalmiljøet 
sitt.  
 
Rådmannen ser at kommunen på sikt bør utvide kapasiteten innenfor heldøgns tjenester for 
kronisk syke. Et slikt tiltak inngår ikke i foreliggende budsjettforslag, men vil aktualiseres i senere 
økonomiplaner.  
 
Psykiatritjenesten forventer økte forespørsler fra sykehus om å ta imot utskrivningsklare 
pasienter med alvorlige diagnoser. Liggetiden i sykehus blir gradvis kortere og det er forventet at 
kommunen stiller raskt med omsorgsbolig og psykiatriske hjemmetjenester. Disse tjenestene og 
boligene er vanskelige å planlegge da behovene endrer seg raskt. Spesielt innen området 
psykiatri/rus vil tjenesten bli utfordret de kommende år med tanke på å skaffe boliger med 
døgnbemanning for personer med alvorlig rusavhengighet. 
 
Enheten må også forholde seg til at det på kort varsel blir mottatt signaler om enkeltpersoner som 
kan ha behov for hjelp langt ut over de ressurser vi har til rådighet i budsjettåret. Dette er ofte 
svært krevende saker med mye dialog mellom forvaltningsnivåene for å avstemme 
ansvarsforholdene. 
 
I forbindelse med samhandlingsreformen er det gitt statlige signaler om at også psykiatrien vil få 
samme utskrivningsregime som for somatiske pasienter der kommunen må betale døgnpris til 
helseforetaket dersom kommunen innen en gitt frist ikke samtykker til å ta imot pasienten. 
Dersom og når dette blir gjort gjeldende, vil det gi kommunene, herunder også Strand, store 
utfordringer. 
 
Lavterskel helsehus, R5, som yter helsetilbud for rusmisbrukere har vært i drift i to år. ROP teamet 
har vært i drift i tre år, og samlet sett gir disse to tilbudene en vesentlig styrking av kommunens 
tilbud til brukere i kategorien rus/psykiatri. For å videreføre dette arbeidet søkes det eksterne 
tilskuddsmidler. Det arbeides fortsatt med å f på plass tilrettelagte lokaler til formålet i Torghuset 
på Jørpeland. Vi søker best mulig samhandling mellom R5, ROP team, rusarbeidet på NAV, 
hjemmesykepleien og spesialisthelsetjenesten. ROP stillingene og R5 er begge prosjektfinansiert 
med midler fra Fylkesmannen. Tilskuddet trappes ned fra 2019 av, og i løpet av 2018 må det tas 
tilling til drift og finansiering. 
 
Fra 1.1.17 bistår psykiatrienheten Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) på Jonsokberget med 
tilbud til psykiatripasienter. 
 
Det er økende etterspørsel etter 
kortere oppfølging fra personer 
med lettere psykiske lidelser eller 
for personer som har vært i en 
krise, for å kunne ta tak i 
utfordringene knyttet til egen 
helse. Dette skjer samtidig med en 
jevn økning av brukere med 
alvorlige psykiske lidelser som 
krever svært tett oppfølging. Det er 
krevende for tjenesteapparatet å 
møte de økende forventningene til 
hva det offentlige skal kunne bidra 
med for å hjelpe den enkelte med å 
mestre eget liv. 
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Det er flere personer med lettere utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelser som har behov 
for oppfølging og bistand fra kommunen. Psykiatritjenesten er i kontakt med flere i denne 
gruppen og det er behov for økte ressurser til hjemmebaserte tjenester for ivareta dem. En 
fellesnevner for disse brukerne er at de er unge, har liten boevne og har et lite dagsinnhold. De 
trenger mye støtte for å bli inkludert i samfunnet. Erfaringsmessig kan hjelp og støtte reduseres 
etter at stabile livsforhold er etablert. God inkludering i samfunnet og struktur på hverdagen er 
godt for god psykisk helse og sosial deltagelse for denne gruppen.  
 
Ryfylke DPS har omorganisert og tilbyr ikke lenger døgnopphold i Strand. Høsten 2017 ble også 
kvelds- og helgetilbudet avsluttet. Kommunen følger med på utviklingen og vil være i samhandling 
med DPS for å kunne gi best mulig tjeneste på riktig nivå. DPS gir tjenester fra Dagavdeling, 
Ambulant team og poliklinikk på Jørpeland på dagtid. Etter prioriteringsforskriften avvises flere 
henvisninger for personer med lettere angst og depresjon. Dette har i større grad blitt ett 
kommunalt ansvar å følge opp og medfører større press på de kommunale tjenestene. 
 
 


PUH-TJENESTEN 


PUH-tjenesten består av følgende virksomheter og tjenesteområder (brukertall per sept. 2017) 


 


MÅL 


 Brukerne skal ha gode faglige tjenester ut fra de ressursene virksomheten råder over.  
 Vi skal gi brukerne en god livskvalitet som bygger på respekt, omsorg og tillit – slik at de 


får utvikle seg i forhold til sine individuelle forutsetninger. 
 Fokus på brukernes behov og søke å tilrettelegge individuelt og ha et godt samarbeid med 


pårørende og verger 
 Ha et godt og meningsfullt aktivitetstilbud i løpet av dagen 
 Gjøre den enkelte mest mulig selvstendig ut fra forutsetninger og målsetninger  
 Gjennom god kompetanse tilby kvalitativ gode tjenester 
 Gi lærlinger og språkelever god arbeidstrening og kunnskap innenfor fagfeltet, slik at de 


kan være en ressurs samtidig som de er en elev i lære. (prosjekt Ryfylkemodellen)  


  


Kapasitet/belegg


Bøkestien


Omsorgsboliger 6 plasser


Dagsenter 15 brukere


Aktiveringstilbud ved Holta gård 6 brukere


Avlastningstilbud 1 bruker


Ambulante tjenester i private boliger 3 brukere


Bekkevegen


Omsorgsboliger 7 plasser


Dir. Poulsonsgate


Omsorgsboliger 5 plasser


Langelandsmoen 


Omsorgsboliger 14 plasser


Avlastningstilbud for hjemmeboende 16 brukere


Støttekontaktordning 80 brukere


Virksomhet
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FORESLÅTT BEVILGNING 2018 


 


PUH-tjenestens driftsnivå i 2018 er i stor grad en videreføring av driftsnivået for 2017 tillagt 
lønns- og prisvekst. Langelandsmoen foreslås imidlertid styrket med en enkel bil. 


UTVIKLINGSTREKK I PUH-TJENESTEN 


PUH tjenesten preges av at flere av brukerne er blitt eldre eller har en forverret helsetilstand. 
Gjennomsnittsalderen til beboerne i Bøkestien er over 66 år, noe som medfører mer stell og pleie 
pga alder og sykdom. Grunnbemanningen er uendret og tar ikke høyde for det økende stell og 
pleiebehovet. Ved fremtidige ansettelser må helsefagarbeidere / fagarbeidere som kan dekke 
behov innen stell og pleie vektlegges. 
 
Alle tjenestemottakerne har behov for følge av personalet til sykehus, lege, tannlege. Noen av 
tjenestemottakere har behov for to ansatte ved følge ved f.eks. utagering. Dette 
bemanningsbehovet ligger ikke inne i turnus, noe som medfører ekstra personalinnleiekostnader. 
 
Høsten 2017 er det 17 søkere som ønsker PUH bolig. 5 av søkerne vil få bolig gjennom 
Furuliaprosjektet, et privat initiativ som kommunen har overtatt. I tillegg vil ytterligere 5 av 
søkerne ha behov for bolig innen 2 år.  
 
Da samtlige beboere i Dir. Poulsonsgate kommer innenfor kategori «spesielt ressurskrevende 
brukere» er det lagt inn 1:1 (en ansatt per bruker) hos samtlige, og en del vakter med 2:1 hvor 
gjennomføring av dagsplaner/aktiviteter skal følges opp.  
 
Dagsentertilbudet i Torghuset har ikke hensiktsmessige lokaler. Ved økt volum vil det bli behov 
for å bruke flere rom av Torghuset, eventuelt flytte dagsenteret. I dag er det to store grupper, som 
fungerer greit, men pga mye støy og uro er det lite «plass» for flere med særlige behov. Tiltak som 
er satt inn er å forsøke å nytte de rom som er der i dag, til flerbruksområder. F.eks. blir sanserom 
også brukt som aktivitetsrom som dans, treningsrom og andre aktiviteter. Spisesal blir også brukt 
som aktivitetsrom, og kjøkken blir aktivt brukt i dagsplaner.  
Minst en som er innenfor «spesielt ressurskrevende brukere» har ekstra personal (egen 
assistent), som blir dekket av statlige midler. Flere har tilnærmet 1:1, men fordi en opererer med 
store grupper, faller de utenfor tilsvarende støtteordning. I løpet av 2018 er det behov for 1:1 
bistand for en yngre dagsenterbruker. Dette vil gi press på eksisterende plassituasjon og 
ressursbruk på dagsenteret. 
 
Det er utfordringer med å ansette kvalifisert, spesielt høyskoleutdannet, personell ettersom det 
kun kan tilbys små stillingsprosenter. Denne utfordringen kan løses ved å slå sammen dagsenter 
og avlastning. Ved å bygge et nytt dagsenter/avlastningsbolig kan kommunen som arbeidsgiver 
tilby hele stillinger, og vil da ha bedre muligheter for å rekruttere kvalifisert personell. 
Rådmannen vil vurdere en slik organisering av tjenestetilbudet i løpet av 2018.  


Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan


PUH-tjenesten 2016 2017 2019 2020 2021


(tall i tusen kroner) Netto Netto Drift Inntekter Netto Netto Netto Netto


3600 Bøkestien omsorgsboliger 9 226                  9 390                  10 790               -1 890                8 900                  8 900             8 900             8 900             


3630 Bekkevegen omsorgsboliger 8 252                  8 195                  9 917                  -1 875                8 042                  8 042             8 042             8 042             


3660 Dir. Poulsonsgt omsorgsboliger 9 166                  9 281                  15 477               -6 180                9 297                  9 297             9 297             9 297             


3680 Langelandsmoen omsorgsboliger 187 735             20 654               20 760               -2 104                18 656               18 656           18 656           18 656           


Sum drift 214 379             47 520               56 944               -12 049              44 895               44 895           44 895           44 895           


12090 Interntjenester fordelt 1 778                  1 930                  1 857                  1 857                  1 857             1 857             1 857             


216 157             49 450               58 801               -12 049              46 752               46 752           46 752           46 752           Sum


Budsjett


2018
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Langelandsmoen har ansvar for organisering av støttekontaktordningen, noen som fordrer mye 
administrasjon og oppfølging. Det er ca. 80 mottakere som får støttekontakt og tjenesten blir hele 
tiden utfordret av nye brukergrupper. Brukerne er alt fra små barn til eldre. Denne spredningen 
er utfordrende i forhold til å rekruttere riktig personell. Det vil bli vurdert å utfordre 
frivillighetsarbeidet i kommunen vedrørende tiltak som kan redusere behovet for betalt hjelp til 
fritidsaktiviteter.  
 
Langelandsmoen har også et avlastningstilbud til 16 barn og unge som i hovedsak bor hjemme, og 
er på avlastning på alternerende basis i 4 tilgjengelige leiligheter ved Langelandsmoen. Det er 
utfordrende å finne familier som vil være privat avlaster. Ofte blir det venner av familien, eller 
nære slektninger som på tar seg denne oppgaven. Ved Langelandsmoen er det 4 rom/leiligheter 
som benyttes til avlastning.  
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KOMMUNEHELSE 


Kommunehelse består av følgende tjenester: 


 


FORESLÅTT BEVILGNING 2018 


 


Kommunehelse er i budsjettforslaget for 2018 styrket. Økningen skyldes flere forhold som økte 
kostnader for veiledning av leger ift spesialisering, og midler til 2 biler for daglegevaktene. 
Innføring av hverdagsrehabilitering er planlagt med halvårseffekt i 2018. 


UTVIKLINGSTREKK KOMMUNEHELSE 


Strand kommune opplever som mange andre kommuner at det er vanskelig å rekruttere fastleger. 
Prognosene tilsier at det kan bli behov for en ny legestilling i løpet av 2018 eller 2019. Den totale 
arbeidsmengden er et viktig moment som gjør at det er vanskelig å rekruttere. Større statlige krav 
medvirker også til manglende rekruttering. Kommunene har i større grad fått ansvar for 
spesialiseringsløpet for legene. Tidligere ble veiledningskostnaden refundert fra 
Helsedirektoratet, nå faller det på kommunen. I utdanningsløpet kreves det tettere oppfølging av 
veileder og det skal dokumenteres og bekreftes læringsmål. 


 
*merk at disse tallene inneholder også tall for helsestasjons- og skolehelsetjenesten som sorterer under 
kommunalavdeling for Oppvekst og levekår. 


Det er fortsatt ikke rekruttert ny lege til en hjemmel for næringsdrivende lege på Tau legesenter. 
Som en midlertidig løsning er det engasjert en lege for ett år på kommunal lønn.  
 
Gjennom budsjettbehandlingen for 2017 ble Kommunehelse styrket med ett driftstilskudd (til 
100 %) fysioterapeut og 50% ergoterapeut. Økningen ventes å gi lette på ventelistesituasjonen. 
En evaluering av «Plan for legetjenesten» i løpet av høst 2017 vil belyse noe av de utfordringer 


Legetjenester


Kommunal legesentre


Private legesentre


Andre funksjoner


Legevakt


Kommunepsykolog


Fysioterapitjenesten/ergoterapitjenesten


Kommunale tjenester


Private tjenester


Kommunehelse


Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan


Kommunal helsetjeneste 2016 2017 2019 2020 2021


(tall i tusen kroner) Netto Netto Drift Inntekter Netto Netto Netto Netto


3800 Felles helsetenester 17 078               20 400               24 092               -2 923                21 169               21 919           21 919           21 919           


3810 Legekontor sør 2 430                  3 019                  3 583                  -330                   3 253                  3 253             3 253             3 253             


3830 Jørpeland legesenter 4 550                  4 649                  7 745                  -4 178                3 567                  3 567             3 567             3 567             


Sum drift 24 058               28 068               35 420               -7 431                27 989               28 739           28 739           28 739           


12090 Interntjenester fordelt 1 135                  1 232                  1 185                  1 185                  1 185             1 185             1 185             


25 193               29 300               36 605               -7 431                29 174               29 924           29 924           29 924           Sum 


Budsjett


2018


K08 Landet


2014 2015 2016 2016 2016


Prioritering


Netto driftsutgifter per innbygger til kommunehelse, kr 2 476             2 365             2 416             2 357             2 511             


Produktivitet


Brutto driftsutgifter per innb (F232,F233 og F241), kr 3 020             2 954             2 992             2 955             3 187             


Dekningsgrad


Legeårsverk per 10 000 innb, kommunehelsetjeneste 9,6 10,2 12,4 10,2 10,6


Gjennomsnittlig listelengde fastlegeregister, antall personer 990 966 893 1087 1180


Helse
Strand kommune
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som ligger i legetjenesten. For å tilrettelegge for større mobilitet ved utrykning er det behov for 2 
biler for daglegevakt. Dette er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag for 2018.  
 
Rådmannen har innarbeidet en halvårssatsing på Hverdagsrehabilitering. Dersom satsingen 
lykkes skal det forebygge/redusere etterspørsel etter pleie- og omsorgstjenester. Tiltaket er 
imidlertid også viktig med tanke på den enkeltes livskvalitet og mestring for brukerne.  


Legetjenesten yter i hovedsak kurativ virksomhet på legekontor. I tillegg skal hver lege yte inntil 
7,5 time pr uke i kommunalt rettede oppgaver som tilsynslegefunksjon, smittevern, 
skolehelsetjeneste, helsestasjonsarbeid og medisinsk faglig rådgivning. Kommunen mangler lege 
med samfunnsmedisinsk utdanning som kan bidra til diverse planarbeid, folkehelsearbeid og 
overordnet helseanalyse.  


 


Fra 2020 er det krav om at kommuner skal ha egen kommunepsykolog. Tiltaket anses som et 
viktig grep i regjeringens satsing på psykisk helse. Strand kommune tilsatte egen 
kommunepsykolog i 2016. Kommunepsykologen arbeider hovedsakelig med barn, ungdom og 
foreldre og veileder fagpersoner som arbeider med samme målgruppe. Kommunepsykologen er 
en viktig del av kommunens satsing på tidlig innsats.  


 


Også innenfor ergoterapi og fysioterapitjenesten er 
kapasiteten fullt utnyttet. Strand har totalt 10 
fysioterapeuter fordelt på 4 kommunalt ansatte (3 
årsverk) og 6 avtalefysioterapeuter (4,56 årsverk med 
driftstilskudd). Videre er det 2 kommunalt ansatte 
ergoterapeuter (2 årsverk). Disse yter tjenester til 
brukere i alle aldre etter henvisning fra lege. Arbeidet 
består i behandling på benk, trening individuelt eller i 
grupper, samt veiledning, rådgivning og bistand ved 
søknad om hjelpemidler. 


 


Fysioterapeuter med driftstilskudd har 
kapasitetsutfordringer. Langtidsplan for fysio-/ergo- 


terapi er lagt fram for politisk behandling. Den kommunale fysioterapi og ergoterapitjenesten har 
en stabil arbeidsstokk og leverer tjenester av god kvalitet. Avdelingen har en akseptabel venteliste 
(årsgjennomsnitt). Avdelingen vil bli en vesentlig aktør i planlagt hverdagsrehabilitering 
Hjelpemiddellageret i Strand er veldrevet. Hjelpemidler innvilget via NAV kommer nå i større grad 
som flatpakket vare og krever ekstra ressurser til montering. 
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5 TEKNISK 


Kommunalavdeling Teknisk har flere hovedoppgaver: 


 samfunnsutvikling gjennom arealplanlegging og forvaltning av en rekke lover 


 forebygge brann og ulykker, samt redusere konsekvenser av branner og ulykker som 
oppstår  


 sikre kommunens virksomheter som er lokalisert i kommunale bygg tilfredsstillende 
lokaler  


 sikre best mulig standard på infrastruktur som er viktig for befolkningen slik som veger, 
friområder mv.  


 tilby innbyggere vannforsyning og håndtering av avløp  
 


Hovedutfordringen for avdelingen fremover er gjennomføring av planlagt skoleutbygging i 
kommunen. I tillegg skal avdelingen sikre at kommunen har oppdaterte planer på aktuelle 
områder slik at kommunens tilbud kan tilpasses tiden etter at Ryfast åpner. Disse planene må 
tilpasses en usikker befolkningsutvikling.  


MÅL 


Gjeldende kommuneplan ble vedtatt høsten 2012. Den gir sterke føringer og mål for det videre 
arbeid innen tjenesteområdet, blant annet: 


 Sikre god helhet og struktur i boligområder 
 Sikre godt nærmiljø i boligområder 
 Sikre god næringsutvikling gjennom tilrettelegging av næringsareal 
 Sikre god senterutvikling gjennom videreutvikling av Jørpelands rolle som regionsenter 
 Sikre god senterutvikling gjennom utvikling av Tau sentrum 
 Sikre god senterutvikling gjennom organisering av sentrumsfunksjoner 


 


Kommunen har gjennom behandling av kommunal planstrategi i 2017 vedtatt hvilke planer det 
skal arbeides med i perioden 2016 – 2020. Viktige planer innen kommunalavdelingens område 
som skal utarbeides er blant annet:  


 Kommunedelplan for Nordmarka og Tau nord (arbeid i gang)  
 Kommunedelplan for sjøområder 
 Kommunedelplan/plan for grønn mobilitet (arbeid i gang) 
 Trafikksikkerhetsplan (arbeid i gang) 
 Barnas transportplan (arbeid i gang) 
 Sykkelstrategi (arbeid i gang) 
 Detaljplaner for skoleområdene på Jørpeland og Tau (arbeid i gang) 
 Detaljplan for Krossvatnet (arbeid i gang) 
 Detaljplan for området Strandastøa – Krossvatnet (arbeid i gang) 
 Områdeplan for Tau sentrum/havneområde 
 Revisjon av eldre reguleringsplaner 
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FORESLÅTT BEVILGNING 2018 


 


Økningen fra justert nettobudsjett 2017 til justert nettobudsjett for 2018 er ca. kr 1,0 mill. 
Endringen utover lønns- og prisstigning skyldes i vesentlig grad endringer som er gjort innen Bygg 
og Eiendom. Videre er budsjettet til brannvesenet redusert med kr 0,35 mill. på grunn av 
reduserte utgifter til drift av 110-sentralen. For de øvrige virksomhetene er det kun minimale 
endringer.  


 


På budsjettet til Bygg og Eiendom er det gjort en del endringer slik at budsjettet er redusert med 
om lag 1,7 mill. Vesentlige endringer er:  


 Tilskudd til MIL er redusert med 2,0 mill. 
 Kommunen har kjøpt B-bygget (rådhuset), husleien er redusert med 1,84 mill. og 


budsjettet er økt med 0,78 mill. til vaktmester, drift og vedlikehold 
 Ny stilling som driftsleder/gartner er lagt inn med halvårseffekt, 0,34 mill. 
 På grunn av nye prisgunstige innkjøpsavtaler på tømrer og elektrikertjenester er midlene 


til vedlikehold redusert med 0,2 mill. Samtidig har rådmannen prioritert en økning av 
vedlikeholdsbudsjettet gjennom en økt bevilgning på 1,0 mill. Nettoeffekten av disse 
forholdene utgjør en økning 0,8 mill. 


