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1 RÅDMANNENS INNLEDNING 

BUDSJETT I BALANSE 

Ved inngangen til 2021 er kommuneøkonomien strammere enn på mange år. Det er alltid stor 
usikkerhet knyttet til inntektsanslagene for kommunesektoren, også i normale tider, blant annet 
fordi skatteinngangen er så vanskelig å anslå presist. Beregning av skatt og rammetilskudd 
baserer seg i budsjett og økonomiplan for 2021 til 2024 på en forventet folkevekst i Strand i tråd 
med statistisk sentralbyrås befolkningsprognoser, tillagt et historisk høyere vekstnivå i Strand på 
0,29 % i forhold til nasjonal befolkningsvekst i perioden 2000-2019, samt en ytterligere forventet 
ryfasteffekt på 0,3 % i tråd med en utredning foretatt av Telemarksforskning. Andre 
sammenlignbare veiprosjekter i Norge har over tid gitt større positive utslag. Samlet er dette noe 
mer optimistisk enn det vi la til grunn tidligere i budsjettprosessen. På tross av lav ledighet i 
Strand er skatteinntektene fortsatt lave, og ligger hittil i år på 89 % av landsgjennomsnittet før 
inntektsutjevning og på 95 % etter inntektsutjevning. Strand kommune ligger også langt bak en 
del av nabokommunene hva gjelder skatteinntekter. 

Rådmannens budsjettforslag med et netto driftsresultat for 2021 på 1,7 i prosent av brutto 
driftsinntekter, innebærer et meget nøkternt driftsnivå for hele kommunen. Driftsnivået vil 
utfordres i økende grad utover i planperioden, som følge av økende gjeldsgrad og dermed økende 
rente og avdragsutgifter på kommunens lån. Samtidig forventes det at etterspørselen etter 
kommunale tjenester også vil øke, blant annet som følge av en aldrende befolkning. For å håndtere 
dette dilemmaet, må kommunen ta stilling til hvilke tjenester man ønsker å levere til innbyggerne 
fremover i tillegg til de lovpålagte, på hvilken måte de skal leveres og til hvilken kvalitet.  

Kommunestyret har vedtatt et ekspansivt investeringsprogram. Basert på investeringsnivået for 
planperioden, er gjeldsgraden ved utgangen av 2024 anslått til 130 % av driftsinntektene. Økt 
gjeldsgrad reduserer tilgjengelige midler til tjenesteproduksjonen. Det er derfor tvingende 
nødvendig med omstilling i sektorene. Budsjettforslaget for 2021 har innarbeidet en rekke 
omstillingstiltak i alle sektorer og strukturelle tiltak innen flere sektorer.  

Viktige tiltak for å oppnå budsjettbalanse har vært: 
• Forventning om økte inntekter basert på tilflytting utover SSB sine prognoser 
• Økt andel selvkostfinansiering av kommunale tjenester 
• Strukturelle tiltak innen skolesektoren 
• Krav til omstilling og kostnadskutt i hele organisasjonen 
• Økt eiendomsskatt 
• Nedjusteringer, tidsforskyvninger og kutt i investeringer 
• Endret avdragsprofil på lån 

ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 

Regjeringen anslår i statsbudsjettet en nedgang i brutto nasjonalproduktet for Fastlands-Norge 
på 3,1 prosent i år, etterfulgt av en oppgang på 4,4 prosent neste år. Dette bringer aktivitetsnivået 
neste år opp til et høyere nivå enn før koronakrisen, men likevel lavere enn det som var forventet 
utvikling før krisen. Det innenlandske private forbruket har utviklet seg bedre enn forventet. På 
årsbasis venter likevel regjeringen en nedgang i privat forbruk på 6 prosent i år. 

Den registrerte arbeidsledigheten var i slutten av mars den høyeste i etterkrigstiden på 10,7 
prosent, men avtar nå raskt og var på 3,8 prosent ved utgangen av september. For Strand sin del 
er arbeidsledigheten på 2,8 %, som er samme nivå som gjennomsnittet for 2019. 
Koronapandemien har fått konsekvenser for hele landet, da særlig knyttet til reiseliv, Strand har 
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blitt rammet i mindre grad enn landet som helhet og nærmer seg normal ledighet på rundt 2,5 % 
raskere enn landet for øvrig. 

Oljeprisen har tatt seg en opp en god del og har i det siste ligget rundt 40 dollar per fat, etter å ha 
vært under 20 dollar per fat under oljemarkedskollapsen mot slutten av april. Prisene i det såkalte 
terminmarkedet tilsier at man kan forvente en videre oppgang i oljeprisen fremover. 
Lønnsveksten i år ser ut til å bli svak. Samtidig har svekkelsen av kronen over flere år bidratt til å 
bedre konkurranseevnen i Norge. Svært lave strømpriser bidrar til lav konsumprisvekst, slik at 
husholdningene ser ut til å få økt kjøpekraft i år til tross for lave lønnstillegg. Neste år ventes 
strømprisene å normaliseres, slik at reallønnsveksten kan bli negativ.  