 


UTVIKLINGSTREKK TEKNISK 


 


I følge kostra-tall ligger Strand kommune i 2016 over landsgjennomsnittet når det gjelder 
vedlikeholdsaktiviteter i eiendomsforvaltingen. Det er en vesentlig økning mot tidligere år, og 
skyldes i hovedsak to forhold: kommunen har økt bemanningen på Bygg og Eiendom fra og med 
2016. I tillegg har tiltaksmidler fra staten medvirket til at kommunen har kunnet øke omfanget 
rehabiliterings- og investeringsprosjekter i 2016 og 2017. Når det gjelder utgifter til 
driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning ligger Strand kr 174 pr m2 høyere enn 


Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan


Teknisk 2016 2017 2019 2020 2021


(tall i tusen kroner) Netto Netto Drift Inntekter Netto Netto Netto Netto


6000 Felles Teknisk og næring 1 910                  27                       2 100                  -2 073                27                       27                   27                   27                   


6100 Plan og forvaltning 3 677                  5 068                  13 018               -7 968                5 050                  5 050             5 050             5 050             


6230 Vann -340                   -367                   14 917               -15 272              -355                   -355               -355               -355               


6250 Avløp -340                   -367                   17 724               -18 079              -355                   -355               -355               -355               


6280 Renovasjon -                      -                      450                     -450                   -                      -                 -                 -                 


6500 Brannvesen 5 687                  6 077                  8 192                  -2 040                6 152                  6 152             6 152             6 152             


6700 Bygg og eiendom -10 229              -10 342              1 949                  -14 307              -12 358              -12 358         -12 358         -12 358         


6710 -Kommunale bygg 8 759                  6 795                  7 803                  -                      7 803                  6 803             6 803             6 803             


6720 -Vaktmester/service 7 542                  7 680                  8 035                  -330                   7 705                  7 705             7 705             7 705             


6730 -Hjelpemidler/tryggh. -152                   40                       463                     -463                   -                      -                 -                 -                 


6740 -Forebyggende ik bygg 3 605                  4 346                  4 294                  -                      4 294                  4 294             4 294             4 294             


6750 -Fdv bygg dokumentasjon 746                     913                     770                     -                      770                     770                 770                 770                 


6760 -Renhold 15 473               14 878               16 540               -320                   16 220               16 220           16 220           16 220           


6770 -Prosjekt bygg -84                      -78                      6 500                  -6 500                -                      -                 -                 -                 


6780 -Park- og grøntanlegg 3 249                  5 580                  3 722                  -                      3 722                  4 059             4 059             4 059             


6790 -Samferdsel 5 539                  5 782                  6 784                  -1 046                5 738                  5 738             5 738             5 738             


6800 -Strøm 8 325                  9 650                  9 650                  -                      9 650                  9 650             9 650             9 650             


Sum drift 53 367               55 682               122 911             -68 848              54 063               53 400           53 400           53 400           


12090 Interntjenester fordelt 5 594                  6 071                  5 839                  5 839                  5 839             5 839             5 839             


58 961               61 753               128 750             -68 848              59 902               59 239           59 239           59 239           


Budsjett


2018


Sum 


2014 2015 2016 K08 2016 Landet 2016


Produktivitet


Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i komm eiendomsforv per m², kr 62 52 106 97 106


Utgifter til driftsaktiviteter i komm eiendomsforv per m², kr 517 507 722 520 548


Korr brutto driftsutg pr km kommunal vei og gate, kr 70 362           71 600           94 948           120 308         134 917         


Netto driftsutg forebygging og brannberedskap per innb, kr 464 463 504 712 778


Teknisk
Strand kommune
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kostragruppe 8 og landet for øvrig. Tidligere år har Strand kommune ligget betydelig under 
landsgjennomsnittet når det gjelder vedlikehold 


Strand bruker ca. kr 40 000 
mindre på drift av kommunal 
veg enn kostragruppe 8 og 
landet for øvrig målt i kroner 
per kilometer vei. Etter 
rådmannens vurdering skyldes 
dette ikke at Strand driver 
spesielt mer effektivt enn 
andre kommuner. Det er en 
større tro på at kommunale 
veger i vår kommune har en 
lavere standard og et større 
vedlikeholdsbehov som skyves 
foran oss. Avstanden opp til 
landsgjennomsnittet utgjør 
nærmere 4 mill. 


 


 
Strand driver et effektivt brannvesen, og har svært lave utgifter til brannberedskap, kr 504 pr 
innbygger mot over kr 712 i kostragruppe 8 og over kr 778 i landet for øvrig. Sammen lignet med 
landsgjennomsnittet ligger Strand 3,5 mill. under kostnadsnivået. Sammenligner vi oss med 
kostragruppe 8, er kostnadsnivået i Strand 2,6 mill. lavere. Denne sammenligningen tar imidlertid 
ikke hensyn til at en del brannvesen har døgnbemannet brannstasjon.  


 
FELLES TEKNISK 


Det er opprettet et eget ansvar, Felles teknisk, der utgifter og inntekter knyttet til bygging av 
rundkjøringer og gang- og sykkelveg langs riksvegen på Jørpeland føres. Overskudd skal gå til 
nedbetaling av lån i Strand Infrastruktur AS, eller direkte til nye tiltak langs riksvegen. Lån i Strand 
Infrastruktur AS må ikke være større enn at renter og avdrag kan betjenes av innbetalt 
anleggsbidrag. Arbeidet med rundkjøringen i Dalavegen ble sluttført sommeren 2017. For å 
betjene løpende lån med avdrag og renter må innbetalt anleggstilskudd være i størrelsesorden 
2,5 mill.  
 
På samme ansvar føres også anleggsbidrag fra ulike områder i kommunen. Innbetalt 
anleggsbidrag settes av på fond for finansiering av aktuelle prosjekter.  
Kommunestyret har gjort vedtak om at kommunen skal bygge ut og finansiere infrastruktur i 
Jørpeland sentrum. Utbyggere skal bidra med samme anleggsbidrag som for rundkjøringene. 
Innbetalt anleggsbidrag skal brukes til å opparbeide infrastruktur i sentrum i stedet for å 
finansiere rundkjøringene. I noen områder av sentrum vil ikke innbetalt anleggsbidrag være 
tilstrekkelig for å betjene kostnadene, mens det i andre områder vil komme inn større 
anleggsbidrag enn kostnadene ved bygging av infrastruktur.  


 


PLAN OG FORVALTNING 


Mål:  


Vi er en pådriver for god samfunnsutvikling, gjennom planlegging av arealutnyttelse og bygg, 
saksfremstillinger, veiledning, forvaltning og tilsyn i samsvar med lover og kommunale vedtak. 
Resultatmålene våre er å håndtere en ukjent befolkningsvekst, estetikk, mobilitet, 
brukertilfredshet og budsjett. 
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Strategien for å nå målene er:  


 Saksbehandle og tilrettelegge alle saker i tråd med gjeldende lovverk og innenfor 
lovbestemte tidsfrister 


 Være tilgjengelig og gi nødvendig veiledning i enkeltsaker  
 Møte kunder med respekt og likebehandling 
 Gjennomføre nødvendig kommunal egenplanlegging 


 


Plan og forvaltning står foran flere store utfordringer fremover.  


Strand kommune har i dag ikke tilstrekkelig med ressurser og kapasitet for å gjennomføre ønsket 


og nødvendig planlegging raskt nok. Prioritering av planoppgaver vil være nødvending, og det må 


utarbeides en tydelig prioriteringsstrategi. Strand kommune har et større ansvar i byutviklingen 


ved at en har påtatt seg ansvaret for å bygge ut teknisk infrastruktur.  


 


Budsjettet er nøkternt, men skal være tilstrekkelig for å nå målene til virksomheten. Lavere 


byggeaktivitet øker risikoen for at forventet/budsjetterte inntekter ikke vil bli innfridd 2018. Ved 


svikt i inntektene kan en balansere ved bruk av fondsmidler.  


 


Arbeid innen HMS og kvalitetssikring vil fortsette i 2018 blant annet ved å arbeide videre med mål 


for virksomheten, utvikling av kompetanse og oppfølging av ansatte.  


 


Foregående år er det bygget i gjennomsnitt 100 nye boenheter pr år i kommunen. Boligbyggingen 
har de to siste årene vært på et noe lavere nivå på rundt 50-60 boliger i året. Det forventes ingen 
vesentlig endring i antall nye boliger i 2018. Mange av boenhetene bygges i de store nye 
boligfeltene Resahagen, Taumarka og Skarbekken. Selv om det er tilrettelagt for boligtomter i 
disse områdene er det likevel stort press for å kunne bygge i andre områder som er regulert til 
bolig, men som ikke er tilrettelagt med tilfredsstillende standard på tekniske anlegg. Dette 
medfører tidkrevende saksbehandling, dispensasjonsbehandlinger og gir ofte dårlige løsninger 
for de som skal flytte inn og bo i disse områdene.  


 


Målsettingen for boligtilrettelegging er at også «fortettingsområder» skal få gode tekniske anlegg 
som sikrer boligområder med god helhet og struktur, gode nærmiljø og bærekraftige løsninger 
over tid. I mange slike fortettingsområder bør derfor reguleringsplanene revideres for å sikre 
gode løsninger for et større område med fortettingspotensial. Veileder for fortetting er vedtatt, og 
gir nå et godt verktøy for behandling av fortettingssaker. 


 
Plan og forvaltning har en digitaliserings- og automatiseringsstrategi hvor målet er at kundene 
skal kunne hente ut all offentlig informasjon elektronisk fra våre nettsider i selvbetjente løsninger. 
Slike løsninger vil gi kundene bedre service og raskere tilgang på informasjon. I løpet av 2017 har 
kommunen etablert selvbetjeningsløsning for situasjonskart (kart som brukes ved byggemelding 
mv), innsyn i pågående bygge- og plansaker på nett, digitalisert hele det historiske planarkivet, 
byggesaksarkivet og landbruksarkivet, og fått nytt kartinnsyn hvor kommunens planarkiv er gjort 
tilgjengelig på nett. I tillegg har vi etablert chat for effektiv og god kommunikasjon med kundene 
våre. Videre er det igangsatt et arbeid med å forenkle nettsidene til virksomheten slik at 
innbyggerne får enklere og bedre tilgang til nødvendig informasjon og veiledning. I 2018 vil vi 
fortsette arbeidet med å videreutvikle løsningene, og gjøre tilbudet kjent blant innbyggerne i 
kommunen. Målsetningen er at en i løpet av 2018 kan gjøre det historiske byggesaksarkivet 
tilgjengelig på nett, få etablert og utviklet en robot (Chat bot) som kan veilede kundene i plan-, 
dele- og byggesaker, og få tatt i bruk saksflyter (elektroniske rutiner) for alle de viktigste 
saksprosessene. Videre arbeides det med å få automatisert meglerpakken. Meglerpakken består 
av mye data fra kommunens arkiver, og vil kreve en samordning av kommunens programvare.   
 







Økonomiplan 2018 – 2021   


69 
 


Kostnader med bygge- og delesaker, oppmåling og saksbehandling av private reguleringsplaner, 
samt dispensasjoner blir finansiert etter selvkostprinsippet. Det betyr at kostnadene med 
tjenesten dekkes inn av gebyrer. Gebyrene er foreslått justert opp med 5 % for 2018. 
Oppmålingsgebyret er økt med 10 %. Kommunen og regionen er fortsatt inne i en periode med 
lavere aktivitet. Redusert byggeaktivitet vil kunne medføre reduserte inntekter.  
 
Det er et stort planleggingsbehov i kommunen, og kommunen har igangsatt flere større planer 
(kommunedelplan for Nordmarka, reguleringsplan for Skoleområdet på Tau, reguleringsplan for 
skoleområdet på Jørpeland og reguleringsplan for Tau Vest. Virksomheten har av avsatt ca. 1,3 
mill. til egenplanlegging. Begrensede midler til innkjøp av konsulenttjenester kan bli en 
begrensning for å gjennomføre ønsket planarbeid. 


 


 


BRANNVESEN 


Mål: 


 Brannvesenet skal være dimensjonert, utrustet og bemannet slik at de oppgavene vi 
er pålagt gjennom lov og forskrifter blir tilfredsstillende utført 


 Brannvesenet skal bidra til å redusere sannsynlighet for branner og ulykker, gjennom 
informasjon, holdningsskapende og forebyggende arbeid 


 Brannvesenet skal bidra til å redusere konsekvensene av branner og ulykker ved å ha 
god beredskap for innsats, med dyktige og engasjerte mannskaper med nødvendig 
kompetanse 


 Innbyggere og andre som er i kontakt med brannvesenet skal behandles med respekt, 
og skal sitte igjen med følelsen av å bli tatt godt vare på 


 


Ledelsen i brannvesenet består i dag av to personer, en brannsjef og en varabrannsjef. De to 
ansatte skal dekke et bredt spekter av oppgaver innenfor ledelse, beredskap og forebyggende 
arbeid i Strand og Forsand kommune. Beredskapen består av 4 lag à 5 personer med kontinuerlig 
dreiende vakt. Dette tilfredsstiller forskriftenes minimumskrav. Kommunestyret har i sak 52/16 
gjort vedtak om at Strand kommune skal søke medlemskap i Rogaland Brann og Redning IKS med 
virkning fra 01.01.2019. Rammen for Brannvesenet for 2019 og videre er ikke justert for økte 
utgifter som følge av inntreden i Rogaland brann og redning IKS.  


 


Tiltak for å nå fastsatte mål vil være å 
videreutvikle kompetanse gjennom kurs, 
øvelser og læring av hendelser. Vi vil også 
arbeide med å vedlikeholde og 
videreutvikle et trygt, godt og 
inkluderende arbeidsmiljø. Det er viktig å 
gjennomføre pålagte tiltak innen HMS 
sammen med verneombud og 
bedriftshelsetjenesten. Utfordringene 
rundt kreftfare forbundet med 
eksponering for farlige stoffer i brannrøyk 
er fortsatt i fokus. Det er viktig å holde på 
kompetente medarbeidere. Det er brukt 
lang tid og mye midler på å bygge opp  


dagens kompetanse. Situasjonen på arbeidsmarkedet gjør at flere har fått hovedarbeidsgiver 
utenfor Jørpeland. Per nå dekkes dette inn gjennom frivillige ekstravakter. Åpningen av Ryfast i 
slutten av 2019 krever kompetanseheving innen tunnelsikkerhet, samt lovpålagt utdanning av 
mannskaper og utrykningsledere. 
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BYGG OG EIENDOM 


Mål:   


a. Bygg og eiendom skal være en tydelig serviceorganisasjon både overfor 
kommunens virksomheter, frivillige organisasjoner, samarbeidspartnere og 
lokalbefolkningen i sin helhet. 


b. Bygg og eiendom skal vedlikeholde bygg og anlegg og gjennomføre nye 
utbyggingstiltak for å fremme trivsel og helse for alle våre brukere 


c. Bygg og eiendom skal levere tjenester i samsvar med vedtatte kvalitetskrav og 
standarder innenfor vedtatte budsjettrammer. 


d. Bygg- og eiendom setter standard for bruker- og medarbeidertilfredshet 
 


Tiltak: 
a. Vi gjennomfører involverende målprosess – læringsarenaer etableres med et 


særlig fokus på systematiske oppfølgingssamtaler for å spille hverandre gode 
b. Klargjøring av krav og forventninger i forhold til den enkelte sin 


arbeidsleveranse 
c. Vi etablerer og vitaliserer en målrettet organisering hvor ansvar, roller og 


oppgaver klargjøres.  
d. Avdelingsvise fellessamlinger – utvikling av medarbeiderskap 


 
Det er et etterslep av vedlikehold av veier, bygninger, kaier, idrettsanlegg og lekeplasser. 
Etterslepet på vedlikehold vokser hvert år og er nå godt over 100 mill. Statsbygg har en faktor 
som tilsier at det bør vedlikeholdes for kr 250 per kvm. Strand kommune ligger i område kr 100 
per kvm. Dette blir for lavt til å redusere etterslepet. Etterskudd på vedlikehold medfører at det 
etter hvert fremtvinger seg større investeringsbehov med økt låneopptak. På lang sikt medfører 
dette en større økonomisk belastning for kommunen enn om man sørger for et kontinuerlig 
planlagt vedlikehold.  
 


 
 
Bygg og eiendom har et kontinuerlig fokus på utfordringene innen både drift og ulike 
utbyggingstiltak, og har som mål å sørge for at bemanningen er dimensjonert slik at pålagte 
oppgaver og utbygginger kan gjennomføres på en god måte for innbyggere og brukere. 
Virksomheten vil de nærmeste årene har et særlig fokus på å bygge kompetanse og utvikle en 
prosjektavdeling med sikte på planlegging og gjennomføring av større utbygginger, i første rekke 
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innen skolesektoren. Videre vil det i tillegg komme andre planlagte større og mindre 
investeringsprosjekter/tiltak. 
 
Kommunestyret vedtok i sak 42/17 at det skulle arbeides videre med å etablere felles avdeling 
for drift og vedlikehold av kommunens og Kyrkjeleg fellesråd sine grøntanlegg. Rådmannen har 
derfor prioritert inn en 100% stilling som gartner/driftsleder fra 01.07.2018. Stillingen legges 
organisatorisk til Bygg og eiendom, park- og grønttjenesten. Felles grøntavdeling vil bli lokalisert 
på Langeland gravplass, jamfør forslag til investering i driftsanlegg. Dette vil medføre at vi får flere 
arbeidsressurser «ute i marka». Pr i dag må alle våre tjenester kjøpes i tillegg til at vi bruker Akora. 
Dette er en meget usikker driftsform, og det er totalt sett ikke midler å til å rekke over alle behov 
innen Park og grønt. Ved å tilsette gartner/driftsleder vil vi kunne gjennomføre flere nødvendige 
tiltak innen denne sektoren, og det vil gjøre at vi som kommune nærmer oss en mer 
gjennomsnittlig satsning på tilrettelegging av friluftsliv og grøntstrukturer i vårt eget nærmiljø. 
 
I rådmannens budsjettforslag for 2018 er det innarbeidet en netto styrkning på 0,8 mill. til 
vedlikehold av bygninger og anlegg. Styrkningen reduserer noe av vedlikeholdsetterslepet i 
forhold til tidligere år, men er ikke tilstrekkelig til å fjerne hele etterslepet.  
 
Driftsbudsjettet ellers for 2018 vil likevel gi et godt handlingsrom slik at tjenestene bygg og 
eiendom skal levere kommende år, får en god og tjenlig standard. 


 
Arbeid innen HMS og kvalitetstiltak vil fortsette i 2018 med følgende tiltak:  


 Vi vil utarbeide dokument som beskriver standard og innhold Bygg og Eiendom 
leverer innen renhold 


 Strukturere og følge opp innmeldte brukerbehov i Bygghjelp. Øke fokus på bruk 
av støtteverktøy. 


 Etablere fellesarenaer/møteplasser for hele Bygg- og eiendom to ganger i året. 


 Faste oppfølgingssamtaler hvor målet er å lære hvordan prestasjoner kan 
forbedres. Optimalisere potensialet. Utvikle samspillsferdighetene mellom leder 
og medarbeider - lagutvikling. Dialog om utviklingsområder.  


Kommunen solgte i 2005 kaihuset i Jørpelandsvågen med tomt til hotellformål med en 
forutsetning om at selger/kommunen kunne bruke huset vederlagsfritt mot at huset ble 
vedlikehold av kommunen inntil bygging av hotell startet. Kommunen har flere ganger muntlig 
gitt melding til kjøper om at det ikke lenger er bruk for huset. Spørsmålet er om 
vedlikeholdsplikten bortfaller når kommunen ikke lenger benytter huset. Det er innhentet en 
juridisk vurdering av denne problemstillingen, uten at man har klart å få et tydelig svar. Det 
anbefales at avtalen reforhandles.  
 
Kaihuset er i dårlig teknisk stand og spørsmålet er om det er muligheter for kommunen å kreve 
huset revet. Før kommunen kan kreve huset revet må eier få en rimelig tid til å sette huset i stand. 
Etter det som er sagt i avsnittet ovenfor kan det være at det er kommunen som fortsatt har denne 
vedlikeholdsplikten. Konklusjonen blir at kommunen ikke har en sikker hjemmel til å kreve huset 
revet siden kommunens kontraktfestede vedlikeholdsplikt for huset ikke er endelig avklart.  
 
Basert på vedtatt reguleringsplan er det ikke opplagt at kommunen eventuelt kan gå til 
ekspropriasjon av eiendommen. Det fremgår ikke entydig av reguleringsplanen at den aktuelle 
eiendommen er regulert til offentlig formål. Eier av tomten må først gis anledning til å bygge i 
samsvar med reguleringsplanen, formål «samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur» før 
kommunen kan gå til ekspropriasjon. Eier av tomten har neppe innløsningsrett til eiendommen. 
Innløsningsretten er knyttet til andre formål enn i vedtatt reguleringsplan, og det er det er 
forutsetning for innløsningsretten at eiendommen er ubebygd. Konklusjonen er at kommunen bør 
gå i dialog med eier for å få avklart uavklarte spørsmål knyttet til kaihuset. Dersom kommunen vil 
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forbedre inntrykket/utseende på huset er det den enkleste løsningen at kommunen tar kostnaden 
med forbedringen.  
  


VANN OG AVLØP 


Mål: 


 Godt vann til alle med kommunal vannforsyning 
 Nok vann til alle med kommunal vannforsyning 
 Sikker vannforsyning 
 Effektiv vannforsyning 
 Vann til de som i dag ikke er tilknyttet kommunal vannforsyning  
 Oppfylle fastsatte rensekrav for avløpsanlegg 
 Minst mulig lekkasjer på ledningsnettet for avløp 
 Redusere overvannsmengden i til renseanlegg ved å separere spillvann og overvann 
 Effektiv håndtering av avløpsvann 


 


Fra og med 2011 har IVAR IKS på vegne av kommunen hatt ansvaret med forvaltning, drift, 
vedlikehold og utbygging av fordelingsnettet for vann og avløp.  