Norges bank kuttet i løpet av våren styringsrenten i tre omganger med til sammen 1,5 
prosentenheter. Styringsrenten er nå 0 prosent, den laveste noensinne. Norges bank venter at 
styringsrenten blir liggende på null en god stund fremover.  

LITE HANDLINGSROM 

Budsjettprosessen for økonomiplanen for 2021 – 2024 har svake inntektsutsikter og et mindre 
handlingsrom på kostnadssiden. Økende gjeld legger et større beslag på handlingsrommet, og det 
er derfor nødvendig å gjøre endringer i tjenestetilbudet. Det har ikke vært rom for vesentlige 
endringer i økonomiplanen.  Dette er en utvikling som vi må forvente at vil fortsette i årene som 
kommer.  

Budsjettarbeidet bygger ellers på følgende premisser:  

• Konsentrasjon om kommunens kjernevirksomheter og lovpålagte oppgaver 
• Nøktern budsjettering av eksisterende tjenestetilbud 
• Noe mer optimistisk vekst i skatt og rammetilskudd enn SSB legger til grunn  
• Norges bank sitt anslag om renteutvikling 
• Gjennomføring av store investeringer innen skole og idrett   
• Gjennomføring av strukturelle tiltak i kommunalområdene 

Kommunestyret i Strand har vedtatt at økonomisk balanse målt ved netto driftsresultat i forhold 
til driftsinntekter for økonomiplanperioden skal ligge på minimum 2 %, jfr. vedtak i 
kommunestyret sak 091/20. Det ser ikke ut til å være mulig å nå dette målet i kommende 
økonomiplanperiode, med de investeringer som allerede er vedtatt og igangsatt og det 
investeringsbehovet som vil komme, kombinert med dagens inntekts- og driftsnivå. Dersom 
kommunen skulle oppnå et netto driftsresultat på 2 % basert på budsjetterte inntekter og utgifter, 
måtte netto driftsresultat i 2021 være på rundt 20 mill. kroner.  

Dette skjer samtidig med at staten pålegger kommunesektoren flere oppgaver/krav. Før eller 
senere støter vi på grenser for hva kommunene kan løse av oppgaver innenfor de økonomiske 
rammene vi har tilgjengelig. Dette innebærer at vi må gå fra en tid hvor kommunen skal løse alt, 
til en tid hvor kommunen løser oppgaver sammen med andre eller hvor andre overtar 
oppgavene. Vi må også være forberedt på at organisasjonens størrelse løpende må tilpasses de 
oppgavene som skal løses og de ressursene vi har til rådighet. Hele organisasjonen i Strand 
kommune har derfor gjennom 2020 arbeidet med å levere gode tjenester med mindre 
ressursinnsats. Dette innebærer at alle virksomheter i kommunen har fått i oppdrag å redusere 
kostnader og gjøre tiltak for å effektivisere og forbedre egen drift.  

STRUKTURELLE TILTAK 

Det ble tidlig klart at det ville bli krevende å kunne presentere et budsjett og en økonomiplan i 
balanse for 2021 til 2024 – det samme gjelder de fleste av kommunene i regionen. Inntektene 
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framover kommer under press, befolkningsveksten avtar og antall eldre med pleiebehov øker 
samtidig som kostnadene knyttet til renter og avdrag på gjeld øker. Alle ansatte, 
virksomhetsledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud ble 1. oktober informert om at vi må 
forberede oss på en nedbemanning i kommunen for å klare å legge frem et budsjett for politikerne 
som er i balanse. Virksomhetslederne fikk da, sammen med sine kommunalsjefer, i oppdrag å se 
hvor i organisasjonen det er mulig å foreta varige kostnadsreduksjoner, enten i form av reduserte 
årsverk, andre kostnadsreduksjoner eller mulige inntektsøkninger.  Dette innebærer at tjenester 
vil kunne bli levert med lavere standard eller på en annen måte enn i dag. Ansatte, plasstillitsvalgte 
og verneombudene skal involveres i arbeidet og i prosessene i virksomhetene.  

Hele organisasjonen har på bakgrunn av dette jobbet intenst for å gjøre varige kutt i driften. 
Rådmannens budsjettforslag har innarbeidet en kostnadsreduksjon på 20 mill. Hovedvekten av 
dette foreslås gjennom reduksjon i anslagsvis 25 årsverk.  

Parallelt med dette arbeidet har rådgivningsselskapet BDO arbeidet med å identifisere 
omstillingsområder og innsparingsforslag i hvert av kommunalområdene og på tvers av 
organisasjonen.  

Ett av tiltakene er å ta grep i skole- og barnehagestrukturen. Forslaget fra budsjettfremlegget i 
2020 om å avvikle driften ved skolen på Nordre Strand oppvekstsenter fra og med august 2021 
tas derfor frem igjen. Skolen har hatt større utfordringer enn de andre kommunale skolene med å 
rekruttere faglært personale, og er også den skolen som har høyeste enhetskostnader per elev jf 
BDOs dybdeanalyse. Dette grepet kan redusere kostnader og samtidig bidra til å øke andelen 
kvalifiserte lærere i Strandaskolen. Elevene foreslås flyttet til Tau skole. Det foreslås ingen 
endringer ved driften av Eikehaugen barnehage. Tiltakene innebærer varige innsparinger på ca 
8,5 mill. med en budsjetteffekt i 2021 på ca. 3,7 mill. 