Det kommunale ledningsnettet og tilhørende private stikkledninger for vann er av varierende 
kvalitet. I Norge generelt er lekkasjeprosenten på ledningsnettet høyrere enn det man skulle 
ønske. Dette gjelder også i Strand kommune. Vanntap fører til økte kostnader. Det jobbes derfor 
kontinuerlig med å få redusert antall lekkasjer på ledningsnettet, både på private- og kommunale 
ledningsnett. Tiltak som er utført er innkjøp av utstyr for lekkasjesøkning og bruk av dette 
regelmessig i feltet. Dette har bidratt til å avdekke flere lekkasjer som nå er utbedret. I 2018 vil 
fokus på lekkasjesøkingsarbeid for å avdekke og stoppe lekkasjer, både på private stikkledninger 
og kommunale ledninger fortsette.  


I tillegg til å jobbe med aktiv lekkasjesøking, planlegges det investeringstiltak for å rehabilitere 
eksisterende ledningsnett. Målet er en utskiftingstakt på minimum 1% per år.  


 


Det gjenstår enda flere felles 
avløpsledninger i kommunen, hvor 
spillvann og overvann føres i samme 
ledning – en fellesledning. Ved høy 
intensitet av nedbør skaper dette for stor 
belastning på avløpsnettet som kan 
resultere i avløp via nødoverløp til vassdrag 
og sjø. Tiltak i form av 
investeringsprosjekter for separering av 
overvann og spillvann (kloakk) fortsetter i 
2018.  
En ny forskrift, Forskrift om påslipp av olje- 
og fettholdig avløpsvann, trådte i kraft 
1.1.2017. Arbeid med å følge opp denne 
forskriften for å redusere forurensning vil 
fortsette i 2018. Arbeid med å etablere 


kommunal vannforsyning til nye områder fortsetter. Prosjektet «Vann til Strand Nord» fortsetter 
i 2018 og årene fremover. 
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Gjennom sluttbehandling av Hovedplan Vann i 2015 er hovedutfordringene og målsettinger for 
vannforsyningen i kommunen klarlagt. En rekke anlegg vil bli bygget i 2018 der utbygging av 
forsyningsnett i Alsvik, Amdal og Fiskå vil være blant de mest omfattende.  


Hovedplan Avløp er revidert og vil være førende for tiltak innen avløpssektoren i årene som 
kommer. Gjennom hovedplanen er hovedutfordringer og målsettinger for kommunens 
håndtering av avløp klarlagt.  


Til tross for at det er planlagt store investeringer på kommunens ledningsnett, er det i 2018 kun 
budsjettert med en liten økning av årsavgiften for vann utover normal prisstigning. For avløp blir 
økning i årsgebyr lik prisstigning. Det vises til egen sak om vann- og avløpsgebyr for 2018.  
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6 POLITISK OG SENTRAL LEDELSE 


 


POLITISK SEKRETARIAT 


Politisk sekretariat har ansvaret for tilrettelegging for kommunens politiske organer og den 
politiske ledelsen. Sekretariatet har ansvaret for kommunens eierskapsforvaltning, samt diverse 
andre saksframlegg. Sekretariatet har også saksbehandling i klagesaker om avslag på startlån. 


I budsjett for 2018 er det lagt til grunn dagens politiske struktur og samme møtehyppighet som i 
2017.  


Overføring av kommunestyremøtene til nett-tv fungerer bra og er svært godt mottatt blant 
kommunens innbyggere. Gjennomsnittlig er det ca 2-300 seere på møter i hovedutvalg. I den 
senere tid har det vist seg at utstyret hadde behov for omfattende tekniske utbedringer, og deler 
av utbedringene vil bli gjennomført i 2018.  


 


Dagens bemanning på politisk er 
ordfører og politisk sekretær i 100 %. I 
tillegg er varaordfører frikjøpt en dag i 
uken, tilsvarende 20 % stilling. 
Dokumentavdelingen utfører en del 
sekretariatsoppgaver for politisk 
sekretariatet, tilsvarende om lag 50 % 
stilling. Budsjettet tar utgangspunkt i 
samme bemanning også i 2018. 
Partistøtten som blir fordelt ved et 
grunnbeløp på 10 % og resterende 90 % 
blir fordelt på antall stemmer ved sist 
valg. Avsatt beløp er på 0,15 mill. Denne 
summen blir fordelt på 9 partier. Avsatt 
beløp følger ikke noe vedtatt regulativ 
for økning. 


 


FORESLÅTT BEVILGNING 2018 


 


 


STRAND KYRKJELEGE FELLESRÅD 


Strand kommune yter et årlig tilskudd til Strand kyrkjelege fellesråd. For 2018 er tilskuddet 
beregnet til 7,647 mill. i driftsbudsjettet. Det er på samme nivå som i 2017, hensyntatt prisvekst 
og lønnskompensasjon på lik linje med de kommunale virksomhetene. I tillegg kommer 1,3 mill. 
i planleggingsmidler for ny kirke på Tau. Denne bevilgningen ble vedtatt i gjennom 
budsjettbehandlingen i 2017.  


Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan


Politisk og Kirkelig fellesråd 2016 2017 2019 2020 2021


(tall i tusen kroner) Netto Netto Drift Inntekter Netto Netto Netto Netto


1000 Politisk sekretariat 6 047             6 434             6 562             -                 6 562             6 562             6 562             6 562             


12090 Interntjenester fordelt 529                 574                 552                 552                 552                 552                 552                 


Sum virksomhet 6 576             7 008             7 114             -                 7 114             7 114             7 114             7 114             


5200 Kirkelig fellesråd 6 241             6 230             7 647             -                 7 647             6 347             6 347             6 347             


Budsjett


2018
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I tillegg til midlene i drift har budsjettforslaget for 2018 innarbeidet en bevilgning på 1,1 mill. til 
opparbeidelse av minnelund og driftsanlegg ved Langeland i 2018. Investeringsbehovet for 
kyrkjeleg fellesråd er omtalt i kapitlet om investeringene i perioden 2018-2021.  


Strand kyrkjelege fellesråd har gjennom mange år arbeidet med planer for bygging av ny 
arbeidskirke på Tau. Det er ervervet tomt til formålet i Tau sentrum. I forbindelse med vedtak av 
økonomiplanen for 2016 – 2019 ble det avsatt midler til planlegging av kirke i 2016 og 2017. 
Videre ble det avsatt 2,5 mill. i økte driftskostnader fra og med 2018. Kommunestyret har i sak 
35/17 sluttet seg til en avtale mellom kommunen og Strand kyrkjelege fellesråd om finansiering 
av den nye kirken som innebærer at kommunen yter et tilskudd på til sammen 50 mill. (2017 
kroner, inkludert tomtekostnader) i ekstra tilskudd i 2018 og 2019 til byggingen. Årlig tilskudd til 
dekning av kapitalkostnader faller da bort. 


Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke kan kreve et årlig tilskudd fra staten og fra 
kommuner hvor det bor medlemmer av samfunnet. Tilskuddet skal være av en slik størrelse at 
det per medlem om lag tilsvarer statens og kommunens budsjetterte utgifter til Den norske kirke 
per medlem. Bygging av ny kirke på Tau vil dermed medføre økte tilskudd til andre tros- og 
livssynssamfunn. I sak 35/17 ble det vist til at tilskudd til ny kirke på Tau vil medføre 5,236 mill. 
i ekstra tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. Beregningen er basert på medlemstall i den 
norske kirke i Strand per 2016. Basert på forventet framdrift tilsier dette 1,633 mill. i 2018 og 
3,602 mill. i 2019. Kostnaden er budsjettert på Kultur sitt budsjett som har ansvaret for disse 
tilskuddene.  


SENTRAL LEDELSE MED FELLES STABSTJENESTER 


Strand kommune er arbeidsgiver for ca. 1 000 ansatte, og skal levere tjenester av høy kvalitet til 
innbyggerne. Som arbeidsgiver må kommunen sørge for gode arbeidsforhold for de ansatte som 
arbeider med tjenestene kommunen leverer.  


En sterk overordnet ledelse og solide og kompetente administrative støttefunksjoner med 
tilstrekkelig kapasitet, er en forutsetning for at kommunen skal kunne være en profesjonell 
arbeidsgiver og ha forsvarlig og god forvaltning av de økonomiske midlene. Da kan kommunen 
utnytte ansatte og deres kompetanse på en optimal måte og sørge for gode tjenester over tid.  


 Personal og dokument har ansvar for rekruttering, kompetanseutvikling, 
sykefraværsoppfølging, kontakt med tillitsvalgte, lønn og lønnsforhandlinger, 
velferdstiltak, pensjon, seniortiltak og personalforvaltning generelt. I tillegg har 
avdelingen ansvar for en betryggende dokumentforvaltning, både elektronisk og fysisk 
arkiv, og skape en god mottakelse for publikum 


 Økonomi har ansvar for budsjett, regnskap, fakturering, innfordring, skatt, eiendomsskatt, 
innkjøp, finansforvaltning, beregning og utbetaling av tilskudd til private barnehager, og 
samordnet barnehageopptak. I tillegg ligger det til avdelingen å utføre økonomiske 
analyser og tilrettelegge saker og utredninger for kommunens politiske organer.  


 IT arbeider for en kontinuerlig utvikling av kommunens IT-systemer og bruk av IT for 
effektiv forvaltning og kommunikasjon, samt aktiv og kompetent deltakelse i IT-
samarbeidet i Ryfylke 


 Kvalitet og HMS sikrer utvikling av kommunens kvalitetssystem, internkontroll, 
personvern, HMS og arbeid med omdømme, kommunens nettside, brukerdialog og 
medarbeiderundersøkelser. Avdelingen sørger i tillegg for nødvendig 
kompetanseoverføring til virksomhetsledere, verneombud og øvrige ansatte. 


 Næring sitt arbeidsområde er utvikling av kommunens næringsrettede arbeid, utvikling 
av næringsplan, forvaltning av næringsområder, deltakelse i interkommunalt 
næringsarbeid og kontakt med næringslivet i kommunen. 
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Kravene som stilles til kommunens forvaltning og administrasjon skjerpes på alle områder. 
Støttetjenestene er preget av at budsjettutviklingen de senere årene ikke har holdt tritt med økte 
krav og veksten i tallet på ansatte og innbyggere i kommunen. Støttetjenestene kan derfor ikke 
utføre alle de oppgavene som ansatte, politiske organer og innbyggere forventer. Mer om dette i 
avsnittene under. 


 


FOLKEHELSE 


Folkehelsekartleggingen i 2017 identifiserer Strand kommunes folkehelseutfordringer og –
ressurser. Utenforskap og sosial ulikhet i helse er de viktigste fellesnevnerne for kommunens 
utfordringer på området. Yrke, utdanning og inntekt er faktorer som i stor grad forklarer sosial 
ulikhet i helse hvor også utfordringene regenereres gjennom generasjoner. Utenforskap vil si 
personer som av ulike årsaker faller helt eller delvis ut av samfunnet. Dette vises blant annet 
gjennom sosialhjelp, uføretrygd, arbeidsledighet, rus/psykiatri, lavinntekt, ensomhet og psykiske 
helseplager. Også innenfor utenforskap finner vi stor grad av sosial ulikhet i helse. 


Kommunen har et ansvar for å fremme folkehelse gjennom sine virkemidler. 
Folkehelseperspektivet skal inngå i planlegging og lokal samfunnsutvikling. Utfordringene skal 
være utgangspunktet for kommunens satsingsområder. Folkehelsekoordinator i Strand skal 
derfor i prosessen ved utarbeidelse av nye og revisjon av eksisterende planer. I 2018 gjelder dette 
blant annet kommuneplanens samfunnsdel, oppvekstplan, helse- og omsorgsplan og plan for 
grønn mobilitet og trafikksikkerhet. Folkehelse under mottoet «helse i alt vi gjør» vil være et 
fokusområde for kommuneplanens samfunnsdel. Forebygging er det viktigste kommunen kan 
gjøre for å bedre folkehelsen og redusere sosial ulikhet i helse. Dette oppnås best i forbindelse 
med gode planer med en satsing på barn og unge. 


 


Det kommende året vil også 
videreutvikling av rutiner for løpende 
oversiktsarbeid og tverrfaglig 
folkehelseteam stå sentralt. 
Folkehelsekartleggingen må i tillegg i 
større grad enn i dag gjøres godt kjent i 
hele organisasjonen hvor det må 
avklares hva dette betyr for 
virksomhetenes arbeid. Identifisering 
av Strand kommunes virkemidler og 
tiltak for å fremme folkehelsen og 
redusere sosial ulikhet i helse vil stå 
sentralt i 2018. 
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FORESLÅTT BEVILGNING 2018 


 


Driftsnivået i sentral ledelse og stab er i stor grad videreført fra tidligere år. Personal- og 
dokumentavdelingen fikk en ny arkivfaglig stilling i 2017. Stillingen er fullfinansiert i 2018. Videre 
er det innarbeidet en økt medlemskontigent til Interkommunalt arkiv. Økonomiavdelingens 
budsjett har en nedgang som følge av vakant stilling. IT avdelingens budsjett fremstår med en 
økning fra 2017 til 2018. Det skyldes 0,3 mill. i inntekt gjennom PC trekkordningen som ikke var 
budsjettert i 2017. Endringen ble gjennomført fra 1. tertial. Det medførte at nettobudsjettet ble 
redusert tilsvarende. I budsjett for 2018 er en ansatt budsjett-teknisk flyttet fra tjenesteområde 
administrasjon til skole. Det gjør at vedkommendes lønnsutgifter ikke inngår i 
beregningsgrunnlaget for interntjenestene. Det resulterer i redusert inntekt til IT avdelingen, noe 
som igjen øker nettorammen. Budsjett for 2018 innebærer med andre ord ingen vesentlige 
endringer ved driften i IT avdelingen. 


Det er budsjettert med 20 læreplasser i 2018. Økning i netto ramme for sentral ledelse er knyttet 
til avsatt pott for lønnsvekst i organisasjonen i løpet av 2018. Avsatt lønnspott utgjør 15,2 mill., 
tilsvarende opprinnelig budsjett for 2017. 


UTVIKLINGSTREKK SENTRAL LEDELSE 


PERSONAL OG DOKUMENT 


Visma HRM (personal-/lønnssystemet) og fokus/web-sak (post-/arkivsystemet) skal 
videreutvikles for å ta i bruk så mange fagmoduler som mulig. Dette vil redusere dobbeltarbeid 
og fare for feil. Det vil dessuten skape en bedre arbeidsflyt knyttet til ulike deloppgaver. 


HRM/lønn er integrert mot fagsystemer for variable timer blant annet innen omsorg, skoler, 
barnehager, sfo, renhold med flere. Dette har gitt både en effektivisering og en bedre kvalitet på 
utbetaling av variabel lønn. HRM/rekruttering brukes i forbindelse med utlysing, søknad og 
tilsetting i ledige stillinger. Dette har gitt en bedre flyt i prosessen. HRM/reiseregning er innført i 
hele organisasjonen, og dette har gitt en ytterligere effektivisering. Vi ser at arbeidsoppgavene for 
ansatte ved Personal flyttes fra punching av timelister/reiseregninger til kontroll, veiledning og 
opplæring av brukere. 


Fokus/web-sak er saksbehandlersystemet som har over 500 brukere. Det er svært krevende å 
administrere systemet, og mye av Dokument sin arbeidstid går til å bistå saksbehandlere og lære 
opp nye. Avdelingen har fått 1 nytt årsverk 1.10.17. Det forventes at dette skal hjelpe med 
etterslepet i tillegg til å videreutvikle og iverksette nye prosjekter som kommer.  


Personal og dokument skal jobbe kontinuerlig med forbedring av sine rutiner og prosedyrer for å 
få en god og forsvarlig saksbehandling. Det skal gis nødvendig opplæring til 
ledere/saksbehandlere/andre som har behov. Arbeidsmengden er stor i tillegg til at avanserte 


Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan


Sentral ledelse og stab 2016 2017 2019 2020 2021


(tall i tusen kroner) Netto Netto Drift Inntekter Netto Netto Netto Netto


1100 Sentral ledelse 7 038             12 541           23 222           -                 23 222           23 222           23 222           23 222           


1110 Kvalitet og HMS 3                     15                   1 612             -1 612            -                 -                 -                 -                 


1150 Næring 2 604             2 815             3 942             -930               3 012             2 862             2 827             2 827             


1200 Dokument -467               -207               5 405             -5 405            -                 -                 -                 -                 


1300 Personal -159               5                     10 075           -10 275         -200               -200               -200               -200               


1350 Lærlinger 1 363             2 460             3 111             -819               2 292             2 292             2 292             2 292             


1400 Økonomi 2 087             1 931             10 425           -8 409            2 016             2 016             2 016             2 016             


1500 IT -3                    689                 7 410             -5 777            1 633             1 633             1 633             1 633             


1520 Ryfylke IT Samarbeid -                 37                   7 819             -7 819            -                 -                 -                 -                 


Sum drift 12 466           20 286           73 021           -41 046         31 975           31 825           31 790           31 790           


12090 Interntjenester fordelt 195                 212                 204                 204                 204                 204                 204                 


Sum 12 661           20 498           73 225           -41 046         32 179           32 029           31 994           31 994           


Budsjett


2018
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datasystemer til enhver tid krever riktig og oppdatert kompetanse. Det er viktig at ansatte får 
nødvendig opplæring for å mestre avanserte systemer. 


ØKONOMI 


Økonomiavdelingen yter tjenester innenfor et vidt spekter. Felles for fagområdene er at det krever 
oppdatert kunnskap om de ulike regelverkene. Det må derfor årlig settes av betydelige midler for 
kursing og vedlikehold av kompetanse.  


 


Innenfor fagområdet regnskap og budsjett er det 
jevnlig store arbeidstopper. Det oppleves likevel som 
håndterbart takket være erfarne og kompetente 
medarbeidere. I 2018 vil det arbeides videre med 
økonomiveiledning for ledere og ansatte. Vi vil også 
arbeide for å øke andelen efaktura og elektroniske 
bilag. Det er også en ambisjon om å legge fram forslag 
til nytt Økonomireglement. Grunnet opprettelsen av 
en egen stilling som plan- og utredningsleder i 
rådmannens stab er det en vakant stilling i 
avdelingen. Denne blir stående ubesatt inntil videre, 
og vil vurderes opp mot nyansettelser ettersom flere 
avdelingens ansatte ventes å gå av med pensjon de 
kommende årene. 
 
På fagområde fakturering vil vi i 2018 arbeide med å 
automatisere arbeidsprosesser for å effektivisere 
driften og redusere feilkilder og faren for utilsiktet 
informasjonsdeling. Dette vil kreve endringer i hele 
organisasjonen. Omlegging av 
faktureringsfrekvensene står også høyt på agendaen. 
Det er ønskelig med hyppigere fakturering, dette må 
veies mot merarbeid og kostnadene til porto mv. 


 
Innenfor eiendomsskatt vil innsatsen styrkes i 2018 grunnet vedtak om omtaksering i 2018. Etter 
planen skal nye retningslinjer på plass i 2017 og selve omtakseringen starter i 2018. 
Budsjettposten for takseringer har ligget på Økonomiavdelingen. I 2018 har vi flyttet denne ut av 
avdelingens budsjettområde og inn i 9150 sentrale føringer. Dette fordi mangedoblingen av 
utgifter strengt tatt ikke vedrører avdelingens ordinære drift. Det må settes av anslagsvis 2 mill. 
til omtakseringsarbeidet i 2018.  


På skatteområdet merkes det at målkravene fra Skattedirektoratet øker år for år. Tjenesten er 
sårbar. Med økende arbeidsledighet opplever skattetjenesten og innfordringsmedarbeiderne i 
økonomiavdelingen at det er mer krevende å innfordre krav da betalingsevnen svikter. Dette gjør 
det desto vanskeligere å nå målkravene som er satt. En stadig større del av arbeidsmengden skjer 
elektronisk på skatteområdet. Avdelingens medarbeidere får stadige henvendelser som går ut på 
å veilede brukerne inn i den elektroniske jungelen.  


Innkjøpsfeltet er i 2017 styrket med en medarbeider. Det har vært en nødvendig satsing da 
innkjøpsmengdene har økt betydelig med bygging av Tau skole, ny kirke på Tau mv. I tillegg er det 
behov for å inngå nye rammeavtaler. Styrkingen har også vært riktig for å redusere sårbarheten.  
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KVALITET OG HMS 


Hovedfokus i 2018 blir tilrettelegging for at virksomhetene kan tilfredsstille 
internkontrollforskriftens forventninger til et systematisk hms-arbeid på en effektiv måte. I tillegg 
til fokus på virksomhetenes bruk av tilgjengelig styringsinformasjon, vil det i 2018 også bli 
arbeidet med gjennomføring av brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser i alle 
virksomheter. 


Det vil også bli oppmerksomhet på ansatte sin medvirkningsplikt til aktiv bruk av kommunen sine 
systematiske HMS-rutiner. Mange virksomheter har fortsatt et stort forbedringspotensial i 
forhold til mer aktiv bruk av kommunen sitt avvikssystem. Det vil i tillegg bli en større satsing på 
felles dokumentasjon av rutiner og prosedyrer. 


Et redesign av kommunen sine hjemmesider vil kreve mye oppmerksomhet i året som kommer. 
For å øke servicegraden til innbyggerne, vil det bli tilrettelagt for økt digital selvbetjening av 
kommunen sitt tjenestetilbud og tilbudt flere fullelektroniske søknadsskjema. 