INVESTERINGER OG FINANSIERING 

Strand kommune har ambisiøse investeringsplaner og vil i inneværende økonomiplanperiode 
gjennomføre betydelige løft innen skole og idrett ved nye Fjelltun skole og ny Flerbrukshall på 
Jørpeland på til sammen over 450 mill. Samtidig ser vi at det vil komme nye store 
investeringsbehov innen helse- og omsorgssektorene i årene som kommer, ikke minst på grunn 
av en aldrende befolkning. Strand kommune må fremover tilpasse den store investeringstakten 
til et langsiktig bærekraftig nivå på driften, hensyntatt at renter og avdrag på gjeld i årene som 
kommer vil spise en stadig større deler av driftsbudsjettet. Dette innebærer at en rekke andre 
større investeringer er foreslått nedjustert, utsatt eller tatt ut av planen. 
 
Kommunestyrets nylig vedtatte finansielle måltall, i kommunestyrevedtak 091/20, legger til 
grunn at kommunens netto lånegjeld skal være på maksimum 120% av driftsinntektene. 
Prognosen nå tilsier at gjeldsgraden av netto lånegjeld ved utgangen av 2020 vil være på 102,6 %. 
I budsjettet for 2021 skal det investeres for 325,7 mill., noe som gir et lånebehov på 244,5 mill. 
Som et resultat av dette anslås kommunens gjeldsgrad til å være på 121,6 % ved utgangen av 
2021. Basert på investeringsnivået for planperioden er gjeldsgraden ved utgangen av 2024 anslått 
til 130 % av driftsinntektene. Økt gjeldsgrad betyr et redusert tjenestetilbud. 

Det er stor usikkerhet med hensyn til fremtidig rentenivå, men prognoser tilsier et meget lavt nivå 
i noen år fremover. Selv en liten renteoppgang vil som følge av det høye gjeldsnivået kunne 
innebære en betydelig økning i kommunens renteutgifter. En renteøkning på 1 prosentpoeng 
utover budsjettert rentenivå for økonomiplanperioden vil i 2024 utgjøre ca. 11,5 mill. i økte 
renteutgifter på kommunes lån med flytende rente. Grunnen til at netto finanskostnadene ikke 
øker mer enn de gjør, er at budsjettforslaget baserer seg på avdragsfrihet på flere lån og at 
kommunen har rentesikret en stor andel av gjeldsportefølje ved hjelp av rentebytteavtaler. 
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KORONAKRISEN 

Koronapandemien har preget Norge og verden sterkt det siste halvåret. Pandemien og 
smitteverntiltakene har fått store konsekvenser både for enkeltpersoner, bedrifter og kommuner 
og for norsk og internasjonal økonomi. Regjering og helsemyndigheter har iverksatt strenge tiltak 
som påvirker oss alle og innskrenker den enkeltes frihet i hverdagen. Mange ansatte i kommunen 
legger ned mange timer utover normal arbeidstid for å sikre at Strand kommune kan levere 
tjenester og samtidig ivareta de begrensninger som helsemyndighetene pålegger oss.  
Krisesituasjonen har medført at kommunen må prioritere strengt for å sørge for at 
tjenesteproduksjonen i virksomhetene forløper så godt som overhodet mulig. Koronapandemien 
påvirker også kommunens inntekter og utgifter i inneværende og kommende år. For Norge sett 
under ett har koronapandemien gitt et tilbakeslag i norsk økonomi uten sidestykke i 
etterkrigstiden. Men i takt med at smittenivået har falt og de strengeste smitteverntiltakene er 
blitt lempet på, har gjeninnhentingen startet raskere enn mange fryktet. 

Foreliggende budsjettforslag baserer seg på regjeringens forutsetninger om at en vaksine vil bli 
tilgjengelig tidlig i 2021 og at økonomien etter dette vil ta seg raskt opp igjen. Det forutsettes at 
regjeringen står ved sitt løfte om å kompensere kommunene for merutgifter og inntektssvikt som 
følge av pandemien.  

Regjeringen varslet torsdag 29/10 at den vil komme med forslag om å bevilge kr 7,3 mrd. mer til 
kommunesektoren i et tilleggsnummer til statsbudsjettet, som blir lagt frem for Stortinget fredag 
6. november. Av dette går 5,9 mrd. til kommunene, der 4,4 mrd. gis som økt innbyggertilskudd, og 
1,5 mrd. fordeles som skjønnsmidler. I tillegg får kommunene 321 mill. over rammetilskuddet til 
stillinger knyttet til kontroll med etterlevelse av reglene for arrangementer, serveringssteder og 
arbeidstakere mv. Midlene skal dekke merutgifter og mindreinntekter som følge av 
koronavirkninger i første halvår 2021. Foreløpig oversikt viser at Strand vil motta 10,649 mill. 
gjennom denne tilleggsbevilgningen. Tilleggsbevilgningen er ikke innarbeidet i rådmannens 
budsjettforslag. Rådmannen foreslår at Kommunestyret avsetter tilleggsbevilgningen til 
disposisjonsfond øremerket korona, slik at merutgifter og mindreinntekter kan kompenseres av 
denne bevilgningen i løpet av 2021. Hittil i 2020 har Strand kommune brukt 4,9 mill. mer i utgifter 
enn det som er mottatt av tilskuddsmidler fra staten.  
 

HELHETLIG STRATEGISK LEGEPLAN 

Strand kommune har som mange av landets kommuner gjennom mange år hatt en ustabil 
fastlegetjeneste. Rådmannen har som ett av få områder, valgt å prioritere en styrking av 
fastlegeordningen i økonomiplanen for 2021-2024, basert på vedtatt strategiplan for 
legetjenester, jf kommunestyrevedtak 083/20. Strategiene i handlingsplanen tar sikte på å legge 
til rette for rekruttering av nye fastleger, inkludert leger under spesialisering, primært som 
kommunalt fastlønnede. Vi ønsker også å beholde eksisterende leger gjennom å tilrettelegge for 
en rimelig totalarbeidsbelastning, både hos kommunale og private næringsdrivende leger. Det 
legges også til rette for erfaringsoverføring til nye leger fra seniorleger - før pensjonering - i en 
tidsavgrenset periode. Kommunens samfunnsmedisinske ansvar skal bli ivaretatt gjennom ny 
felles kommuneoverlegefunksjon og det arbeides for digitale løsninger som kan oppleves som 
nyttige og effektive, både for fastleger og innbyggere. 
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LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSUTVIKLING  

Den regionale motoren for næringsutvikling, Greater Stavanger, er besluttet avviklet fra årsskiftet 
2020/21. For Strand har dette samarbeidet vært viktig og har blant annet vært sterkt 
medvirkende til at TAC – Tau Automy Center har blitt realisert. Stavanger kommune ønsker nå i 
stedet, i samarbeid med Sandnes og Sola, å etablere et storbyregionsamarbeid innen 
næringsutvikling. Strand vil her bli invitert med på prosjektbasis. I tillegg er det tatt initiativ for å 
knytte de øvrige partnerkommunene i Greater Stavanger nærmere sammen gjennom ulike former 
for næringssamarbeid. Strand har videre tatt initiativ til å undersøke om Ryfylke IKS kan ha en 
viktigere rolle innen næringsutvikling i Ryfylke enn i dag. For Strand er det viktig å legge til rette 
for etablering av lokale arbeidsplasser gjennom samarbeid om regional næringsutvikling. Dette 
er trolig den viktigste enkeltfaktoren for å sikre tilflytting og økning i innbyggertallet i kommunen. 

 

OPPSUMMERING 

Det framlagte budsjettforslaget viser et meget stramt budsjett for 2021 og for økonomiplan 
perioden til 2024. Strand kommune er her i godt selskap med hovedparten av landets kommuner. 
Gitt dette bakteppet er de sentrale spørsmål vi må stille oss fremover: Hva skal kommunen være 
for innbyggerne fremover? Hvordan skal oppgaver løses? Hvordan og til hvilken kvalitet skal 
tjenester leveres? En viktig del av svaret er at det må tilrettelegges for større grad av selvbetjening 
for innbyggerne og nye arbeidsprosesser i tjenesteproduksjonen gjennom utstrakt bruk av 
digitalisering. Her er vi godt i gang, men vi skulle ønske at arbeidet gav raskere effekt. I tillegg må 
innbyggerne og frivilligheten i større grad ansvarliggjøres. Samtidig blir derfor viktig for oss alle 
å arbeide for at Strand skal høste av alle mulighetene knyttet til kommunens beliggenhet og 
naturmangfold, nemlig en kommune preget av positiv befolkningsutvikling, et mangfoldig og 
spennende næringsliv og ikke minst et attraktivt og voksende reiseliv. 

 

Jørpeland 4. november 2020 

Ketil Reed Aasgaard 
Rådmann 
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2 ØKONOMISKE UTFORDRINGER, FINANSIELLE MÅLTALL OG 
PRIORITERINGER 

MAKROØKONOMISK BAKTEPPE 

Koronapandemien har ført til et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi. Lave renter bidrar til å dempe 
tilbakeslaget og reduserer faren for mer langvarige konsekvenser for produksjon og sysselsetting. 
Norsk økonomi er fortsatt inne i en dyp lavkonjunktur, men etter juni 2020 har den økonomiske 
aktiviteten tiltatt betydelig, og mange permitterte har kommet tilbake i jobb. Norges bank 
forventer at til tross for økt smitte og fortsatte smitteverntiltak vil en ekspansiv finanspolitikk, 
lave renter og en bedret kostnadsmessig konkurranseevne bidra til at den økonomiske aktiviteten 
fortsetter å ta seg opp. Det er likevel utsikter til at arbeidsledigheten vil holde seg høyere enn før 
virusutbruddet gjennom prognoseperioden, og Norges bank forventer at kapasitetsutnyttingen i 
norsk økonomi først kommer opp mot et normalt nivå i 2023. Investeringsplanene i bedriftene i 
Norges banks regionale nettverk tyder på et kraftig fall i investeringene det kommende året. 