Det er nylig oppnevnt personvernombud for å sikre at personvern ivaretas på en god måte 
innenfor kommunen sitt tjenestetilbud. Kommunen vil legge vekt på å ivareta den nye 
Personvernforordningen som trer i kraft i 2018. 


 


IT 


Aktiviteten for IT er preget av en kombinasjon av å sikre driften av kommunens IT- løsninger og 
utvikling av disse. Prioriteringer i 2018 er tiltak for å øke datasikkerhet, effektiv drift, bidra til 
gode løsninger for innbyggere og ansatte, samt følge med på faglig og teknologisk utvikling. 
Myndighetene legger opp til at kommunene skal kommunisere digitalt med innbyggerne. Dette 
krever oppgradering av flere av systemene som kommunen benytter.  
 
Når det gjelder datasikkerhet er trenden at volumet av angrep er sterkt økende. For å demme opp 
for dette vil det være viktig å få på plass løsninger som hjelper å holde oversikt over de angrep 
som kommer, hvilke type angrep det er og hvem som blir rammet slik at det kan settes inn tiltak.  
 
Skyløsninger er en trend som brer mer om seg. Veldig mange leverandører velger etter hvert å 
kun tilby ASP løsninger der dataene blir liggende hos leverandøren. Vi ser at en større mengde 
data flyttes ut av kommunen sitt datasenter og over til de ulike leverandørene og de datasenter 
som de måtte benytte seg av. Denne trenden får konsekvenser på flere områder som sikkerhet, 
økonomi og driftsoppgaver i IT-avdelingen. Det blir viktig å følge med på hvor leverandøren lagrer 
dataene og at de behandler de på en forsvarlig måte. Økonomisk så er trenden at 
investeringskostnadene går noe ned mens driftsutgiftene går en god del opp. For IT-avdelingen 
betyr dette mindre arbeid med drift av systemet. Frigjort tid brukes til å delta i prosjekter som 
skal utvikle fagsystemene samt å ivareta it-sikkerheten. 
 
Nettbrett og apper brer om seg på stadig nye områder. Det skal kjøres et pilot prosjekt på bruk av 
nettbrett for renholderne. Det medfører også økt fokus på sikkerhet slik at ikke dataene kommer 
på avveie. Dagens trådløse nettverk må bygges noe mer ut for å takle økt volum i enheter som 
kobler seg på.  
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Pedagogisk bruk av IKT vil være viktig 
fremover og det skal blant annet gjøres en 
evaluering av læringsplattform for elevene. 
Skolene melder at det er sterkt ønskelig at 
elevene får egen PC/nettbrett. 2018 må brukes 
til å planlegge teknisk plattform, pedagogiske 
verktøy og hvordan kompetanseheving av 
lærerne skal gjennomføres. Gevinstene vil være 
avhengig av at skolen klarer å ta i bruk nye 
undervisningsmetoder. 
 
Et annet område som er i startgropen er «Smart 
by». Ved hjelp av informasjonsteknologi skal 


man i fremtiden bruke sensorer og måling aktivt for å komme opp med smarte og innovative 
løsninger. Alt fra for eksempel transportsystemer, sykehus, avfallshåndtering, politi, biblioteker, 
skoler, vannforsyning og andre samfunnstjenester vil bli berørt av smarte systemer. I første 
omgang vil det nok være velferdsteknologi som er mest aktuelt for Strand å ta i bruk på kort sikt.  
 


NÆRING 


Strategisk næringsplan ble vedtatt i 2015 med tilhørende handlingsplan fram mot 2019. Planen 
inneholder en rekke tiltak som enten er satt i gang eller skal settes i gang. Dette krever en 
ressursinnsats både økonomisk og administrativt fra kommunen. Kommunens næringsfond vil i 
liten grad kunne finansiere alle tiltakene. Det vil arbeides for å skaffe til veie ekstern finansiering 
til flere av prosjektene.  
 
Kommunene har i senere tid bidratt til å styrket satsningen i Reiselivet i kommunen, gjennom 
etableringen av en kompetansesenter innen reiseliv på Jørpeland. Videre har kommunen 
finansiert utviklingen av en mulighetsstudie for Strand og Jørpeland. Mulighetsstudien peker 
spesielt på hvilken posisjon Jørpeland kan ta som transportknutepunkt for turister i regionen. 
Kommunen arbeider også med å styrke satsningen på bobilturisme og båtturister ved å legge til 
rette for at disse markedssegmentene for utvikle seg.  
 
Et sentralt element i næringsplanen er å gjøre Jørpeland mer attraktivt for næringslivet og 
besøkende. Med en ny sentrumsplan for Jørpeland vil betingelsene for å få dette til være gode. 
Kommunen har de siste 2 årene hatt en byutviklingsprosjekt, med midler fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (Byregionprogrammet) til å utvikle blant annet Jørpeland. 
Tiltakene i Strategisk Næringsplan vil bli realisert gjennom denne satsningen. Videre har 
kommunen lagt til rette for et kompetansesenter innen reiseliv på Jørpeland, der også 
Handelsforeningen er lokalisert. Dette har bidratt til å styrke synergiene mellom byutvikling og 
reiseliv. 
 
Grunderånden i Strand kommune er sterk. Det har vært en betydelig vekst i antall 
etablerertilskudd bevilget av kommunen. Grundere kan søke kommunen og få opp til 10 000 kr i 
etablerertilskudd. Den støtte og veiledning kommunen tilbyr til etablerere har bidratt til mange 
nye grundere, der flere har et betydelig vekstpotensial. Det å koble grunderne til offentlig støtte, 
kompetanse og nettverk er viktige aktiviteter for kommunens tjeneste for grundere.  
 
Kommunen har allerede satt i gang et arbeid med kommunedelplan for Tau - Nordmarka. Dette 
arbeidet vil bidra til å kunne gjøre næringsområdet Nordmarka mer attraktivt for 
næringsetablering. Planen skal ferdigstilles i 2018.  
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De siste årene har kommunen innledet et samarbeid Stavangerregionens Næringsforening og har 
kvartalsvise møter med denne organisasjonen. Rådmannen vil arbeide videre med å etablere 
samarbeid mellom ulike næringsaktører. Kommunen har allerede bidratt innenfor reiseliv. Det er 
også andre sektorer som maskinering og teknologibedrifter som kan være aktuelle for sterkere 
samarbeid.  
 
Kommunen arbeider for å posisjonere Strand og Ryfylke inn mot nye næringer. Det vil bli arbeidet 
aktivt mot det potensialet som ligger innen reiseliv, oppdrett og grønne datasentre. Kommunen 
er nå aktivt med i flere prosjekter som skal bidra til dette. Techsperience som bidrar til 
teknologiutvikling innen reiselivet i Ryfylke, Tilrettelegging for næringsutvikling langs Nasjonal 
Turistvei og Grønne Datasentre er sentrale prosjekter.  
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7 INTERNKONTROLL 


MÅL 


Kommunen har følgende målsetting for arbeidet med internkontroll: 


 Sikre at kommunen leverer gode tjenester til innbyggerne, og at kommunen etterlever 
krav i lover og forskrifter. 


 Fremme ansattes helse og sikkerhet ved å utvikle et tryggere arbeidsmiljø, verne mot 
helse og miljøskader fra produkter, bedre behandlingen av avfall og verne det ytre miljø 
mot forurensning 


STATUS OG UTVIKLINGSTREKK 


Det foreligger eksterne krav til internkontroll for de fleste tjenestene kommunen leverer. Flere 
lovverk løser ut gjennomgående krav til alle virksomhetene, mens særlover innebærer 
omfattende tilleggskrav innenfor omsorg, helse, skole, barnehage og tekniske tjenester. 
Kontrollaktivitetene er tilpasset tjenestenes kompleksitet. I tillegg til egenkontroller og 
samsvarserklæringer arbeides det etter treårige tilsynsplaner basert på blant annet 
interkontrollforskriften, barnehageloven, opplæringsloven og miljørettet helsevern. Det vurderes 
jevnlig behov for flere tilsynsområder. 


 


Kommunen har et helhetlig kvalitets- og styringssystem fra Kommuneforlaget (Kvalitetsstyring 
og BedreStyring). Det arbeides kontinuerlig for at systemet skal legge til rette for en mer effektiv 
gjennomføring og oppfølging av internkontrollen og tilfredsstille behovet for styringsinformasjon.  


 


For å ivareta ansattes behov for et trygt og sikkert arbeidsmiljø er det ved hjelp av BedreStyring 
implementert faste årlige internkontrollaktiviteter i virksomhetene. De viktigste felles 
internkontrollaktivitetene omfatter oppfølging/gjennomføring av: 


 Brannøvelser 
 Forbedringsmeldinger 
 Medarbeidersamtaler  
 Risikovurderinger  
 Skademeldinger 
 Sykefravær  
 Vernerunder  


 


I forbindelse med tertialrapporten kvitterer virksomhetene ut i hvilken grad de har fulgt opp de 
ulike internkontrollindikatorene. Resultatene fra virksomhetenes internkontroll er integrert i 
virksomhetenes rapportering til rådmannen, og i tertial- og årsrapportering til kommunestyret. 
Det arbeides med å samle virksomhetene sin oppfølging av egne internkontrollaktiviteter 
innenfor samme tekniske løsning. 


 


Det arbeides fortsatt med å videreutvikle en gjennomgående forbedringskultur i kommunen hvor 
arbeidstakerne medvirker ved utforming, gjennomføring og oppfølging av kommunens helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeid.  


 


Gjennomføring av medarbeider- og brukerundersøkelser er viktig for å utvikle kommunen både 
som arbeidsgiver og som tjenesteleverandør. Undersøkelsene gjennomføres annet hvert år og det 
er fokus på oppfølging av undersøkelsenes resultater. Status for gjennomføring av 
forbedringstiltak etter brukerundersøker, følges opp gjennom tertialrapporteringen. 
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Brukerundersøkelser gjennomføres på alle områder anbefalt av KS. Innbyggerundersøkelser 
gjennomføres i hver kommunestyreperiode. Disse undersøkelsene bidrar til at kommunen kan 
etablere en god brukerdialog, brukermedvirkning og tilgjengelighet til brukere og innbyggere. 


 


Kommunen publiserer omfattende informasjon om virksomhetenes tjenester på 
www.strand.kommune.no. Det arbeides kontinuerlig for å gi innbyggerne effektiv og god 
informasjon om tjenestene via internett. Det blir i årene fremover større fokus på tilrettelegging 
av digitale selvbetjeningsløsninger for kommunen sitt tjenestetilbud. 
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8 INVESTERINGSGSPROGRAM 2018 –  2021 


Strand kommune vil i planperioden gjennomføre investeringer innenfor følgende kategorier 


 


Midler fra investeringsbudsjettet i 2017 som ikke blir brukt opp i inneværende år, blir overført til 
2018. Eksempel på en slik investering er midler til Tau skole der ca. 40 mill. vil bli overført til neste 
år.  


PRIORITERINGER OG FINANSIERING 


Strand kommune har et omfattende 
behov for investeringer samtidig som 
økonomien setter grenser for hva som er 
mulig å finansiere. Det er utfordrende å 
finne rom for flere tiltak som vil være et 
gode for innbyggere i Strand og brukere 
av kommunale tjenester. Rådmannen har 
prioritert tiltak som er mest nødvendig 
for å kunne yte gode lovpålagte tjenester 
til brukerne, og har nedprioritert tiltak 
kommunen strengt tatt kan unnvære.  
 
For hele økonomiplanperioden er det 
anbefalt investeringer på til sammen 
839,77 mill. Planlagt finansiering fremgår 
av graf og tabell. 


 


 


 
 


INVESTERINGER MED KUN KOMMUNAL FINANSIERING  


I denne gruppen ligger investeringer kommunen selv må finansiere 100 % av ved lån eller 
egenkapital. Forslag til investeringer bygger på gjeldende økonomiplan, men med en del 
justeringer som vil bli kommentert under de enkelte tiltak. Samlet investeringsbeløp for denne 
type investeringer er i hele perioden 715,99 mill. I en del prosjekter er det kun satt opp 


Investering Budsjett Økoplan Økoplan Økoplan


(ta l l  i  tusen kroner) 2018 2019 2020 2021


100% kommunalt finansierte investeringer 202 745         200 899         141 404         170 946         


Investeringer med komp./ inntektsøkninger 19 320           11 820           6 820             6 820             


Investeringer med selvkostfinansiering 22 000           19 000           19 000           19 000           


Sum investeringer 244 065         231 719         167 224         196 766         


Finansiering investeringer  Budsjett Økoplan Økoplan Økoplan


(ta l l  i  tusen kroner) 2018 2019 2020 2021


Lån 171 902         181 103         127 627         151 261         


Overføring fra drift 10 000           10 000           10 000           10 000           


Tilskudd / refusjon 11 408           5 320             320                 320                 


Bruk av fond 12 532           2 532             2 532             2 532             


Momskompensasjon 38 223           32 764           26 745           32 653           


Sum investeringer 244 065         231 719         167 224         196 766         


Egenfinansiering av investeringer 30 % 22 % 24 % 23 %


Egenfinansering eks VAR investering 32 % 24 % 27 % 26 %
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«samleposter», konkretisering av enkeltprosjekter vil bli gjort i investeringsplanen som 
fremlegges til formannskapet på nyåret.  


 


Investeringsaktivitet Budsjett Økoplan Økoplan Økoplan


(ta l l  i  tusen kroner) 2018 2019 2020 2021


Klp egenkapitalinnskudd 2 000             2 000             2 000             2 000             


Utsmykning i det offentlige rom (0,5 % av nybygg, 75%) 468                 431                 412                 506                 


Teknisk utstyr virksomheter 1 000             1 000             1 000             1 000             


Utstyr til kommunestyresalen 150                 


Ny bil AKORA 250                 


Kjøp av leasingbiler 750                 


Mobil scene 500                 


Ladestasjon 400                 


IT - pc*er til lærere og elever 2 205             2 720             1 670             1 670             


IT -Infrastruktur 2 912             2 220             1 122             870                 


IT- Fagsystemer 1 460             828                 


Trygghetsalarmer 1 200             


Sykesignal dementkollektiv og Langelandsmoen 500                 


Investeringer kirkelig fellesråd. 1 100             1 000             1 000             1 000             


Ny kirke Tau 15 600           34 400           


Tau skole 125 000         95 000           


Nordre Strand Oppvekstsenter 13 000           


Tau ungdomsskole 15 000           35 000           


Fjelltun skole 5 000             60 000           91 000           


Resahaugen skole 15 000           31 000           


Skoleområde Jørpeland - bergvarmesentral 1 000             5 000             


Svømmehall Tau 5 000             


Prosjektadministrasjon 6 500             6 500             6 500             6 500             


Brannsikring kommunale bygg 3 000             3 000             3 000             


Oppgradering kommunale bygg 2 000             5 000             5 000             5 000             


Resahaugen - Ny LED lysrigg 1 000             


Jørpeland ungdomsskole, tak 3 500             


Oppgradering B-bygget 4 000             5 000             


Heis i A-bygget 1 000             


Utvidelse hjelpemiddelsenteralen 700                 


Jørpeland helsesenter, oppgradering 1 400             


Strandahallen, oppgradering 1 000             


Uteareal skoler  300                 300                 


Utearealer barnehager 300                 300                 300                 


Oppgradering uteanlegg/friområder/turstier 500                 500                 


Turveg Strandastøa 2 000             


Turveg rundt hele Krossvatnet inkl. belysning 1 000             1 000             


Del av investeringsprosjekt Jørpelandsvassdraget 500                 


Oppgradering offentlige lekeplasser 800                 800                 500                 500                 


Oppgradering sentrum/Byparken 1 000             1 500             


Oppgradering park/torg Tau sentrum 500                 


Fortau Skolebakken 3 000             


Asfaltering 1 200             1 200             1 200             1 200             


Oppgrad. gatelys i samarbeid med Lyse og IVAR 600                 600                 600                 600                 


Kommunal veg oppgradering v. VA-anlegg 800                 800                 800                 800                 


Kommunal veg oppgradering 700                 500                 500                 500                 


Trafikksikringstiltak 300                 300                 300                 300                 


Hovedplan veg, drifts-/vedlikeholdsprogram mv 650                 


Utskiftning kvikksølvlamper gatelys 2 000             2 000             


Kai Sør-Hidle, oppgradering 4 000             


Riving kai Jørpeland m.v. 1 000             2 000             


Grunnerverv 5 000             5 000             5 000             5 000             


Investering 100% kommunalt finansiert 202 745         200 899         141 404         170 946         







  Økonomiplan 2018 - 2021 


86 
 


KLP EGENKAPITALINNSKUDD 


For å dekke kommunens egenkapitalinnskudd i KLP er det satt av 2,0 mill. i 2018 og for hvert år 
videre i perioden. Dette er en videreføring av vedtatt økonomiplan. Tilskuddet kan ikke 
lånefinansieres, og må derfor ledsages av overføring fra drift. 


UTSMYKNING I DET OFFENTLIGE ROM 


Formannskapet har vedtatt at det skal settes av 0,5 % av kommunens brutto investeringsbudsjett 
til kunst i kommunale bygg og uterom. Retningslinjene klargjør at det skal settes av minimum 
0,5 % av kommunen sitt investeringsbudsjett til nye bygg. Investeringsbeløp til nye bygg er 125 
mill. i 2018 og 115 mill. i 2019, 110 mill. i 2020 og 135 mill. i 2021. 75 % av beløpet skal settes av 
som investering, resterende del på driftsbudsjettet til drift, vedlikehold mv. Det avsettes derfor 
midler ut i fra investeringer til nybygg skoler med 0,468 mill. i 2018 og 0,431 mill. i 2019. 0,412 
mill. i 2020 og 0,506 mill. i 2021.  


TEKNISK UTSTYR I VIRKSOMHETENE 


Driftsbudsjettet er for mange virksomheter så presset at det ikke er rom for å gjennomføre 
investeringer til større inventar og teknisk utstyr/maskiner som er nødvendig for å kunne drive 
tjenestene i virksomhetene tilfredsstillende. For 2018 til 2021 er det anbefalt å bruke 1,0 mill. 
hvert år til innkjøp av teknisk utstyr, dette er i samsvar med vedtatt økonomiplan.  


UTSTYR TIL KOMMUNESTYRESALEN 


Kommunestyresalen brukes til mye møter der det foregår presentasjoner av ulike slag. Det er 
behov for å forbedre teknisk utstyr som lerret og prosjekter mv., og det foreslås derfor å bruke 
0,15 mill. i 2018 til dette formålet.  


NY BIL AKORA 


Akora utfører oppdrag for Bygg og Eiendom på kommunale eiendommer/anlegg og er avhengig 
av bil for å kunne gjennomføre oppdragene. Det er mye reparasjoner og stor slitasje på denne type 
biler, og bilen må byttes før reparasjonskostnadene blir for store. Det foreslås derfor å bruke 0,25 
mill. til kjøp av ny/brukt bil i 2018.  


KJØP AV LEASINGBILER 


Kommunen leaser en rekke biler for å dekke behovet i de enkelte virksomhetene der Bygg og 
eiendom og omsorgsvirksomhetene er hovedbrukere. I 2018 utgår det avtaler for leasing av 6 
biler og det foreslås å bruke 0,75 mill. til å kjøpe 5 av disse bilene. Begrunnelsen for kjøpet er at 
det totalt sett forventes å bli billigere å eie bilene videre i 3 - 6 år enn å lease nye biler. Erfaringer 
fra kjøp av disse bilene vil være med å danne grunnlag for en fremtidig strategi for kjøp/leasing 
av biler.  


MOBIL SCENE 


Det foreslås å bruke 0,5 mill. til innkjøp av mobil scene. En mobil scene vil forenkle arrangement 
av 17. mai på Jørpeland og andre arrangementer der det er behov for en liten scene.  
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LADESTASJON 


Formannskapet har i sak 59/17 vedtatt at det i budsjett for 2018 skal settes av 0,4 mill. til 
ladestasjoner på Jørpeland.  


IKT-PLAN 


Med bakgrunn i utarbeidet IKT-plan ble det i vedtatt økonomiplan satt av totalt 15,43 mill. til IT-
investeringer i perioden 2017 – 2020. For perioden 2018 – 2020 foreslås det å avsette 19,37 mill. 
til IT-investeringer i henhold til IKT-planen. Midlene er planlagt brukt slik i 2018: 


 2,2 mill. til pc’er til elever og lærere 
 2,91 mill. til infrastruktur slik som legging av fiber, kabling av trådløst nettverk og 


sikring av strømforsyning 
 1,46 mill. til fagsystemer  
 1,2 mill. til nye trygghetsalarmer 
 0,5 mill. til sykesignal-/varslingsanlegg i dementkollektiv Jonsokberget og 


Langelandsmoen 


Det vises for øvrig til en egen sak om IKT plan. 


INVESTERINGER KIRKELIG FELLESRÅD 


I vedtatt økonomiplan er det satt av 1,0 mill. hvert år i perioden til investeringer innen Kirkelig 
fellesråd sitt område. Det er for 2018 meldt inn behov for 1,1 mill. til opparbeidelse av minnelund 
og driftsanlegg på Jørpeland. Det foreslås derfor å sette av 1,1 mill. i 2018 og deretter 1,0 mill. pr 
år i perioden. For at disse investeringene ikke skal utløse økte tilskudd til andre tros og 
livssynssamfunn øremerkes investeringsmidlene til investeringstiltak som er felles for alle 
innbyggere i kommunen, og til tiltak som ikke er utgifter til «egentlige kirkelige formål», herunder 
utgifter til alminnelige kulturformål, kirkegårder, krematorier og gravkapeller, og til sosialt 
hjelpearbeid, jf forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn § 9 og forskrift om tilskot til 
livssynssamfunn § 9. 