Koronapandemien har ført til et kraftig tilbakeslag i internasjonal økonomi. Aktiviteten hos 
Norges handelspartnere er på vei opp igjen. Økning/reduksjon i smittespredning og hvor fort vi 
får tilgang til vaksine vil ha stor betydning for den økonomiske aktiviteten. Fortsatt høy 
arbeidsledighet og utsikter til lav lønnsvekst vil bidra til at inflasjonen internasjonalt vil holde seg 
lav i årene fremover. Også renten forventes å holde seg lav hos Norges handelspartnere i lang tid 
fremover. 

Veksten i konsumprisindeksen (KPI) har tatt seg opp de siste månedene etter at lavere 
energipriser bidro til en markert nedgang gjennom fjoråret. I august var tolvmånedersveksten i 
KPI 1,7 prosent.  Framtidsprisene for elektrisitet og drivstoff indikerer at energiprisene vil stige 
fremover. Det vil i så fall bidra til at veksten i KPI tiltar det kommende året. Regjeringen anslår i 
statsbudsjettet en prisvekst på 3,5 %.  

Samtidig med koronautbruddet opplevde verden en svekkelse i oljeprisen. Denne kombinasjonen 
slo kraftig inn på kronekursen og i midten av mars kostet Euroen over 13 kroner (dollaren over 
11). Kronekursen har styrket seg etter dette, og mindre usikkerhet i internasjonale 
finansmarkeder samt oppgang i oljeprisen har bidratt til å styrke kronen. Kronekursen er likevel 
betraktelig lavere enn forutgående år. 

Figuren til høyre viser 
arbeidsledighetstall for 
henholdsvis Strand, 
Rogaland og Norge fra 2014 
til og med september 2020. 
Ledighetstallene begynte å 
øke fra 2014 av da 
oljeprisen falt dramatisk. 
Ledighetstallene (målt i 
helt ledige) nådde et 
høydepunkt på 4,2 % i 2015 
og har falt siden. Landet var 
i en god økonomisk vekst 
med lav arbeidsledighet 
frem til pandemien slo inn. 
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Vi har tatt med tall fra 1. april 2020 for å vise hvor dramatisk utslag pandemien med sine 
smitteverntiltak hadde på arbeidsledigheten. Ledigheten i Norge var på rekordhøye 10,6 %, 
tallene for Rogaland lå tett under dette, mens det i Stand var en arbeidsledighet på 7,4 %. De siste 
månedene har mange av de permitterte arbeidstakerne kommet tilbake i jobb, og 
arbeidsledigheten har avtatt raskere enn forventet. For Strand sin del er arbeidsledigheten på 
2,8 % som er samme nivå som gjennomsnittet for 2019. Figuren viser at ved forrige krise da 
oljeprisene falt fikk dette store konsekvenser på arbeidsledigheten i Rogaland og Strand, men ikke 
for landet som helhet. Koronapandemien fikk konsekvenser for hele landet, da særlig innen 
turisme og reiseliv. Til tross for at dette er en viktig sektor i Strand, viser ledighetstallene at Strand 
i mindre grad ble påvirket enn landet som helhet, og Strand har nærmet seg normalen på rundt 
2,5 % raskere enn landet for øvrig. 

 

Arbeidsledighetstallene 
viser også igjen på 
skatteinntektene. 
Skatteinntektene i forhold til 
resten av landet har bedret 
seg noe i forhold til de 3 siste 
årene, men er fortsatt lave 
sammenlignet med tidligere 
år. Som det framgår av 
tabellen, har gjennomsnittlig 
skatteinntekt per innbygger 

i Strand falt fra 96,1 % av landsgjennomsnittet i 2014 til 88,2 % i 2018. Hittil i 2020 ligger vi 0,3 
prosentpoeng over nivået i fjor. 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 gir store utslag på 
inntektene. 
 
Hadde Strand ligget på landsgjennomsnittet i skatteinntekter i 2020 ville vi hatt 28 mill. i økte 
skatteinntekter. Ved hjelp av inntektsutjevningen utlignes en god del av dette. Basert på siste 
prognostiserte inntektsutjevning 2020 vil Strand likevel ligge 13 mill. fra landsgjennomsnittet 
etter skatteutjevningen. Sett i et fireårs perspektiv utgjør en slik differanse hele 52 mill.  

BEFOLKNINGSVEKST 

 

Strand har fra toppåret 2012 hatt en 
avtakende befolkningsvekst. 
Fødselsoverskuddet har sunket til 0,3 % i 
2020 etter å ha ligget rundt 0,5 %-0,6 % 
de siste årene. 
 
Netto innflytting tiltok fram mot 2012 
men avtok deretter fram til 2015. I 2016 
opplevde vi en større befolkningsvekst, 
mens vi i 2017 opplevde for første gang 
siden 1990 en nedgang i folketallet. Etter 
dette har befolkningsveksten vært 
betydelig lavere enn forutgående år. 
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I 2020 økte folketallet med 162 innbyggere etter grensejusteringen mot tidligere Forsand 
kommune. Denne befolkningsveksten holdes utenfor ved videre beregninger. Ser en bort fra dette 
har folketallet steget med 0,3 %, noe som i all hovedsak skyldes fødselsoverskudd. Historisk sett 
har Strand liten befolkningsendring i andre del av året. Dette tilsier at befolkningsveksten har 
stagnert. 

SSB lanserte juni 2020 nye prognoser for befolkningsframskriving. Denne tilsier at Strand 
kommune vil ha en befolkningsnedgang de kommende 3 årene. SSB prognosene tar ikke hensyn 
til lokale effekter som «Ryfasteffekten». Rådmannen har derfor lagt de 0,3 % Telemarkforsking 
mener at denne kan utgjøre for Strand kommune dersom kommunen klarer å fremstå som 
attraktiv. Videre har rådmannen lagt til grunn en noe høyere vekst på 0,29 % på SSBs prognoser 
som følge av at Strands befolkningsvekst i perioden 2000-2019 har ligget tilsvarende over den 
nasjonale veksten. Summen av disse forhold utgjør da en befolkningsvekst i 2021 på 0,4 %, videre 
0,5 % i 2022, 0,7% i 2023 og 0,8 % i 2024. 

Strand har en ung befolkning sammenlignet med landet for øvrig, noe befolkningspyramidene 
under viser. Videre framgår det tydelig at den mye omtalte eldrebølgen foreløpig bemerker seg 
mer tydelig på landsbasis enn i Strand. 

             Strand                Norge 

 
 

Kilde: Statistisk sentralbyrå  
 
Figuren under viser 3 scenarier for 
befolkningsutviklingen i Strand med 
ulike verdier av attraktivitet (lav, 
normal, høy). Tallene er hentet fra 
SSBs befolkningsframskriving og 
hensyntar ikke «Ryfasteffekten». Alle 
alternativene viser en tilnærmet flat 
kurve frem mot 2025. Det tilsier at det 
ikke forventes høyt fødselsoverskudd 
eller nettoinnvandring de nærmeste 
årene.  
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Vi har videre valgt å se på hvilke 
aldersgrupper som øker eller minker 
fremover. Antall barn under 
skolealder antas å synke for alle 
alternativer frem mot 2025. 
Forutsatt høy nasjonal vekst vil antall 
barn ha en svak stigning, 
medianalternativet antar at antall 
barn vil fortsette å minke frem mot 
2030 før kurven snur. Kun kurven 
med høy nasjonal vekst forutsetter at 
vi igjen skal ha over 1000 barn 
mellom 0 – 5 år i løpet av 30 års 
perioden. 

 

 
Antall skoleelever antas å flate ut, 
med noe nedadgående trend frem 
mot 2025. Deretter antas det at antall 
elever vil synke markant frem mot 
2035, uavhengig av hvilket alternativ 
en velger. Ser en på 
medianalternativet vil kurven flate ut 
omkring 2035 med et elevtall 
omkring 1650 elever mot dagens 
2050 elever. 

 
Ser en på utviklingen i antall eldre i befolkningen, vil antallet stige jevnt ut over i perioden mot 
2050, fra dagens 1860 eldre til 2700 i 2035 ved bruk av medianalternativet.  

  
 
Selv om økningen i yngre arbeidsgrupper er mer usikkert, vil forsørgerbyrden målt ved antall 
personer i alderen 20-67 år i forhold til antall personer som er 67 år og eldre nesten bli halvert. I 
dag er forsørgerbyrden i Strand 4,23. I 2050 vil denne med stor sannsynlighet være rundt 2,16 
(SSBs befolkningsframskrivinger). 

 

 

Beregning 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Pensjonister 1 859 2 156 2 454 2 734 3 059 3 319 3 540

Arbeidsdyktig alder 7 863 7 767 7 950 8 042 7 897 7 734 7 631

Forsørgerbyrden 4,23 3,60 3,24 2,94 2,58 2,33 2,16
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FINANSIELLE MÅLTALL 

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

• Ujevn befolkningsvekst og en aldrende befolkning 
• Høyt investeringsbehov og økende gjeldsgrad 
• Lav egenfinansiering av investeringer 

Kommunestyret har nylig vedtatt nye finansielle måltall som skal legges til grunn for 
planperioden, jf KOM 091/20. Tabellen nedenfor viser utviklingen i gjeldende finansielle måltall 
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 stramt driftsnivå som vil utfordres i økende grad utover i 
planperioden som følge av økende gjeldsgrad og dermed økende netto finansutgifter. 

 

Det må understrekes at anslaget for driftsinntekter og netto driftsresultat i 2022 og utover i 
økonomiplanperioden er beheftet med stor usikkerhet, og i stor grad baserer seg på en 
videreføring av inntekter og utgifter fra 2021 nivået. Det bør derfor legges størst vekt på 
budsjetterte måltall for året 2021. Videre utvikling i perioden bør leses som retningsgivende 
utvikling.  

NETTO DRIFTSRESULTAT 

Det mest brukte målet på regnskapsmessig overskudd i kommunal sektor er 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. Teknisk beregningsutvalg anbefaler at netto driftsresultat 
i prosent av driftsinntektene bør være på minimum 1,75 % basert på konserntall. Konserntall 
omfatter regnskapstall fra kommuneregnskapet og regnskap fra kommunale foretak, 
interkommunale samarbeid og interkommunale selskap (IKS).  