NY KIRKE PÅ TAU 


Kommunestyret har i sak 35/17 vedtatt at kommunen skal finansiere ny kirke på Tau innen en 
ramme på 50 mill. (2017 kroner). Beløpet fordeles over 2018 og 2019 med henholdsvis 15,6 og 
34,4 mill.  


TAU SKOLE 


I vedtatt økonomiplan er det avsatt 100 mill. i 2017, 150 mill. i 2018 og 70 mill. i 2019 til bygging 
av Tau skole. Noe av disse midlene er brukt på de andre skolene, jamfør tertialrapport 2 -2017. 
Med forventet fremdrift av arbeidet på Tau skole er det forventet at om lag 40 mill. blir overført 
til budsjett for 2018. Det foreslås å sette av 125 mill. i 2018 og 95 mill. i 2019 til videre utbygging 
av Tau skole. Alle anbud er enda ikke innhentet, det kan derfor bli nødvendig å justere beløpet for 
2019 ved neste rullering av økonomiplanen.  


NORDRE STRAND OPPVEKSTSENTER 


I 2017 blir det ved hjelp av tiltaksmidler gjennomført en oppgradering av deler av Nordre Strand 
Oppvekstsenter. For å få hele skolen opp på et tilfredsstillende nivå er det behov for å gjennomføre 
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en del tiltak slik som å etterisolere og oppgradere tak- og fasadeflater, oppgradere 
ventilasjonsanlegget, oppgradere personalrom (i henhold til arbeidsmiljøkrav), utvide 
garderobeanlegg og forbedre av manglende universell utforming både utvendig og innvendig. 
Nevnte tiltak er kostnadsberegnet til 13 mill. Rådmannen foreslår av kapasitetsmessige, 
bygningsmessige og økonomiske grunner å gjennomføre arbeidet i 2021.  


TAU UNGDOMSKOLE 


Kommunestyret vedtok i desember i 2016 at det skulle utarbeides en skolestrukturutredning som 
skulle vise utbyggingsbehov for alle skolene. Det vil bli fremlagt en egen sak til kommunestyret 
som konkret viser hva som skal gjøres på ungdomsskolen med tilhørende kostnader. Nødvendige 
tiltak er kostnadsberegnet til 50 mill. og det foreslås å gjennomføre oppgradering av Tau 
ungdomsskole med 15 mill. i 2019 og 35 mill. i 2020. 


FJELLTUN SKOLE  


Med bakgrunn i samme bestilling fra kommunestyret som for ungdomsskolen på Tau, er det 
gjennomført en mulighetsstudie for utbygging av Fjelltun skole med plass til 3- og 4 paralleller. 
Det er utarbeidet to alternativ med ulik bruk av eksisterende bygg. Alternativ med bruk av 
eksisterende bygg (de to byggene nærmest Fjelltunvegen) med plass til 3 paralleller har en 
estimert kostnad på 190 mill. Alternativet med bare nybygg har en estimert kostnad på 250 mill. 
I en egen sak til kommunestyret vil utbyggingen bli nærmere beskrevet. Det foreslås å starte 
planlegging/prosjektering for 5 mill. i 2019 og bruke 60 mill. i 2020 og 91 mill. i 2021 til utbygging. 
Det vil si at det innarbeidet 156 mill. til utbygging av Fjelltun i forslag til økonomiplan for 2018 – 
2021. 


Kommunestyret vil få en egen sak om valg av alternativ og gjennomføring av utbyggingen høsten 
2017. Gjennom denne må det avklares om rammen må økes i 2020/2021, eller om utbyggingen 
må forskyves ut i tid.  


RESAHAUGEN SKOLE 


Resahaugen skole skal omgjøres til en 1 -7 skole med plass til 2 paralleller, men med mulighet for 
å utvide til 3 paralleller. For å få plass til 2 paralleller må det bygges ut ca. 1 200 m2 for å få plass 
til spesielt læringsareal, lærerarbeidsplasser, personalrom mv. Tilsvarende vil en skole med 3 
paralleller kreve en ytterligere utbygging på ca. 1 200 m2. Kostnaden med å etablere Resahaugen 
som en 1 – 7 skole med 2 paralleller har en ramme på ca. 46 mill. En utvidelse til 3 paralleller vil 
kreve en ytterligere investering på ca. 24 mill. I en egen sak til kommunestyret vil utbyggingen bli 
nærmere beskrevet. Rådmannen har innarbeidet 46 mill. til utbyggingen med 15 mill. i 2020 og 
31 mill. i 2021.  


SKOLEOMRÅDE JØRPELAND - BERGVARMESENTRAL 


Ungdomsskolen har i dag et eksisterende vannvarmeanlegg med en gammel elektrisk varmekjel 
og gamle oljefyrer. Oljefyrene må saneres og den elektriske varmekjelen må fornyes. 
Strandahallen har også vannvarmeanlegg med en elektrisk varmekjel. Ingen av disse to anleggene 
har varmepumpedrift i dag. På Tau bygges det nå er bergvarmeanlegg. Et bergvarmeanlegg bruker 
omtrent en femtedel av energien i forhold til en elektrisk varmekjel. Det bør legges opp til et felles 
bergvarmeanlegg for ungdomsskolen, Strandahallen og «nye» Fjelltun. En varmesentral som 
forsyner flere bygg vil mest sannsynlig også utløse større Enova tilskudd.  


Det foreslås å bruke 1 mill. til prosjektering mv. i 2018 og 5 mill. i 2019 til ny bergvarmesentral.  
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SVØMMEHALL TAU 


Kommunestyret behandlet i juni 2016 en sak om bygging av ny svømmehall på Tau. Bakgrunnen 
for saken var et konsept for svømmehall som var utarbeidet av L2 arkitekter. Kommunestyret 
vedtok at det skulle legges frem en ny sak høsten 2017 med oppjustert investerings- og driftsplan. 
Det er gjennomført en kvalitetskontroll av løsninger med tilhørende kalkulering. Dette viser at L2 
arkitekter hadde stipulert kostnadene lavt både i alternativet med stort og mindre basseng. Anslag 
som nå er gjort viser en kostnad på 149 mill. for stort basseng og 109 mill. for det minste 
bassenget. Spillemidler for de to bassengene er estimert til 22 mill. for stort basseng og 18 mill. 
for det minste bassenget. Det foreslås å starte planlegging av ny svømmehall med bruk av 5 mill. i 
2021. På grunn av at byggingen ligger litt ute i tid er det foreløpig ikke arbeidet videre med å sikre 
seg samarbeidspartnere.  


PROSJEKTADMINISTRASJON 


For å kunne gjennomføre utbygginger av skoler og andre prosjekter er det opprettet en egen 
prosjektorganisasjon i Bygg og eiendom. I tillegg til utbygging av skolen på Tau skal Bygg og 
eiendom gjennomføre en rekke andre større og mindre prosjekter innen sine ansvarsområder. I 
2017 arbeides det med over 70 prosjekt. Det foreslås å videreføre vedtatt økonomiplan med 6,5 
mill. hvert år til prosjektledelse og administrasjon av ulike byggeprosjekt i hele perioden.  


BRANNSIKRING KOMMUNALE BYGG 


I vedtatt økonomiplan er det avsatt 3 mill. i 2018, 2019 og 2020 til brannsikring. I de siste årene 
er det gjort et omfattende arbeid med å få kommunale bygg i samsvar med lover og forskrifter. 
Når det gjennomføres brannteknisk kontroll, kan dette medføre at det må gjøres bygningstekniske 
tiltak for å lukke avvik. Når bygg rehabiliteres innvendig blir det også foretatt nødvendig 
brannteknisk oppgradering. Budsjett for brannsikring og budsjett for oppgradering av 
kommunale bygg kan derfor sees i sammenheng. For 2018 er midlene til brannsikring foreslått 
disponert til tiltak bygg som er nærmere beskrevet under. Det foreslås å videreføre vedtatt 
økonomiplan med 3 mill. hvert år i perioden fra og med 2019.  


OPPGRADERING KOMMUNALE BYGG 


I økonomiplanen for 2017 – 2020 ble det vedtatt å bruke 5 mill. i 2018 og hvert år videre i 
perioden til oppgradering av kommunale bygg. Beløpet for 2018 er redusert til 2 mill. på grunn av 
at det er beskrevet oppgradering av flere bygg med eget budsjett, se nedenfor. Bruk av nevnte 2 
mill. vil bli konkretisert i investeringsplanen. For perioden 2019 – 2021 foreslås det i dette 
budsjettforslaget å sette av 5 mill. hvert år til oppgradering av kommunale bygg for å redusere 
noe av det akkumulerte vedlikeholdsetterslepet som gjør seg gjeldende. Ved neste års rullering av 
økonomiplanen vil aktuelle prosjekt for 2019 bli nærmere konkretisert.  


RESAHAUGEN – NY LED LYSANLEGG 


Resahaugen skole ble bygd i 1997 og lysanlegget tilfredsstiller ikke dagens krav til belysning. Det 
er vanskelig å skaffe deler til anlegget. Lysarmaturene er strømkrevende og nye LED armaturer 
vil gi besparelse i strømforbruk. I tillegg vil nye armaturer gi lettere renhold og bedre inneklima I 
gjeldende økonomiplan var det satt av 1 mill. til formålet i 2017 og i 2018. Rådmannen foreslår å 
sluttføre arbeidet i 2018 med 1,0 mill. til nytt lysanlegg. 
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JØRPELAND UNGDOMSSKOLE - TAK 


Det er behov for å legge ny papp med tilhørende arbeider på taket til Jørpeland ungdomsskole, og 
det foreslås å bruke 3,5 mill. til dette arbeidet i 2018. Det meste av taktekkingen er fra da skolen 
var ny (1968), og det har vært lekkasjer tidligere som har krevd akutte tiltak. Rådmannen foreslår 
nå at opprinnelig taktekking legges på nytt.  


OPPGRADERING RÅDHUSET, B-BYGGET 


Kommunestyret vedtok i april 2017 (sak 19/17) å kjøpe B-bygget av Admi-senteret as. I denne 
saken og i tidligere saker til kommunestyret er det påpekt behov for å bruke midler til å 
oppgradere bygget. Vinduene er dårligere og må skiftes, lysanlegg må forbedres, 
ventilasjonsanlegget må skiftes/oppgraderes og bygget trenger en generell oppussing. 
Oppgradering av publikumsmottak må også vurderes. Rogaland fylkeskommune har vurdert 
tilgjengeligheten for rådhus rundt i kommunene, og vårt rådhus har en rekke avvik.  


Det foreslås derfor å bruke 4 mill. i 2018 og 5 mill. i 2019 til oppgradering av B-bygget. 
Oppgraderingen innbefatter også nødvendige branntekniske oppgraderinger.  


HEIS I RÅDHUSET, A-BYGGET 


I A-bygget ble det montert heis fra første til andre etasje for 20 – 25 år siden. Det er mange år 
siden heisen kunne brukes, og det er ikke mulig å skaffe reservedeler lenger. I kommunens rådhus 
må det være mulig for brukere av rullestol mv å komme opp til møterom/arbeidsplasser i andre 
etasje. I nevnte vurdering fra fylkeskommunen om tilgjengelighet var heis et vesentlig tema. Det 
foreslås derfor å bruke 1 mill. til heis i 2018. Det forventes at offentlige bygg skal være universelt 
utformet.  


UTVIDELSE AV HJELPEMIDDELSENTRALEN 


Det er et økende behov for lagring av hjelpemidler på fysio-/ergoterapiavdelingen. Avdelingen 
trenger større lagerkapasitet for å håndtere akutte behov for ulike typer hjelpemidler – blant 
annet tilrettelagte senger etter sykehusopphold. Dette krever stor lagerkapasitet. Det er videre 
ønsket fra myndighetene at kommunene i større grad skal ha store nok hjelpemiddellagre for å 
kunne dekke inn for nødvendige behov. Befolkningen blir eldre og vi ser at behovet for ulike typer 
hjelpemidler er økende. Gode hjelpemidler bidrar til at man kan bo lenger i eget hus. Utvidelse av 
hjelpemiddelsentralen blir foreslått utført i 2018 innen en ramme på 0,7 mill. 


JØRPELAND HELSESENTER 


Jørpeland helsesenter nærmer seg 40 år og det er behov for å fortsette oppgradering av deler av 
bygget. Lys og himling er fra byggeår og udatert. Lysarmaturene holder ikke dagens krav til lys og 
himlingen er av stofftypen som samler støv. Det anbefales nye støvfrie lydhimlinger med LED 
armaturer. Varmeanlegget styres lokalt. Det bør legges om til fjernstyring for å få til en mest mulig 
effektiv drift der samkjøring med varmepumpene gjennomføres. Ventilasjonsanlegg er av nyere 
dato, men luftkanalene er fra byggeår med for lav kapasitet. Det viser seg at bygget trenger større 
kanaler for å utnytte kapasiteten til ventilasjonsanlegget bedre. Det er derfor satt av totalt 1,4 mill. 
til oppgradering av ventilasjonsanlegg, nye himlinger, lysanlegg mv i budsjettet for 2018. 
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STRANDAHALLEN 


I 2017 er det foretatt en oppgradering av fasaden mot sør og av inngangspartiet ved 
Strandahallen. Det er behov for å oppgradere de andre tre fasadene samt foreta drenering rundt 
bygget innen en ramme på 1 mill. i 2018.  


UTEAREALER SKOLER – OPPGRADERING UTENOMHUSANLEGG 


I vedtatt økonomiplan er det satt av 0,2 mill. hvert år i perioden til oppgradering av uteareal ved 
skolene. Ved utbygging/rehabilitering av skolebyggene vil oppgradering av uteareal inngå som 
en del av utbyggingen/rehabiliteringen. Denne potten kommer i tillegg. Det foreslås å bruke 0,2 
mill. i 2018 og 2019 til oppgradering av uteareal. Ytterligere oppgradering må gjennomføres når 
de enkelte skolebygg bli utbygd/rehabilitert.  


UTEAREALER KOMMUNALE BARNEHAGER- OPPGRADERING UTENOMHUSANLEGG 


Strand kommune har fire kommunale barnehager. Med unntak av Bekkevegen barnehage er det 
behov for en oppgradering av anleggene med blant annet gjerder, porter, lekeplassutstyr 
søppelskur mv. Det settes derfor av 0,3 mill. de neste tre årene til slike tiltak. 


OPPGRADERING UTEANLEGG/FRIOMRÅDER/TURSTIER/BADEPLASSER 


I gjeldende økonomiplan er det samlet avsatt 0,9 mill. i 2017, 0,8 mill. i 2018 og 0,5 mill. i 2019 og 
2020. Det er behov for å oppgradere mange av uteområdene i kommunen slik at brukeren får en 
kvalitativt bedre opplevelse. Tiltak i denne «samleposten» må ses i sammenheng med de neste tre 
prosjektene. Det foreslås derfor ikke å bruke midler i 2018 og 2019, men 0,5 mill. i 2020 og 2021.  


TURVEG STRANDASTØA 


Det ble gjennomført ekspropriasjon vinteren 2017 og anbud for bygging av turvegen er snart klart 
for utlysning. I gjeldende økonomiplan var det tatt med kr 1,5 mill. i 2018, det foreslås å øke 
beløpet til 2 mill.  


TURVEG RUNDT KROSSVATNET 


Bygging av turvegen langs østre del av Krossvatnet, fra undergangen ved Karlsakrossen og frem 
til gangbru ved Mølleparken, er under sluttføring. Reguleringsplan der turvegen mellom 
undergangen og eksisterende turveg vest for Krossvatnet er medtatt, vil snart bli lagt frem til 
sluttbehandling. Det blir derfor foreslått å sette av 1 mill. i 2018 og 2019 til å bygge resterende 
del av turvegen samt å etablere belysning. Bygging av turvegen krever avtaler med flere 
grunneiere, noe som kan forsinke byggestart, foreslått beløp er usikkert. 


JØRPELANDSVASSDRAGET – TURVEG MV 


I vedtatt økonomiplan er det satt av 0,5 mill. i 2018 til «del av investeringsprosjekt 
Jørpelandselva». Formannskapet har i sak 27/15 (06.05.2015) vedtatt at det skal settes av 1,1 
mill. (midler tildelt kommunen etter kraftutbyggingen) til turveg og gangbro over Jørpelandselva 
nedenfor fossen. Tiltaket krever reguleringsplan, arbeidet med reguleringsplanen er nå satt i 
gang. Vedtatt beløp for 2018 med 0,5 mill. opprettholdes. Tidspunkt for byggestart vil avhenge av 
vedtatt reguleringsplan og avtaler med aktuelle grunneiere.  


 







  Økonomiplan 2018 - 2021 


92 
 


OPPGRADERING OFFENTLIGE LEKEPLASSER 


Kommunen har 45 regulerte lekeplasser i boligområder hvorav 33 er opparbeidet med utstyr. 
Formannskapet behandlet på møte 14.06.2017 en sak om status og plan for drift og vedlikehold 
av lekeplassene. Konklusjonen i saken var at kommunen må ta et ansvar for lekeplasser på 
kommunal eiendom og at det er behov for å tilføre mer midler til oppgradering av lekeplassene. I 
vedtatt økonomiplan er det satt av 0,3 mill. hvert år i perioden til lekeplasser. Med bakgrunn i 
formannskapets vedtak settes det av 0,8 mill. i 2018 og 2019 og 0,5 mill. i 2020 og 2021 til 
oppgradering av lekeplasser.  


OPPGRADERING SENTRUM/BYPARKEN 


I vedtatt økonomiplan er det satt av 0,5 mill. i 2017 og 1,0 mill. i 2018 og 2019 til oppgradering 
sentrum/Rosehagen. I løpet av året er det utarbeidet en helhetlig landskapsplan for Jørpeland 
sentrum. Planen er nå ute på høring. Gjennomføring av tiltak i sentrum vil skje i samsvar med 
vedtatt helhetlig landskapsplan. Det foreslås derfor å bruke 1,0 mill. i 2018 og 1,5 mill. i 2019 for 
gjennomføring av tiltak de to neste årene.  


OPPARBEIDING PARK/TORG TAU SENTRUM 


I løpet av 2018 og 2019 vil det bli bygd ny kirke i Tau sentrum. For å kunne oppgradere området 
utenfor kirketomten bli det foreslått å bruke 0,5 mill. i 2019 til tiltak i Tau sentrum i nær 
tilknytning til kirketomten. Omfang av tiltaket kan bli justert ved neste rullering av 
økonomiplanen.  


FORTAU SKOLEBAKKEN 


I vedtatt økonomiplan ble det avsatt 0,3 mill. i 2017 til planlegging/prosjektering og 1,5 mill. i 
2018 til opparbeidelse av nytt fortau fra Nedre Barkvedvegen og opp til riksvegen. I 
økonomiplanen ble det sagt at kostnadene med bygging av fortauet vil bli nærmere avklart 
gjennom prosjekteringsarbeidet. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for fortauet. Fortauet må 
bygges samtidig som det gjennomføres rehabilitering av vann- og avløpsnettet i Skolebakken. 
Overslag viser at kostnadene med bygging av fortauet vil bli 3 mill., men anbudspriser og 
grunnerstatninger kan medføre at rammen må endres. Det settes av 3 mill. til fortauet i 2018.  


ASFALTERING 


Gjeldende økonomiplan har avsatt 1 mill. per år til asfaltering hvert år i perioden. På grunn av 
økende forfall av asfaltdekke på kommunale veger foreslås det å øke beløpet til 1,2 mill. hvert år i 
økonomiplanperioden.  


OPPGRADERING GATELYS I SAMARBEID MED LYSE OG IVAR IKS 


Gatelysanleggene og strømforsyningen i kommunen er av varierende kvalitet. Det er fortsatt 
mange områder med trestolper og luftstrekk. Når det gjennomføres arbeid på vann- og 
avløpsnettet, eller når Lyse Elnett AS oppgraderer strømnettet ved å legge kabler ned i bakken er 
det nødvendig at det samtidig gjøres en tilsvarende oppgradering av gatelysanleggene. Det 
avsettes årlig 0,6 mill. til dette arbeidet, dette er i samsvar med vedtatt økonomiplan.  
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KOMMUNAL VEG OPPGRADERING VED VA-ANLEGG 


Det gjennomføres kontinuerlig rehabilitering av vann- og avløpsledninger som ligger i kommunal 
veg. I den forbindelse er det nødvendig å skifte masser og asfaltere utover grøftebredden i vegen 
for å få et helhetlig anlegg. Dette er utgifter som ikke kan relateres til vann og avløp og som derfor 
ikke inngår i selvkostregnskapet. Vedtatt økonomiplan legger til grunn at det benyttes 0,6 mill. til 
disse tiltakene hvert år, det blir foreslått å øke beløpet til 0,8 mill. hvert år i perioden.  


KOMMUNAL VEG OPPGRADERING  


I vedtatt økonomiplan er det vedtatt et beløp på 0,5 mill. til oppgradering av kommunale veger 
hvert år. Det blir foreslått å øke dette beløpet til 0,7 mill. i 2018 og deretter 0,5 mill. hvert videre. 
Oppgradering av veg må ses i sammenheng med asfaltering av veg.  


TRAFIKKSIKRINGSTILTAK 


Gjeldende økonomiplan har avsatt 0,3 mill. hvert år i perioden til trafikksikring. Beløpet foreslås 
videreført til 2021. Konkrete tiltak er ikke avklart pr dags dato, men vil bli avklart til behandling 
av investeringsplanen. Det vil bli søkt fylkeskommunen om midler til trafikksikring langs 
fylkesveger. Her er det ikke kommunal egenandel. Pågående arbeid med revisjon av 
trafikksikkerhetsplanen vil kunne gi innspill til konkrete tiltak.  


HOVEDPLAN VEG 


Det er behov for å utarbeide en egen hovedplan veg. Hele vegnettet blir fotografert for hver 5 – 
10 meter og ved hjelp av bilder legges vegnettet inn en norsk vegdatabase (NVDB) der blant 
annet type og kvalitet på vegdekke, stikkrenner, autovern og kantstein blir kartfestet. Med 
bakgrunn i nevnte data utarbeides det en hovedplan som vil vise vegkapitalen og forfall. 
Deretter blir det laget en egen tiltaksplan som vil vise nødvendige investeringer for å rette opp 
forfallet. Tiltaksplanen rulleres årlig. Det meste av arbeidet med hovedplanen må kjøpes 
eksternt og det forslås derfor å avsette 0,65 mill. til dette arbeidet i 2018. 


UTSKIFTNING KVIKKSØLVLAMPER 


På gatelysnettet er det over 1 000 armaturer med kvikksølvlamper. Kvikksølvlamper er ikke 
lenger lovlig i bruk. Det foreslås å bruke 2,0 mill. i 2018 og 2,0 mill. i 2019 til utskiftning av 
kvikksølvlamper. Dette tiltaket har tidligere vært med i økonomiplanen, men på grunn av 
manglende fremdrift ble det ikke satt av midler i gjeldende økonomiplan. På sikt vil LED-
armaturer føre til mindre vedlikehold på anleggene. Ved neste økonomiplan kan det bli aktuelt å 
justere den økonomiske rammen på grunn av enhetspriser, tilstand på dagens anlegg og omfang 
av arbeid ved utskiftning av lampene. 


NY KAI SØR - HIDLE 


Det er gjennomført en spesialinspeksjon av kaien som viser at det er omfattende skader i 
bærebjelkene slik at bæreevnen er sterkt påvirket. Skadene er så fremtredende at bruken bør 
holdes på et begrenset nivå og tyngre laster bør ikke lagres på kaien. Det ble tatt kloridprøve i 
bakre del av tverrbæreren. Kloridinnholdet var så høyt at det klart medvirker til 
armeringskorrosjon. Resultatene forsterker konklusjonen om at betongskadene ikke lar seg 
reparere. Reparasjonen bør gjennomføres ved at det settes ned nye stålrørspeler og støpes nytt 
dekke med frontbjelke oppå eksisterende kaiplate. Det foreslås å bruke 4,0 mill. til utbedring av 
kaien i 2018.  
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RIVING KAI JØRPELAND OG NY UTLIGGER 


Deler av Jørpeland kai er stengt. Hovedinspeksjonen som firmaet Safe Control gjennomførte i 
2014 konkluderte med at det var så store skader på kaien at det ikke var regningssvarende å 
rehabilitere kaien. Det foreslås derfor å rive kaien i 2018 innen en ramme på 2 mill. Ny kai må ses 
i sammenheng med bygging av kaipromenaden vest for kaien og videre utvikling av sjøområde i 
Jørpelandsvågen. Til fremtidig utbygging av kaien settes det foreløpig av 2 mill. i 2019.  


GRUNNERVERV 


I 2017 har det meste av midlene blitt brukt til sluttoppgjør for tomt til ny kirke på Tau. I 2017 er 
det også kjøpt en bolig i Jørpeland sentrum som ble finansiert utenom disse midlene. 
Kommuneplanen har flere områder regulert til offentlig formål. Kommunen får henvendelser fra 
aktuelle grunneiere som ønsker å få innløst sine arealer. Det er viktig at kommunen har 
tilgjengelige arealer for utbygging og har mulighet til å kjøpe arealer som vil være viktige for 
langsiktig utviklingen av kommunen. Det foreslås derfor å avsette 5 mill. hvert år i perioden til 
grunnerverv.  


 


INVESTERINGER MED TILSKUDD, REFUSJONER ELLER ANDRE INNTEKTER 


I denne gruppen ligger investeringer der tilskudd, refusjoner eller andre inntekter er med og 
reduserer kommunens behov for egenfinansiering. Forslag til investeringer er basert på gjeldende 
økonomiplan, men med en del justeringer som vil bli kommentert under de enkelte tiltak.  


I løpet av året kan det bli tatt opp nye prosjekter som skal finansieres ved hjelp av tilskudd, 
refusjoner, eller andre inntekter. Felles for denne type prosjekter er at utbygging vil bli tatt opp 
som egne saker i hvert tilfelle. 


 


 


INFRASTRUKTUR JØRPELAND SENTRUM  


Kommunestyret behandlet i juni 2017 en sak (36/17) om utbygging og finansiering av 
infrastruktur i Jørpeland sentrum. Det ble da vedtatt at kommunen skal stå som utbygger av 
infrastruktur slik at de såkalte S-områdene kan bygges ut. Utbyggingen skal skje trinnvis. 
Utbyggere skal betale anleggsbidrag som helt eller delvis vil finansiere de ulike delstrekningene. 
Det foreslås derfor å sette av 5 mill. i 2018 og 2019 til utbygging av infrastruktur. Det foreligger 
godkjent reguleringsplan for et S-område vest for Verkshotellet og reguleringsplan for S-område 
ved Stålsvingen er ute på offentlig ettersyn. Det arbeides også med reguleringsplan for S-område 
mellom Folkets Hus og torget. Fremdrift hos utbyggere i de enkelte prosjektene vil være 
avgjørende for når utbyggingen gjennomføres.  


Formannskapet vedtok i sak 44/17 at kostnader med å tilrettelegge for midlertidige 
parkeringsplasser sør for rådhuset skulle innarbeides i budsjett for 2018. Kostnadene med tiltaket 
var beregnet til 2,6 mill. En reguleringsplan for sentrumsområde S5 (område vest for midlertidig 


Investeringsaktivitet Budsjett Økoplan Økoplan Økoplan


(ta l l  i  tusen kroner) 2018 2019 2020 2021


Veg Jørpeland sentrum 5 000             5 000             


Omsorg- sosial og flyktningeboliger-Furulia 14 000           6 500             6 500             6 500             


Kjøpe inn admin pc-er 320                 320                 320                 320                 


Investering med komp./inntektsøkning 19 320           11 820           6 820             6 820             
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parkeringsområde) er under behandling og vil bli sluttbehandlet tidlig i 2018. Utbygging av 
infrastruktur til S5 vil sterkt påvirke tilrettelegging av midlertidige parkeringsplasser. Området 
for midlertidig parkeringsplasser er nå påført grus slik at det kan parkeres der ved behov. 
Investeringsmidler bør i første rekke brukes til permanente tiltak. Det er derfor ikke tatt med 
midler til midlertidige parkeringsplasser i budsjett for 2018. Tiltaket kan vurderes på nytt når 
utbygging av infrastruktur til område S5 skal gjennomføres. 


OMSORG-, SOSIAL- OG FLYKTNINGEBOLIGER 


I vedtatt økonomiplan var det ikke satt av midler til bygging av nye omsorgs-, sosial- og 
flyktningeboliger i 2017. Begrunnelsen var at bygging av fire leiligheter i Hjortevegen og 
gjenoppbygging av kommunal bolig i Skogalivegen på Tau var finansiert før 2017 budsjettet. 
Begge disse boligene er nå ferdige. Kommunestyret har i sak 69/17 gjort vedtak om at kommunen 
skal overta Furulia-prosjektet på Tau. Det settes derfor av 14 mill. til dette prosjektet i 2017. Det 
forventes tilskudd fra Husbanken på 6 mill. Fra og med 2019 forslås det å sette av 6,5 mill. årlig til 
bygging av leiligheter til denne brukergruppen. Nye leiligheter vil bli bygd på tomter med gamle 
og tungdrevne kommunale boliger. 


KJØPE INN ADMIN PC-ER 


Innkjøp av nye pc’er til kommunens ansatte følger et utskiftningsprogram der pc’ene skiftes 
hvert 5 år. Det avsettes 0,32 mill. i 2018 og deretter 0,32 mill. hvert år i perioden til tiltaket. 
Innkjøpet dekkes av virksomhetenes budsjett.  


INVESTERINGER MED SELVKOSTFINANSIERING 


Dette gjelder investeringer innen vann og avløp som over tid finansieres via vann- og 
avløpsgebyrer til kommunens innbyggere i henhold til lovkrav.  


 


VANNFORSYNING 


I gjeldende økonomiplan var det planlagt brukt 12,5 mill. i 2017 og deretter 9 mill. hvert år videre 
i økonomiplanperioden. Hovedplan vann, som ble vedtatt i 2016, er grunnlaget for de ulike 
prosjektene som blir foreslått. 


Tiltak som planlegges gjennomført i 2018 er blant annet:  
 Dalavegen - prosjektering og rehabilitering vannledning.  


 Industriområde Tungland - rehabilitering av vannledning.  


 Kyrkjebakken til Strandastøa – etablering av ny vannledning.  


 Skolebakken - rehabilitering av vannledning. 


 Fiskå og Alsvik/Amdal – etablering av vannledning.  
 


Arbeid med ledningen fra Nordmarka til Fiskå er nå i gang. Det arbeides nå med et forprosjekt for 
fordelingsnett i Alsvik og opp til Amdal, jamfør vedtak i formannskapet i sak 13/16. Når 
forprosjektet er ferdig, vil det fremlagt en egen sak der finansieringen av fordelingsnettet må 
avklares. Det arbeides også med planer for vannforsyningen på Fiskå der blant annet Nordre 
Strand oppvekstsenter vil få vann fra det nye anlegget.  


Investeringsaktivitet Budsjett Økoplan Økoplan Økoplan


(ta l l  i  tusen kroner) 2018 2019 2020 2021


Vannforsyning  9 000             9 000             9 000             9 000             


Avløp  13 000           10 000           10 000           10 000           


Investering med selvkostfinansiering 22 000           19 000           19 000           19 000           
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Det foreslås å sette av 9 mill. hvert år i økonomiplanperioden. Ytterligere konkretisering av 
investeringene vil skje gjennom investeringsplanen.  


AVLØP 


I gjeldende økonomiplan er det planlagt brukt 10 mill. i 2017 og deretter 11 mill. videre hvert år i 
økonomiplanperioden. Hovedplan avløp som nå er under sluttbehandling, er førende for tiltak 
som blir foreslått utført i 2018. 


Tiltak som planlegges gjennomført i 2018 er blant annet:  
 Dalavegen - prosjektering og rehabilitering av avløpsledninger. 
 Industriområde Tungland, etablering av overvannsledning og spillvannsledning. 
 Nordmarka industriområde, etablering av avløpsrensing med ny slamavskiller og 


pumpestasjon. 
 Kyrkjebakken til Strandastøa, ny avløpsledning og pumpestasjon 
 Skolebakken - rehabilitering av avløpsledning (separering av overvann og spillvann) 
 Fiskå – etablering av slamavskiller og avløpsledning  
 Alsvik – prosjektering og etablering av avløpsledning 


 
Det foreslås derfor å avsette 13 mill. i 2018 og deretter 10 mill. hvert år i økonomiplanperioden. 
Ytterligere konkretisering av investeringene vil skje gjennom investeringsplanen.  
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VEDLEGG 1 GEBYRSATSER 


 


 


BETALINGSSATSER  -  STRAND KOMMUNE  2017 2018


Det vises også til egne vedtekter og forskrifter for de enkelte virksomheter og tjenester. Det tas forbehold om feil. 


BARNEHAGER
Priser pr barnehagemåned (regulert):


Makspris hel plass blir fastsatt i  Stortingets årlige budsjettvedtak 2 730 2 910


Redusert sats etter søknad, inntekt under kr 500 500. Blir fastsatt i  Stortingets budsjettvedtak 6% av inntekt 6% av inntekt


For delte plasser betales det 10 % mer enn faktisk oppholdstid


Det gis søskenmoderasjon med 30 % for 2. og 50 % for 3. og påfølgende barn


I ti l legg kommer kostpris for mat/drikke


SKOLEFRITIDSORDNING 2017 2018
Priser pr måned:


3 185 3 345


1 910 2 005


1 275 1 340


Ekstra dag 180 190


Tillegg i  skolens ferie- og fridager 205 215


Inntekt mellom 0 og 2 G  (hel plass) 1 585 1 665


Det gis søskenmoderasjon med 25% på det yngste barnet


I ti l legg kommer kostpris for mat og drikke


RYFYLKE LÆRINGSSENTER 2017 2018
Semesteravgift dagtid 7 500


Semesteravgift kveldstid 4 000


KULTURSKOLEN (priser per halvår) Høst 2017 Vår 2018
2 440 2 560


1 370 1 439


1 370 1 439


1 370 1 439


1 370 1 439


1 370 1 439


1 370 1 439


Animasjonsverksted 1 370 1 439


Band 720 760


550 580


KINO 2017 2018
Barnefilmer, pensjonister og tj.pliktige i  militæret 80 80


90 90


90 90


Prisene kan forhøyes med kr. 10,- for fi lmer med spesiell  publikumsapell, 


fi lmer som er ekstra lange, fi lmer med forhøyet leie og rikslanseringer.


Prisene er inkl. mva.


UTLEIE TORGHUSET  pr dag 2017 2018
Kommersielle arrangement:


Salen                                       5 720 6 010


Foajeen                                  5 720 6 010


Sal/foajeen                              6 730 7 070


Oppsett av lyd/lys + teknikker pr. time 820 860


Lag og organisasjoner:              


Salen                                           1 160 1 220


Foajeen                                  1 160 1 220


Sal/foajeen                      1 530 1 610


Lag/org. m/billettinntekter:


Salen                                        1 900 2 000


Foajeen                                    1 900 2 000


Sal/foajeen                             2 290 2 400


Oppsett av lyd/lys + teknikker pr. time 590 620


Tillegg for leie av utstyr:


380 400


130 140


400 420


Instrumental


Cantabile


Dans


Den blå Hesten


Fargeklatten


Barnedans


5 dager   


3 dager    


2 dager


Barneteater/ungdom


Leie av instrument


Mikrofonanlegg


Piano


Flygel


Ungdomsfilmer


Voksenfilmer
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130 140


130 140


400 420


640 670


830 870


UTLEIE FOLKETS HUS  pr dag 2017 2018
Kommersielle arrangement      2 320 2 320


Lag og organisasjoner               590 590


Lag/org. m/billettinntekter * 590 590


BIBLIOTEK 2017 2018
Purregebyr 1. gang 0 0


Purregebyr 2. gang 50 50


Purregebyr 3. gang 100 100


5 5


5 5


10 10


15 15


20 20


OFFENTLIG BAD / BASSENG 2017 2018
Bruk av offentlig bad / basseng pr time:


30 30


60 60


OMSORGSTJENESTER 2017 2018
Korttidsopphold i  institusjoner pr. døgn (regulert) * 155 * Statlig sats


Dagsenter pr. dag (regulert) * 80 * Statlig sats


Nattopphold eller dagopphold (regulert) * 80 * Statlig sats


* Satsene vedtas av Stortinget (Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester)


Kurdøgnpris i  institusjoner - maks.sats (beregnes av vedtatt budsjett på institusjonene) 2 481 2 645


Basseng Jonsokberget pr time 105 110


Basseng Jonsokberget familiepris pr time 180 190


Trygghetsalarm  fasttelefon pr måned 220 230


Trygghetsalarm  med mobilkort, pr måned 250 260


Hjemmehjelp / miljøarbeid: Timepris/Maks. mnd Timepris/Maks. mnd


Årsinntekt under 2G   80 /   200 * /        *


Årsinntekt 2G - 3G 250 /   700 260 /   730


Årsinntekt 3G - 4G 250 / 1150 260 / 1200


Årsinntekt 4G - 5G 250 / 1600 260 / 1660


Årsinntekt  over 5G 250 / 2100 260 / 2180


(G = grunnbeløp i folketrygden)


Levering av middag mv. (selvkost for kommunen):


70 72


25 26


95 98


70 72


LEGETJENESTER 2017 2018
Strand kommune følger prisene i Fastlegetariffen - normaltariff, utgitt av Den norske legeforening


http://normaltariffen.legeforeningen.no/pdf/Normaltariff_2017.pdf


FYSIOTERAPI 2017 2018
Strand kommune følger prisene i Takstplakaten, utgitt av Norsk fysioterapeutforbund


https ://fys io.no/Media/Fi les/Takster-fra-1.-jul i -2017-takstplakaten


SKJENKEBEVILLING 2017 2018
Gebyr ambulerende skjenkebevill ing og skjenkebevill ing enkeltarrangement. Pris pr. dag 350 Statlig sats


* Bevill ingsgebyr for salgs- og skjenkebevill ing innkreves for øvrig i  samsvar med § 6-2 i  


forskrift om omsetning av alkolholholdig drikk mv.


BOLIGUTLEIE 2017 2018


HAVNEAVGIFT 2017 2018


GRAVETILLATELSE 2017 2018
1 450 1 500


Prinsippet for fastsetting av nye leiepriser ble avklart i  kommunestyresak 40/13.


Gravetil latelse 


Dessert


Middag med dessert


Grøt


Det vises ti l  "Betalingsregulativ for bruk av kommunale kaier og havneområder"


Overhead/flipover


Mikrofoner


Europa


A4-format


A3-format


* + 10 % av netto bil lettinntekter


Dimmer,kabel,lysmikser


Miksepult


Norge


Telefaks:


Tillegg for all utleie:


Kopiering:


Middag


Andre


Voksen:


Videokanon


Barn:
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AREALPLANSAKER    (regulerings- og bebyggelsesplaner) 2017 2018
Detaljplaner  (unntatt planer for fritidsboliger)
   Det betales et gebyr avhengig av størrelse på regulet areal. I arealet inngår ikke større 


   sammenhengende arealer beregnet til fri- og friluftsarealer og større arealer som kommunen


   setter vilkår om skal inngå i planområdet for å skape naturlige sammenhenger med tilgrensende


   planer. Unntaket gjelder ikke lekeplasser m.v. Arealgebyret betales når forslag til plan foreligger. 


   Gebyret halveres dersom planen avvises ved 1. gangs behandling.


6 900 7 200


Regulering av områder for fritidsboliger, gebyr pr. bolig 25 500 26 800


Arealgebyr for utvinning av naturressurser, pr. påbegynt da. 1 400 1 470


Fellesbestemmelser


Maksimumsgebyr (Gjelder for alle plankategorier) 324 000 340 200


Minimumsgebyr (Gjelder for alle plankategorier) 69 000 72 400


Gebyr halveres dersom planen avvises 1. gangs behandling


Mindre planendringer


Mindre reguleringsendring (politisk behandling) 23 000 24 200


Mindre reguleringsendring (administrativ behandling) 5 700 6 000


Dispensasjon (etter pbl § 19-2)


*Dispensasjon fra plankrav i  kommuneplanen 18 500 19 400


*Dispensasjon fra formål i  kommune-/reguleringsplan eller fra § 1-8 i  pbl, pr. disp. 18 500 19 400


*Ved tilbygg, erstatningsbygg og andre mindre tiltak på eks. bygg brukes gebyrsats under Andre dispensasjoner.