Kommunestyret har vedtatt at økonomisk balanse målt ved netto driftsresultat i forhold til 
driftsinntekter for økonomiplanperioden skal ligge på minimum 2 %, jfr. KOM 091/20. Det ser 
ikke ut til å være mulig i kommende økonomiplanperiode med det investeringsbehovet som gjør 
seg gjeldende, kombinert med dagens drifts- og inntektsnivå. Dersom kommunen skal oppnå et 
netto driftsresultat på 2 % basert på budsjetterte inntekter og utgifter, må netto driftsresultat i 
2021 være på minimum 20 mill. Rådmannens budsjettforslag innebærer et netto driftsresultat på 
17 mill., tilsvarende 1,7 % av brutto driftsinntekter i 2021. Positivt premieavvik er sterkt 
medvirkende til positivt netto driftsresultat både i 2020 og utover i økonomiplanperioden.  

Et netto driftsresultat regelmessig under 2 % av driftsinntektene vil medføre at nødvendige 
investeringer må skyves ut i tid. Alternativt må det foretas så store låneopptak at gjeldsgraden 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 

Finansielle måltall 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Mål

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 3,3 % 0,2 % -0,3 % 1,7 % 1,0 % 1,4 % 1,3 % 2,00 %

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 7,6 % 7,7 % 8,7 % 8,6 % 8,6 % 8,6 % 8,6 % min 5 %

Netto lånegjeld i % av driftsinntekter 60,2 % 79,7 % 102,6 % 121,6 % 132,7 % 131,9 % 130,2 % maks 120 %
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hvor det er mulig og eiendomsskatten kan økes. Dette har rådmannen innarbeidet i foreliggende 
budsjettforslag.  

Utviklingen i kommunens netto driftsresultat sammenlignet med landsgjennomsnittet og 
kostragruppe 8 er vist i figuren under. Figuren inkluderer også netto driftsresultat for 
planperioden 2021-2024 for Strand kommune, stort sett basert på en videreføring av dagens 
driftsinntekter og driftsutgifter, hensyntatt økte lånebehov knyttet til foreslått 
investeringsprogram. Det er forutsatt at alle lånemidler og alle investeringer brukes opp og 
gjennomføres det år bevilgning gis.  

 

Denne figuren viser utvikling i 
netto driftsresultat i prosent av 
brutto driftsinntekter siden 2014. 
 
I perioden 2014 – 2018 hadde 
Strand jevnt over et høyere netto 
driftsresultat enn kostragruppe 8 
og landet for øvrig. I 2018 falt vi 
under landsnivået, men var 
marginalt over kostragruppe 8. I 
2020 tegner det til å bli et svakt 
negativt driftsresultat.  
 
Rådmannens budsjettforslag 
innebærer et netto driftsresultat  

på 1,7 % i 2021, og en noe svakere utvikling utover planperioden. Hovedforklaringen på dette er 
kraftfulle kutt i driftsutgiftene i perioden. 
 
For at kommunen skal nå målet om 2 % 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. Sistnevnte er stadig mer 
aktuelt i budsjett for 2021 hvor det ikke budsjettert inn noen avsetning til fond.1  

Ved utgangen av 2019 var disposisjonsfondene 2  på ca. 121 mill. Det utgjorde 12 % av 
driftsinntektene. Dersom vi kun ser på den ubundne delen av disposisjonsfondet, dvs. holder 
rentefondet, premieavviksfondet og flyktningefondet utenom, var beholdningen ca. 78 mill. Det 
utgjorde 7,7 % av driftsinntektene. Målsetningen, slik det er formulert i de finansielle måltall er et 
ubundet disposisjonsfond på minimum 5 %. Prognosen ved årsslutt 2020 er et fond på 8,7 % av 
driftsinntektene.  

Rådmannens budsjettforslag for 2021 har innarbeidet bruk av flyktningefond på 2,5 mill. Videre 
foreslås det å bruke 5 mill. av disposisjonsfondet som egenfinansiering av investeringene. Ved 
utgangen av 2020 er det estimert at ubundne disposisjonsfondet utgjør ca. 85,3 mill. tilsvarende 
8,7 % av driftsinntektene. Tilsvarende nivå gjelder ut økonomiplanperioden. Det er økende 

 
1 Ikke hensyntatt budsjettføringer knyttet til pensjon som alltid vil inneholde avsetning og bruk av fond 
for utligning av premieavvik.  
2 Med disposisjonsfondet menes her de ubundne disposisjonsfondene i Strand kommune. Disse består av 
rentefondet (9,7 mill., likviditetsreservefond 1 mill. premieavviksfond 16 mill., flyktningefond 16,7 mill. og 
ubundet disposisjonsfond 77,8 mill. per 31.12.2019).  
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usikkerhet i anslagene utover i 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 igjen 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.  

Denne figuren viser 
hvordan kommunens 
gjeldsgrad har utviklet 
seg siden 2018 og hva 
denne er estimert til ved 
utgangen av 2024. I 2018 
var kommunens 
gjeldsgrad på 60,2%.  
 