Dispensasjon fra utnyttelsegrad 5 700 6 000


Dispensasjon fra plassering (byggegrense) 4 100 4 300


Dispensasjon fra høyde/etasjetall 4 100 4 300


Dispensasjon fra avstandskrav § 29-4 i  pbl. 4 100 4 300


Andre dispensasjoner 5 700 6 000


Annet


Kommuneplan tekstdel 600 630


Fargekopier plotter A2, A3 1 200 1 260


Fargekopier plotter A0, A1 1 700 1 790


Timepris for digitalisering av reguleringsplan 1 000 1 050


BYGGE-/DELINGSSAKSBEHANDLING 2017 2018
01. Tiltak uten ansvarsrett (pbl 20-2)


a) Mindre tiltak på bebygd eiendom 3 500 3 700


b) Alminnelig driftsbygning i  landbruket <1000 m² 4 700 4 900


c) Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg inntil  2 år 4 700 4 900


d) Andre mindre tiltak 2 400 2 520


e) Forelegging av ti ltak (nettstasjoner, trafokiosk) 3 500 3 700


02. Boliger og garasjer (Bygningstype i parantes)


a) Enebolig (111) 18 600 19 500


b) Enebolig med hybel/sokkelleil ighet (113) 20 900 21 900


c) Tomannsbolig (121-124) 20 900 21 900


d) Rekkehus, kjedehus, andre småhus pr boenheter  (131-133) 8 200 8 600


e) Andre Småhus (ikke over 4 leil igheter pr hus) (136) 29 000 30 500


e) Bygg på 2 etasjer med 5 eller flere boenheter (141) 34 800 36 500


f) Boligbygg (142, 145), maks 4 etasjer 57 900 60 800


g) Boligbygg med 5 etg. Eller mer (143, 146) 57 900 60 800


h) Fritidsbolig (161-163) 15 500 16 300


i) Til- og påbygg (pkt a-h) <50 m² 3 500 3 700


>50 m² 5 800 6 100


j) Ny boenhet 14 900 15 600


k) Garasje/uthus > 70 m² 8 900 9 300


03. Forretning, kontor, industri, bevertning, offentlige og private tjenestebygg


a) Forretnings-, kontor-, industribygg 46 400 48 700


b) Overnatting- og restaurantbygg 46 400 48 700


c) Offentlige og private tjenestebygg 46 400 48 700


Tilbygg/påbygg inntil  200 m² BRA 8 900 9 300


Tilbygg/påbygg > 200 m² BRA 23 200 24 400


04. Andre bygg


a) Driftsbygning i  landbruk > 1000 m² BRA 21 500 33 600


b) Andre bygg 8 900 9 300


c) Tilbygg/påbygg inntil  100 m² BRA 5 000 5 300


d) Tilbygg/påbygg > 100 m² BRA 8 900 9 300


05. Andre tiltak som krever søknad og tillatelse


Fasadeendringer 3 500 3 700


Bruksendring og hovedombygging, 50 % av fullt gebyr 


Riving av bygning < 100 m² BRA 2 400 2 520


Riving av bygning > 100 m² BRA 5 800 6 100


Bygningstekniske installasjoner (ventilasjon, varslingsanlegg m.m) 3 500 3 700


Arealgebyr pr. påbegynt da.
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Innhegning mot veg 3 500 3 700


Skilt og reklameinnretning 3 500 3 700


Midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg (> 2 år) 7 000 7 300


3 500 3 700


Varige konstruksjoner og anlegg som over i  TKL 2 og 3. 7 000 7 300


Tekniske anlegg, VVA 11 100 11 700


Andre søknadspliktige ti ltak etter § 20-1 3 500 3 700


06. Endring i søknad


Endringer av gitt ti l latelse 3 500 3 700


Mindre endringer (reviderte tegninger, plasseringer og l ignende) 2 400 2 520


07. To-trinns behandling


Søknad om rammetillatelse


Søknad om igangsettingstil latelse 5 800 6 100


08. Godkjenning av ansvarsretter


Ansvarsrett (fravik formell kompetanse og lignende) 3 500 3 700


Personlig ansvarsrett (selvbygger) 1 200 1 260


09. Dispensasjonssøknader


Se under Arealplansaker


10. Situasjonskart


Situasjonskart 1 200 1 260


11. Utslippstillatelse for sanitært avløpsvann


Gråvannsutslipp 7 000 7 300


Sortvannsutslipp inntil  50 pe (forurensingsforskriften kap 12) 9 000 9 500


Sortvannsutslipp 50 - 2000 pe (forurensingsforskriften kap 13) 11 600 12 200


Tilsynsgebyr på utslippstil latelse 3 500 3 700


12. Overtredelsesgebyr jfr. PBL § 32-8


Mindre alvorlig overtredelse inntil 10 000 10 500


Overtredelse med mulig skadeomfang inntil 50 000 52 500


Overtredelse med alvorlig skadeomfang inntil 100 000 105 000


13. Redusert gebyr


Avslag 50 % av fullt gebyr 50 % av fullt gebyr


Bygninger regulert ti l  bevaring 50 % av fullt gebyr 50 % av fullt gebyr


Trekking av sak/søknad før saksbehandling er fullført 50 % av fullt gebyr 50 % av fullt gebyr


50 % av fullt gebyr 50 % av fullt gebyr


14. Refusjoner


Skarbekken - sak 11/43 - 15.02.2012


     Anleggsbidrag veg, startbeløp*                         22 200 


     pluss pr m2 BRA*                               555 


Resahagen   


     Refusjon for oppgradering av vei-infrastruktur pr. boenhet*                         46 580 


     Refusjon Skolebekken*                         12 450 


Jørpeland fra Tuåna til Tunglandselva - sak 11/43 - 15.02.2012   


     Anleggsbidrag veg, startbeløp*                         22 200 


     Pluss pr m2 BRA*                               555 


     Næringsareal pr 100 m2 BRA*                         55 400 


Jørpeland fra Tuåna til Strandastøa - sak 14/11 - 09.04.2014   


     Anleggsbidrag veg, startbeløp*                         22 200 


     Pluss pr m2 BRA*                               555 


     Næringsareal pr 100 m2 BRA*                         55 400 


Nedre Fjelde   


     Anleggsbidrag veg mv pr boenhet*                         51 000 


     Flom Skolebekken pr boenhet*                         12 450 


Øvre Barkved   


     Overvannsledning/flom*                         23 000 


Gullbekkstraen, Tau


     Anleggsbidrag pr boenhet                         30 000 


Åtland eiendommen 


     Anleggsbidrag pr boenhet                         30 000 


Vågen 


     Anleggsbidrag pr boenhet                         50 000 


Tungland 


     Anleggsbidrag veg, startbeløp*                         22 200 


     Pluss pr m2 BRA*                               555 


     Næringsareal pr 100 m2 BRA*                         55 400 


Nordmarka - sak 76/15


     Anleggsbidrag per m2 BRA*                               314 


* prisjusteres ihht konsumprisindeks 1.1.


Byggetiltak der frivil l ige lag og organisasjoner som for eksempel velforeninger og idrettslag 


Varige konstruksjoner og anlegg (støttemurer, basseng, brygger, transformator, 


parkeringsplass m.m.)
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JORD- OG SKOGBRUKSTJENESTER 2017 2018
Jordlovsaker 2 000 2 100


Dispensasjon fra formål i  kommune-/reguleringsplan eller fra § 1-8 i  pbl, pr. disp. 18 500 19 400


Konsesjonssaker (statlig sats) 5 000 Statlig sats


Utarbeidelse gjødselsplan 1 500 1 580


Utarbeidelse gjødselsplan inkl. jordprøve 1 500 1 580


Årlig oppdatering av gjødselsplan 1 100 1 160


600 630


KART OG OPPMÅLING 2017 2018
Meglerpakke til  eiendomsmeglere 3 500 3 700


Behandling iht. jordlov (statlig sats) 2 000 Statlig sats


Beh. iht. bygningslov (delesak) 5 800 6 100


Beh. Iht. bygningslov (landbruk) 2 800 2 940


Tinglysing (statlig sats) 525 Statlig sats


Oppretting av grunneiendom 0 - 500 m2 12 530 13 200


Oppretting av grunneiendom 501 - 2000 m2 14 090 14 800


Oppretting av grunneiendom pr. ekstra dekar 1 650 1 730


Oppretting av festegrunn 0 - 500 m2 12 530 13 200


Oppretting av festegrunn 501 - 2000 m2 14 090 14 800


Oppretting av festegrunn pr. ekstra dekar 1 650 1 730


Matr. av eks umatr. Grunn 0 - 500 m2 12 530 13 200


Matr. av eks umatr. Grunn 501 - 2000 m2 14 090 14 800


Matr. av eks umatr. Grunn pr. ekstra dekar 1 650 1 730


Oppr. av uteareal / seksjoner 0 - 50 m2 6 265 6 600


Oppr. av uteareal / seksjoner 51 - 250 m2 7 830 8 200


Oppr. av uteareal / seksjoner 251 - 2000 m2. 9 395 9 900


Oppr. av uteareal / seksjoner pr. ekstra dekar 1 650 1 730


Oppr. av anleggseiendom 0 - 2000 m2. 19 575 20 600


Oppr. av anleggseiendom pr. ekstra dekar 1 650 1 730


Registrering av jordsameie for medgått tid, pr time 620 650


Avbrutt forretning 1/3 av gebyrsatsene 1/3 av gebyrsatsene


Grensejustering/grunneiendom 0 - 250 m2. 4 700 4 900


Grensejustering/grunneiendom 251 - 500 m2. 6 265 6 600


Grensejustering/anleggseiendom 0 - 250 m2. 7 830 8 200


Grensejustering/anleggseiendom 251 - 500 m2. 9 950 10 400


Arealoverføring/grunneiendom 0 - 250 m2. 9 395 9 900


Arealoverføring/grunneiendom 251 - 500 m2. 11 750 12 300


Arealoverføring/grunneiendom pr. ekstra 500 m2. 785 820


Arealoverføring/anleggseiendom 0 - 250 m2. 12 530 13 200


Arealoverføring/anleggseiendom 251 - 500 15 750 16 500


Arealoverføring/anleggseiendom pr. ekstra 500 m2. 1 175 1 230


Koordinatbestemte grenser 2 grensepunkt 2 350 2 470


Koordinatbestemte grenser pr. ekstra grensepunkt 440 460


Klarlegging av grenser 2 grensepunkt 3 915 4 100


Klarlegging av grenser pr. ekstra grensepunkt 785 820


Klarlegging av rettigheter for medgått tid, pr time 620 650


Privat grenseavtale 2 grensepunkt/0-100 m 3 915 4 100


Privat grenseavtale pr. ekstra punkt/pr. 100 m 785 820


Matrikkelbrev inntil  10 sider 220 230


Matrikkelbrev over 10 sider 330 350


Andre tjenester pr. time 620 650


Utrekk fra grunnboka pr. gnr. bnr. 115 120


Situasjonskart 1 200 1 260


Seksjonering 2 840 3 000


Salg av digital data ihht. Statens kartverk sine satser


Uttak jordprøver







  Økonomiplan 2018 - 2021 


102 
 


 


 


VANN OG AVLØP 2017 2018
Vann - ti lknytningsavgift 3/4" (engangsgebyr) - Normal sats Sats 20 000 20 000


Vann - ti lknytningsavgift 3/4" (engangsgebyr) - Redusert sats Sats 2 000 2 000


Vann - vannmålerleie årlig              3/4" Sats 305 305


Vann - vannmålerleie årlig              1" - 2" Sats 1 000 1 000


Vann - vannmålerleie årlig              2 ½" - 4" Sats 4 980 4 980


Vann - enhetspris pr. m³ Sats 5,94 6,30


Vann - fastledd Kr 1 874 1 929


Vann - stipulert forbruk              0-100 m²  bruksareal Kr 369 391


Vann - stipulert forbruk          100-300 m²  bruksareal Kr 1 106 1 172


Vann - stipulert forbruk          300-500 m²  bruksareal Kr 1 843 1 953


Vann - stipulert forbruk          over 500 m²  bruksareal Kr 3 686 3 906


Avløp - ti lknytningsavgift 3/4" (engangsgebyr) - Normal sats Sats 20 000 20 000


Avløp - ti lknytningsavgift 3/4" (engangsgebyr) - Redusert sats Sats 2 000 2 000


Avløp - enhetspris pr. m³ Sats 12,71 12,59


Avløp - fastledd Kr 1 542 1 606


Avløp - stipulert forbruk              0-100 m²  bruksareal Kr 788 781


Avløp - stipulert forbruk          100-300 m²  bruksareal Kr 2 364 2 342


Avløp - stipulert forbruk          300-500 m²  bruksareal Kr 3 940 3 903


Avløp - stipulert forbruk          over 500 m²  bruksareal Kr 7 880 7 806


Prisene er eksklusiv mva. Mva kommer i tillegg.  For flere detaljer se fullstendig gebyrregulativ.


FEIEAVGIFT 2017 2018
Avgift for 1. pipe 242 250


Avgift for neste pipe: 121 125


Avgift for pipe i  fritidsbolig 300 300


Prisene er eksklusiv mva. Mva kommer i tillegg.


BRANN 2017 2018
Unødvendig brannutrykning 4 000 4 000


RENOVASJON 2017 2018
Ryfylke Miljøverk IKS fakturerer på vegne av Strand kommune. Prisene ihht vedtak i RYMI Repr.skap   


Ord. 1. Full  renovasjon 3 528 Rymi


Ord. 2. Redusert renovasjon 3 130 Rymi


Ord. 3. Redusert renovasjon med hjemmekompostering hver 2. uke 2 935 Rymi


Ord. 4. Redusert renovasjon med hjemmekompostering hver 4. uke 2 608 Rymi


Ord. 5. Hytterenovasjon med egen dunk 2 132 Rymi


Hytterenovasjon,  abonnenten bringer selv avfallet ti l  hyttecontainer 1 690 Rymi


Hytterenovasjon m/vinterstengt vei 1 225 Rymi


Tilleggsavstand ord 1-5 (10 m) 445 Rymi


Tilleggsavstand ord 1-5 (20 m) 888 Rymi


Tilleggsavstand ord 1-5 (30 m) 1 182 Rymi


Tilleggsavstand ord 1-5 (40 m) 1 478 Rymi


Tilleggsavstand ord 1-5 (50 m) 1 774 Rymi


1 451 Rymi


1 055 Rymi


Årlig samavgift tømming hvert år 1 999 Rymi


Årlig slamavgift tømming 2 ganger i  året 3 998 Rymi


Rull med 5 røde ekstrasekker 250 Rymi


Levering ti l  gjennvinningsstasjon, Bygg- og rivningsavfall  pr. m3 300 Rymi


OBS, OBS! Prisene er inklusiv 25% mva. 


FESTEAVGIFT 2017 2018
Strand kyrkjelege fellesråd fakturerer denne avgiften   -   Festeavgift pr. år 225 225


STARTLÅN 2017 2018
Lindorff fakturerer denne avgiften på vegne av Strand kommune


Prosentmargin påslag på den til  enhver tid gjeldende rentesats ti l  Husbanken 0,25 % 0,25 %


SKATTESATSER 2017 2018
Inntektsskatteøre forskuddspliktige (oppgitt i  prosent) 11,80 11,80


Formueskatt, kommunal andel (oppgitt i  promille) 7,0 7,0


Eiendomsskatt, bolig og fritidseiendommer (oppgitt i  promille) 2,8 2,8


Eiendomsskatt, næringseiendommer, verker og bruk (oppgitt i  promille) 7,0 7,0


Årlig slamavgift tømming 4. hvert år


Årlig slamavgift tømming 2. hvert år
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BETALINGSREGULATIV FOR BRUK AV KOMMUNALE KAIER 2018 


1.0 KAILEIE 


Kaileie er skipets betaling for bruk av kaier som disponeres av Strand kommune og svares pr 
påbegynt døgn (liggetid). Døgnskillet inntrer 24 timer etter ankomst. Liggetiden regnes fra 
fartøyet legger til og inntil det går fra kai. Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for ½ døgn. 
Det betales alltid kaileie for minimum ett døgn. 
 
For fartøy som etter ordre fra Strand kommune må forhale fra kaien for å gi plass for annet fartøy 
og deretter legger til kai igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden har ligget ved kaien. 
Hvis fraværet fra kaien er over 3 timer, skal det skje fradrag i den beregnede liggetiden med den 
tid fartøyet har vært borte fra kaien. Skifter et fartøy fra en plass til en annen på uten i mellomtiden 
å ha vært utenom områdets grenser, blir liggetiden å beregne som om fartøyet hadde ligget ved 
kaien uten avbrytelse. 
 


1.1  REGULATIV KAILEIE. 


Følgende satser gjelder pr. påbegynt døgn (Alle priser er eksklusive mva) 
 


Fartøystørrelse kr pr tonn 
For de første  300 BT 1,04 
for de neste 300 BT 0,85 
for de neste 2 400 BT 0,75 
for de neste 7 000 BT 0,66 
for de neste 20 000 BT 0,55 
for alle over 30 000 BT 0,38 


 
Minste leiebeløp er kr 283,50 eksklusive mva pr. anløp. 
Fartøy som anløper våre kaier flere ganger i samme døgn, betaler kaileie for hvert anløp. 
 


 Kaileie til fortøyning av fiske/næringsfartøy utgjør kr 1.155,00 eksklusive mva per 
påbegynt måned. 


 Utleie av gjesteplasser i Vågen Jørpeland utenom turistsesongen kr 1.040,00 avgiftsfritt 
per påbegynt måned.  


 fritidsbåter som tildeles gjesteplass i Jørpelandsvågen betaler kr 150,00 avgiftsfritt per 
døgn. Bruk av strøm betales kr 50,00 avgiftsfritt per døgn. 


 bobiler som parkerer på anvist plass i Jørpelandsvågen betaler kr 150,00 avgiftsfritt per 
døgn for parkering og for bruk av strøm betales kr 50,00 inkl. mva. per døgn (når det er 
tilrettelagt for strøm)  


 
Følgende bestemmelser gjelder: 


 Operatørselskaper som driver kombinerte bil-/passasjerferger/hurtigbåter i rute / 
Strand kommune innvilges 90 % reduksjon i nevnte satser. 


 Andre fartøy som fast anløper havnedistriktet 8 ganger eller mer per kalendermåned kan 
innvilges 25 % reduksjon i nevnte satser etter søknad. Rabatten innvilges fra og med det 
9. anløpet. 


 For fartøy som er i fart og som benyttes innen havnedistriktet, betales avgifter som for 1 
anløp pr. uke. 


 Innbyggere som er fast bosatt på Sør-Hidle og Heng, betaler ikke kaileie for egne båter der 
formålet med anløpet i hovedsak er persontransport. Det samme gjelder transport av 
landbruksmaskiner som brukes i jorbruksdriften 
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 Skoleskip og skip drevet av veldedige eller ideelle organisasjoner betaler kaileie med 50 % 
rabatt etter regulativets satser 


 I forbindelse med bunkring, proviantering og mannskapsskifte som varer mindre enn 6 
timer innvilges 50 % rabatt i nevnte satser. Denne rabatten gis ikke i tillegg til øvrige 
rabatter 


 Fartøy som bli tilsagt plass utenpå et annet fartøy innvilges 50 % rabatt. Denne rabatt gis 
ikke i tillegg til øvrige rabatter 


 Bedrifter som får anløp av ISPS godkjente skip, plikter selv å holde egne sikkerhetsvakter 
 
 


1.2  FORTØYNING OG LØSKAST  


For å fortøye betales kr 525,00 eksklusive mva og kaste loss betales kr 525,00 eksklusive mva på 
dagtid mellom kl. 07:00 og 15.00. Mellom kl. 15.00 og 07.00 betales det tilsvarende kr 1 575,- 
eksklusive mva per gang. 
 


1.3  FRITAK 


Følgende fartøy er fritatt for kaileie 
 Orlogsfartøyer 
 Skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet 
 Politiets og brannvesenets båter, båter i ambulanseoppdrag og i oppdrag for transport av 


lege, jordmor og dyrlege 
 Skip av spesiell interesse for havnen og kommunen, samt fartøy drevet av ideelle 


organisasjoner, stiftelser og lignende som ikke driver kommersiell virksomhet 
 Fartøy som betaler vederlag for benyttelse av kaiene etter andre bestemmelser 


 
 


1.4  SIKKERHETSGEBYR PÅ FARTØY GODKJENT FOR Å SEILE I UTENRIKSFART 


Gjeldende ISPS- avgift for Nordmarka kai: (alle priser er eksklusive mva.) 
 


Fartøystørrelse kr pr tonn 


For de første      600 BT 0,38 


For de neste  400 BT  0,24 


For de neste  1000 BT 0,24 


For alle skip større enn 3000BT 0,14 


 


2.0 VAREVEDERLAG 


Varevederlag gjelder for varer som faktes med skip til eller fra havnen, og som føres over våre 
kaier med satser slik: Alle priser er eksklusive mva. 
 


Varetype Kr per enhet Type enhet 
Sand, grus og asfalt* 8,61 tonn 
Stålprodukter  13,23 tonn 
Tømmer  19,74 tonn (3 m3 = 1,0 tonn) 
Container 12,13 m3 containervolum 
Gravemaskiner/betongbiler 286,65 kjøretøy 


 


* På sand, grus og asfalt gis det 50 % rabatt over 20 000 tonn regnet per kalenderår per definert 
prosjekt. 
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2.1  UTSKIPING AV SPRENGSTEIN FRA NORDMARKA INDUSTRIOMRÅDE 


Alle priser er eksklusive mva. 
 


Fartøystørrelse kr per tonn 
For de første 1000 tonn 8,61 
For de neste 4000 tonn 4,31 
Over 5000 tonn 0,86 


 
Merknad: Det er ikke tillatt å laste sprengstein over kommunal kai. Bukten sør for kaien må 
benyttes. Priser for sprengstein er justert etter vedtak 07.06.2012 og vedtak 18.03.2015. 
 


2.2  VANNAVGIFT 


Det betales en avgift på kr 22,05 pr. m3 eksklusive mva. Minsteavgift kr 126,00 eksklusive mva. 
 
 


2.3  STRØM:  


Det betales en avgift på kr 1,68 pr. kwh eksklusive mva. 
 


3.0  UTLEIE AV KOMMUNALT HAVNEOMRÅDE 


Utleie av kommunalt havneområde i Nordmarka til lager/produksjonsplass settes til kr 23,10 
avgiftsfritt pr. m2 for kaiplate per påbegynt måned. Leie for tilstøtende havneområder settes til 
kr 11,55 per m2 for korttidsleie per påbegynt måned, og kr 52,50 per m2 for langtidsleie per år. 
Begge beløp er avgiftsfrie. Område for korttidsleie og langtidsleie er vist i eget kart datert 
24.10.2016.  
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VEDLEGG 2 IKKE INNARBEIDEDE TILTAK 


 


DRIFTSTILTAK 


 


 


 


INVESTERINGSTILTAK 


Det henvises til egen investerings og vedlikeholdsplan bygg og anlegg som legges fram parallelt 
med budsjett for 2018.  


Beskrivelse 2018 2019 2020 2021


2050 Styrket barnehage Økt ramme nye enkeltvedtak, innarbeidet 50 % 400               400               400               400               


2100 Eikehaugen barnehage Økt stilling styrer 10 % 69                 69                 69                 69                 


2180 Bekkevegen barnehage Bøker 15                 15                 15                 15                 


2620 Tau skole Læreverk engelsk 100               -                -                -                


2690 Resahaugen Ressurskrevende elev 381               -                -                -                


2800 Ryfylke læringssenter Rådgiver 25                 25                 25                 25                 


3100 Barnevern Alternativ til vold 600               600               600               600               


3150 NAV Forsterket bolig rus/psykiatri -                -                10 771         10 771         


3150 NAV Oppfølging av beboere i bolig 619               619               619               619               


3150 NAV Ettervernsboliger Syrinringen 460               460               460               460               


3150 NAV Nærbehandling for alkoholisme og avhengighet 1 239            1 239            1 239            1 239            


3150 NAV Akora, avsug lokaler 140               -                -                -                


3150 NAV Jobbspesialist 1 616            1 616            1 616            1 616            


3200 Familiens hus Ungdomslos, innarbeidet 50 % 344               344               344               344               


3250 Felles omsorg og helse Rådgiver 942               942               942               942               


3300 Psykiatritjenester


Miljøarbeider PUH/psykiatri, vurderes sammen 


med andre rustiltak 809               809               809               809               


3400 Omsorgstjenester Tau


Dagsenter demente. Avventer samlet skisse for 


dagsentertilbudet 1 184            1 184            1 184            1 184            


3460 Åpen omsorg Jørpeland


Nettbrett med tastatur. Programvaren er ikke 


klar ennå 50                 -                -                -                


3510 Institusjon Jonsokberget Økt grunnbemanning Sykeavdelingen 300               300               300               300               


3800 Felles helsetjenester Legevikar sommer 431               431               431               431               


3800 Felles helsetjenester Fagdag Rus og psykiatri 20                 20                 20                 20                 


3800 Felles helsetjenester Hverdagsrehabilitering 1 550            750               750               750               


3810 Legekontor sør Ny legehjemmel 1/2 år 416               832               832               832               


5100 Kultur Inspektør kulturskolen 722               722               722               722               


5100 Kultur Kulturkonsulent 586               586               586               586               


5100 Kultur Diverse utstyr til 17. mai, innarbeidet 50 % 50                 -                -                -                


5100 Kultur Formidler bibliotek 567               567               567               


5200 Kyrkjeleg fellesråd Diakonstilling 700               700               700               700               


6100 Plan og forvaltning Planleggingsmidler 1 000            1 000            1 000            1 000            


6710 Kommunale bygg Vedlikeholdsramme, innarbeidet 1 000 av 3 500 2 500            2 500            2 500            2 500            


6720 Kommunale bygg


Vaktmester Superparken, må se driftskostnader 


samlet 303               303               303               303               


6780 Park- og grøntanlegg


Ny stilling - Fagarbeider lekeplass og 


grøntanlegg 674               674               674               674               


Tall i hele 1000 kr


Virksomhet








Målgruppe
Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, 


kontrollutvalgssekretærer, revisorer og andre som er 
interessert i tilsyn og kontroll i kommunesektoren


 


Hovedtemaer:


Digitalisering  >
Arbeidslivskriminalitet  >


Etikk  >
Personvern  > 


P R O G R A M


Følg konferansen 
på Twitter:
#ku18nkrf


www.twitter.com/nkrf


NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse


7-8 februar 2018
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen







Onsdag 7. februar
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19.30


Møteleder: Daglig leder Rune Tokle, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)


Registrering og kaffe + noe å bite i  / utstilling


Velkommen
u Daglig leder Rune Tokle, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)


Åpning
u Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV), leder av Stortingets  
 kommunal- og forvaltningskomite


En tilstandsrapport fra digitaliseringen 
i kommune-Norge
u Elin Wikmark Darell, leder av Værnesregionen IT


Digitaliseringsstrategi i kommune-Norge
u Line Richardsen, avdelingsdirektør for digitalisering i KS


Lunsj


Innovasjonsbyen Bergen
u Dag Inge Ulstein (KrF), byråd for finans og innovasjon i Bergen kommune 
 


Pause / utstilling


Hvordan kan den etiske standarden som 
lages for kommunene bistå kommuneledelsen 
og kontrollutvalgene?
u Tina Søreide, professor ved NHH


Pause / utstilling


Kontrollutvalgets rolle i undersøkelsen av 
byggesaksbehandling i Tjøme kommune 
u Dag Erichsrud (H), leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune 


Pause / utstilling


Offentlig eierskap i et samfunn i endring
u Geir Lippestad (A), byråd for næring og eierskap i Oslo kommune


 


Middag


16.00
  
  17.00
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Torsdag 8. februar


09.00


11.25


10.20


11.05


10.00


13.00


12.15


u Møteleder: Daglig leder Mona Moengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus) 
og leder av NKRFs kontrollutvalgskomite  


Er den nye personopplysningsloven svaret 
på de teknologiske utfordringene vi møter 
de neste årene?
u Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet


Pause / utstilling


Kriminelle bygger Norge
u Einar Haakaas, journalist og forfatter av boka ”Svartmaling. Kriminelle 
 bygger Norge”


Pause / utstilling


Etikk i en ny mediehverdag
u Per Arne Kalbakk, NRKs etikkredaktør


Omdømme, varsling og kontroll 
– et skråblikk 
u Harald Stanghelle, redaktør i Aftenposten
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Påmelding
• Påmeldingsfrist: 19. desember 2017. 


• Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider


• Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.


• Det tas forbehold om endringer i programmet. 


 


Konferansepriser*
• Kr 6 600  eks. mva. med overnatting (ikke-medlemmer: Kr 7 000)


• Kr 4 930  eks. mva. uten overnatting (ikke-medlemmer: Kr 5 330)


• Kr 1 120  eks. mva. for overnatting m/frokost fra 6. til 7. februar 2018


*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten ivaretas 
    av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.


Avbestillingsbetingelser 
• Avbestilling må skje skriftlig.


• Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av 


 administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av 


 konferanseavgiften.


• Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.


• Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.


• Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.


• Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.


 


Konferansested
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen


Forhåndsgodkjenning
11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.


  


  


  


  Norges Kommunerevisorforbund


  Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo


  Telefon 23 23 97 00, post@nkrf.no, www.nkrf.no


  www.twitter.com/nkrf  (#ku18nkrf)


faglig arena • nettverksbygging • inspirasjon


G E N E R E L L  I N F O


NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse


7-8 februar 2018



http://www.nkrf.no/kurs_cms/Fagkonferanse_og_seminar/NKRFs_Kontrollutvalgskonferanse_/detaljer

https://www.nordicchoicehotels.no/konferanser-moter/norge/oslo-airport/clarion-hotel-congress-oslo-airport/



























 


STRAND KOMMUNE 


KONTROLLUTVALGET 2015-2019 
 


Medlemmer:   


 Navn Parti Mobil 


Leder Edvard K. Tungland  Ap 488 92 515 


Nestleder Ellen Karender  Ap 993 96 157 


 Grim Lura  Ap 920 59 967 


 Åge Gjørøy  Krf 905 97 371 


 Hogne Fjellanger H 909 75 915 


    


Varamedlemmer:   


1. Hilde Marie Fjetland  Ap 476 26 127 


2. Emil Kulizade  Ap 47 62 06 02 


3. Cecilie Westergard  Ap 99 37 09 35 


1. Edel Kathrine Moen SP 95 02 52 83 


2. Magnar Hapnes  V 930 41 421 


    


Andre:    


Ordfører Irene Heng Lauvsnes  51 74 30 05 


Rådmann Jon Ola Syrstad  415 67 399 


Pol.sekretariat Geir Bolme  975 85 565 


RKS sekretariat Leni Tande  970 71 925 


 



mailto:Edvard.tungland@lyse.net

mailto:ellenkarender@hotmail.com

mailto:Lura.grim@gmail.com
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Strand kommune  
Utarbeidet dato/sign.: 


22.11.17/SKV 
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Forvaltningsrevisjon 
Gjennomgått dato/sign.: 


23.11.2017/BEM 
Side:  


1 av 3 


Sak:  


Prosjektmandat – Dementavdelingen  


Bakgrunn 
Kontrollutvalget ba i forrige møte om et prosjektmandat. Tema for prosjektet var dementavdelingen. 


Utgangspunktet for prosjektet var utgiftsnivået og budsjettoverskridelser ved dementavdelingen. Det 


ble også gitt uttrykk for at det var behov for å se nærmere på det faglige og kvalitetsmessige 


innholdet i tjenesten. 


 


I Strand er botilbudet for demente fordelt på 30 leiligheter ved Jonsokberget (aldersdemente) og 16 


boenheter i institusjon på Tau. Hvert bofellesskap ved Jonsokberget består av 8 leiligheter. Hver 


etasje på Tautunet består av 8 rom med bad og toalett. 


 


I figuren under illustrerer vi opprinnelig budsjett og regnskap, dvs. uten budsjettjusteringer. Tallene 


for 2017 er per andre tertial. Avviket mellom opprinnelig budsjett og regnskap er på hhv. 9,10 og 14 


prosent. Avviket ser ut til å bli gradvis større for hvert år.   


 


Figur 1 – Regnskap og opprinnelig budsjett (uten justeringer) - per 22.11.2017 


 


 


I 2009 gjennomførte Rogaland Revisjon IKS en undersøkelse av Dementavdelingen (på Tau) fordi 


avdelingen i en årrekke da hadde «hatt relativt store overskridelser i forhold til budsjett.». Rogaland 


Revisjon ble bedt om å gjennomgå budsjettene for å kontrollere at disse var realistiske ut i fra 


gjeldende bemanning. Utdrag fra konklusjonen herfra: 


 


 «Ved dagens bemanning er budsjettet for dementavdelingen på de fleste utgiftsarter på et realistisk 


nivå. Budsjettet for variable lønnskostnader vil med dagens bruk av vikarer ikke vært stort nok. Etter 


våre beregninger vil dette da sprekke med 0,5 mill i 2009. Dette kan selvfølgelig bli større og mindre, 


avhengig av sykefraværet framover. Dersom ferievikarer har krav på overtidsbetaling kan dette 
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medføre at overforbruket blir større. Det er spesielt korttidsfravær som er kostbart for kommunen. Det 


må derfor avgjøres om fravær skal dekkes opp av vikarer eller om en skal gå med redusert bemanning. 


Det siste kan få konsekvenser for pasienter og de ansatte. I henhold til virksomhetsleder vil redusert 


bruk av nødvendige vikarer gå utover kontinuiteten og kvaliteten på tjenestene som gis, og det blir 


flere sykemeldinger, og flere klager fra pårørende. Flere sykemeldinger kan føre til ytterligere 


kostnader for kommunen. Et alternativ til kutt i bemanning, kan være å øke inntektene. Om dette kan 


gjøres ved å omgjøre plassene ved dementavdelingen til institusjonsplasser, bør vurderes på nytt.» 


 


I gjennomgangen fra 2009 ble revisjonen ikke bedt om å vurdere bemanningsnorm eller organisering. 


Det ble heller ikke gjort sammenligninger med andre kommuner. 


 


 


Formål 
Formålet med dette prosjektet er å vurdere kostnadsnivået ved dementavdelingen på Tautunet, og 


årsakene til de relativt store avvikene mellom opprinnelig budsjett og regnskap. Dette vil bli sett i 


sammenheng med organisering, faglig og kvalitetsmessig innhold tjenesten.   


 


 


Aktuelle problemstillinger 
 


 Hvordan har utgiftsnivået ved dementavdelingen utviklet seg siden 2009? 


 Hva har vært de viktigste kostnadsdriverne?  


 Hva er de viktigste årsakene til avvikene mellom opprinnelig budsjett og regnskap de siste 


årene? 


 Hvordan er utgiftsnivået og utgiftsutviklingen i Strand sammenlignet med andre kommuner? 


 


Og hvis mulig: 


 


 Hvilke behovs- og kvalitetsmessige forskjeller er det mellom Strand og andre kommuner 


(mulige indikatorer her er pleietyngde, bemanning, kompetanse, aktivisering, sosialt samvær 


osv.)?  


 


Revisjonskriterier 
Revisjonskriteriene er elementer som inneholder krav eller forventninger, og vil bli brukt til å 


vurdere funnene i de undersøkelser som gjennomføres. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet 


av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. I dette prosjektet kan følgende kilder være 


aktuelle:   


 


 Sammenligninger med annen/andre kommune(r) (økonomiske nøkkeltall, pleietyngde, 


vikarbruk, bemanning, kompetanse og ev. innhold i tjeneste) 
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 Eventuelle kommunale føringer eller føringer knyttet til bemanningsnorm, kvalitet eller annet. 


 Det vil også være aktuelt å bruke enkelte av kvalitetsdimensjoner i kvalitetsforskriften, men 


vurderingskriteriet vil være nivået i andre kommuner. 


 


De endelige revisjonskriteriene vil bli utledet underveis i prosjektet. 


 
Dette prosjektet har en undersøkende eller eksplorerende tilnærming, ettersom vi forsøker å se budsjett-


overskridelser og kostnadsnivå ved dementavdelingen opp mot det faglige og kvalitetsmessige innholdet i 


tjenesten. Dette betyr at revisjonskriteriene vil få mindre plass enn det som er vanlig i andre prosjekter. 


Vurderingene vil i all hovedsak være basert på nøkkeltallsanalyser, sammenligninger og intervjuer. 


Sammenligninger er et opplagt revisjonskriterium her, men ettersom det ikke finnes offisielle 


sammenlignbare nøkkeltall på dette detaljeringsnivået, er vi i prosjektet prisgitt at andre kommuner 


ønsker å dele tall og erfaringer fra sine dementavdelinger. Det er derfor noe usikkert hvor gode 


sammenligningsdata vi er i stand til å fremskaffe. 


 


Metodevalg  
Den største metodiske utfordringen i dette prosjektet er å finne en eller flere referansekommuner som 


ønsker å bistå oss med data i et prosjekt som ikke er bestilt i disse kommunene (men av KU i Strand). 


 


Etter vår vurdering er det spesielt i forbindelse med den siste problemstillingen det kan være 


utfordrende å skaffe til veie gode detaljerte data. Dette fordi denne problemstillingen berører behovs- 


og kvalitetsdimensjoner som går et stykke inn i tjenestetilbudet.  


 


Dersom det viser seg at det blir vanskelig å skaffe til veie denne type data fra andre kommuner, vil vi 


likevel se nærmere på disse dimensjonene i Strand kommune. 


 


I prosjektets første del legges det opp til å gjøre en rekke analyser av økonomi-, bemanning- og 


pleietyngdetall (etc.) de siste årene. Det tas sikte på å intervjue et utvalg nøkkelpersoner, både i og 


utenfor kommunen. I denne delen vil også referansekommunen eller referansekommunene bli valgt. 


 


I prosjektets hoveddel tas det sikte på å dykke lenger ned i materien og se nærmere på årsaker til den 


økonomiske utviklingen i sammenheng organisering og behovs- og kvalitetsmessige dimensjoner. 


Også her vil tilnærmingen være en kombinasjon av tallanalyse, intervjuer og kanskje også 


dokumentanalyse. 


 
 


Omfang 
Prosjektet utarbeides under ledelse av fagansvarlig forvaltningsrevisjon Bernt Mæland. Det 


forutsettes et tett samarbeid med representanter for kommunen. Tidsanslag til prosjektplanlegging, 


kartlegging, analyser og rapportering er ca. 250 timer.  
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Jørpeland Ungdomsskole - status og tiltak inneklima  
 
Bakgrunn. 
På møte i Kontrollutvalget 26.10.2017 ble det under eventuelt tatt opp en sak om det fysiske 
arbeidsmiljøet ved Jørpeland ungdomsskole.  
Utdrag fra protokollen fra møtet:   
 


EVENTUELT  
Det fysiske arbeidsmiljøet ved Jørpeland ungdomsskole  
Kontrollutvalget har fått flere henvendelser fra innbyggerne om at flere bygninger ved 
Jørpeland ungdomsskole er helsefarlige. Det henvises til foreldrereaksjoner og 
sykemeldinger fra de ansatte, forflytninger og omplasseringer innenfor skolen.  
Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmann, skriftlig og muntlig, angående 
skolens «helsetilstand».  
Rådmann inviteres til neste møte i kontrollutvalget 07.12.2017. 


  
 
Gjennomført undersøkelse i 2014. 
I 2014 ble SINTEF engasjert til å foreta en inneklimaundersøkelse for ungdomsskolen, 
rapporten ligger vedlagt. 
Rapportens konklusjoner og anbefalinger (pkt 11) var: 
 
Vi har undersøkt de vanligste risikoforholdene, og brukernes respons. Hovedfunnene er som 
følger: 


 Svarene fra brukerne viser at de opplever lufta som innestengt og ofte er trøtte og har 
hodepine. Befaringen og loggingen av C02, RF og temperatur viser derimot at byggene 
har tilfredsstillende luftkvalitet, bortsett fra i Bygg F på lærerkontoret. Der er 
temperaturen over de anbefalte normverdiene noe som erfaringsmessig gjør at lufta 
oppleves som innestengt og tørr. 


 Det er ingen tegn til utilstrekkelig ventilering, selv om enkelte trolig vil oppleve bedre 
luftkvalitet ved enda større luftmengder. Det kan være verdt et forsøk å øke 
luftmengdene for å se om dette bedrer opplevelsen av inneluften. 


 Det er ingen tegn til fuktskader som kan ha innvirkning på inneklima, men våre 
undersøkelser tyder på at undertrykkventilering i den fuktige krypekjelleren ikke fungerer 
som tiltenkt. Viftene fungerer, men det kunne ikke registreres undertrykk de stedene som 
ble målt. Det er derfor trolig fortsatt risiko for at luftlekkasjer fra krypekjelleren kan 
påvirke inneklimaet på en negativ måte dersom det er luftlekkasje fra krypekjeller til 
klasserom/kontorer. 
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 Det er ingen bygningsmessige detaljer som vi anser kan gi noen større 
inneklimaproblemer. Enkelte bygningsdeler (f.eks. vinduene) er modne for utskifting. 


 Det er ingen tegn til unormale funn av irriterende partikler (mineralull, gips eller lignende) 
i støvprøvene, med unntak av lærernes arbeidsrom som hadde høy hyllefaktor og var 
vanskelig å gjøre rent. Vi anbefaler en utvidet kontroll av støvmengdene og 
støvsammensetningen på lærerkontoret. 


 I underetasjen i Bygg C er det tegn til fuktproblemer i golvet og nedre deler av 
ytterveggene. Lokalene i denne etasjen er ikke egnet til opphold over lengre tid og 
inventar som står lagret rett på golvet kan pådra seg muggsoppvekst. 


 
 
Rapportens forslag til fremdriftsplan. 
Rapporten hadde 5 tiltak/punkter for oppfølging: 


 Kontroll og mulig utbedring av undertrykksventilering i Bygg C og B. 


 Utvidet overvåkning av temperatur (via SD anlegg og utplasserte loggere) og 
eventuelt nedjustering av temperatur på lærerkontoret FH 0103 


 Kontroll av støv og støvmengder på lærerrommet FH 0103 


 Teste ut økte luftmengder for å se om inneklimaet oppleves bedre 


 Lagret inventar i kjeller i bygg C sjekkes for muggsoppvekst og lagres slik at det ikke 
utsettes for fukt. 


Oppfølging av tiltakene er vurdert i rapport fra SIMEX november 2017.  
 
 
Tilsynsrapport for Jørpeland ungdomsskole, miljøretta helsevern. 
Det ble gjennomført tilsyn på Jørpeland ungdomsskole 15.05.2017 der følgende personer 
deltok: 


 Kari Heng, rektor 


 Ragnhild Nieuwejaar, avdelingsleder 


 Leif Roald Sunde, vaktmester 


 Grete Strømsmo, helseleder 


 Karen M. Eckoff, rådgiver miljøretta helsevern 
 
Notat fra tilsynet med tilhørende oppfølging finnes i vedlegg. I tilsynet ble det anbefalt å 
sjekke belysning og påpekt et behov for solavskjerming. Bygg og Eiendom har nå eget utstyr 
for målinger av belysning, og slike målinger blir gjort med jevne mellomrom. Det er så langt 
ikke funnet avvik når det gjelder belysning. Når det blir utført rehabiliteringsarbeider i ulike 
rom, blir belysningen skiftet. Det er ikke tatt med midler til solavskjerming i rådmannens 
forslag til budsjett for 2018.  
 
Gjennomført undersøkelse i 2017. 
Høsten 2017 er det gjennomført en ny klimaundersøkelse, datert 28.11.2017, se vedlegg. 
(rapporten har over 100 sider med vedlegg, disse vedlegges ikke dette notatet). 
Hovedkonklusjonene fra denne rapporten er:  


 Det er ikke funnet noen avvik i forbindelse med målinger som er foretatt inne i bygg 
vedrørende inneklima 


 Alle inneklimamålingene ligger innenfor veiledninger og forskrifter, se punkt 1 – 8 


 Det anbefales å rydde rent og fjerne vannansamlinger i krypkjeller, se punkt 9 


 Alle avvik eller forslag til tiltak i Sintef-rapporten for 2014 er gjennomført og lukket.  
 
 I vedlagte rapport fremgår resultatene for målinger av ulike verdier slik som støv, 
luftmengder Co2 osv.  
Kommentarer til enkelte punkter i rapporten: 


 Punkt 8, radon, ventilasjonsanlegget vil bli kjørt 24t/døgn 


 Punkt 9, krypkjellere, det ryddes i krypkjellere i alle bygg 
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 Punkt 11, taktekking, det er en utfordring at elever/andre personer tar seg opp på 
taket og ødelegger takpapp. Overvåking med kamera bør vurderes. 


 
 
Tiltak under vurdering i 2018. 
Følgende tiltak vurderes gjennomført i 2018: 


 Nye drensgrøft i bakkant av bygg F, E og C og rundt de enkelt bygg 


 Ny taktekking av bygg B, E og F 
 
Andre kommentarer. 
Noen ansatte opplever ubehag når de oppholder seg i bygg F. Her er det skiftet de meste av 
himlingsplatene, øvrige plater blir skiftet neste år. Der det ikke er skiftet himlingsplater er det 
foretatt målinger med positivt resultat. Ved alle arbeider inne i bygg brukes støvsuger for å 
hindre støvflukt. Det er foretatt kontroll av produktblad uten at det er funnet noen avvik i 
forhold til gjeldende miljøkrav.  
 
 
 
 
Jan Leland 
Teknisk 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
Vedlegg:  
Inneklimaundersøkelse Jørpeland ungdomsskole.pdf 
Tilsynsrapport for Jørpeland ungdomsskole - miljøretta helsevern 
Tilbakemelding på tilsynsrapport for Jørpeland ungdomsskole, miljøretta helsevern 
Inneklima rapport Jørpeland ungdomskole 2017 
Jørpeland ungdomsskole, kartutsnitt 
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