Investeringsprogrammet 
i perioden 2021-2024 
medfører at kommunens 
gjeldsgrad vil øke 
betraktelig de neste 4 år. 
Anbefalt nivå på 
gjeldsgraden er 50-60 %. 

 

Kommunestyret har i sak 091/20 om finansielle måltall, satt et mål om at kommunens netto 
lånegjeld ved utgangen av perioden (2024) er på maksimum 120 %. Dette er et svært høyt måltall, 
og ses sjelden hos kommuner som ikke er eller har vært i Robek (register for betinget kontroll). 
Anbefalt nivå for kommunesektoren som helhet er 50-60 %.  

Prognosen nå tilsier at gjeldsgraden ved utgangen av 2020 vil være på 102,6 %. Dette med 
utgangspunkt i netto lånegjeld.  
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I budsjettet for 2021 legges det opp til en økning i investeringsnivået på 325,7 mill. og et 
lånebehov på ca. 244,5 mill. Som et resultat av dette anslås kommunens gjeldsgrad til 121,6 % ved 
utgangen av 2021. Basert på investeringsnivået for planperioden er gjeldsgraden ved utgangen av 
2024 anslått til hele 130,2 % av driftsinntektene, mot vedtatt mål på maksimalt 120 %. Økt 
gjeldsgrad betyr naturlig nok økte rente- og avdragsutgifter, og reduserer tilgjengelige midler til 
tjenesteproduksjonen.  

Dersom kommunen skal overholde de finansielle måltallene, er det behov for vesentlig lavere 
investeringer enn investeringsprogrammet tilsier, eller vesentlige overføringer fra drift til 
investeringsregnskapet. Reduserte investeringer vil gå utover tjenesteproduksjonen og gi økt 
vedlikeholdsetterslep. Alternativet er å øke kommunens driftsinntekter ved å øke satsene for 
betalbare tjenester hvor det er mulig og øke eiendomsskatt ytterligere. 

Det må understrekes at det er stor usikkerhet med hensyn til fremtidig rentenivå. Selv en liten 
renteoppgang vil som følge av det høye gjeldsnivået innebære en betydelig økning i kommunens 
renteutgifter. Grunnen til at netto finanskostnadene ikke øker mer, er at budsjettforslaget baserer 
seg på avdragsfrihet på flere lån slik at vi oppnår å betale minste tillatte avdrag.  

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 per 2. tertial 2020 rentesikret 
50,8 % av nåværende brutto gjeldsportefølje ved hjelp av rentebytteavtaler. Rådmannen inngår 
nye rentesikringer ved nytt låneopptak og vurderer ytterligere behov fortløpende. 

Kommunen har et stort investeringsbehov som akselereres av en noe ujevn befolkningsvekst og 
nye behov. De tiltak som er mest nødvendige for å kunne yte gode tjenester for kommunens 
brukere blir prioritert. Øvrige tiltak må skyves ut i tid. Økt gjeldsbyrde i kombinasjon med et 
ambisiøst investeringsprogram, vil legge økt press på driftsøkonomien i lang tid fremover.  

 

ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER FOR PERIODEN 

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 legger opp til en vekst i kommunes frie inntekter 
på 1,6 mrd. kroner. Av dette anslås 1,1 mrd. kroner å gå med til demografiske endringer knyttet 
til hva det vil koste å opprettholde tjenestetilbudet i blant annet skole, barnehage og 
omsorgstjenesten med uendret standard og produktivitet i tjenesten.  

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 uendret, men 
det kommunale skattøret foreslås økt til 12,15 % i 2021. Dette innebærer at kommunene vil sitte 
igjen med en større andel av skatteinntektene enn i 2020.  

I forslag til statsbudsjettet for 2021 er det lagt til grunn en prisvekst på kommunal tjenesteyting 
(deflator) på 2,7 % fra 2020 til 2021. Deflatoren beregnes med ⅓ forventet prisvekst og ⅔ 
forventet lønnsvekst. Forventet lønnsvekst er i statsbudsjettet estimert til 2,2 %.  

Veksten i de frie inntektene for Strands del er anslått til 3,0 % i statsbudsjettet, regnet fra anslag 
på regnskap 2020. Deflator er 2,7 %. Det vil si statsbudsjettet anslår en realvekst for Strand.   
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ØKONOMISKE OVERSIKTER BUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2021-2024 

Tall i kolonnen merket “Bud 2. tert. 2020” er ikke endelig behandlet. Det skjer 4. november 2020, 
i samme møte som budsjett for 2021 legges fram. Rådmannen har lagt vekt på å ha relevante tall, 
og har derfor inkludert de endringer som ble godkjent av formannskapet 22. oktober 2020, selv 
om disse endringene formelt sett ikke er endelig vedtatt. Fordeling av beløp i tabellen under 
fremgår av bevilgningsoversikt drift side 29. 

 

 

Regnskap Bud 2.tert Budsjett Økonomiplan

(tall i tusen kroner) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Generelle driftsinntekter:

Rammetilskudd/inntektsutjevning -361 254     -384 870     -375 643     -372 781     -372 778     -372 816     

Inntekts- og formueskatt -359 232     -355 108     -384 533     -384 815     -385 398     -386 524     

Eiendomsskatt -32 870        -33 161        -39 748        -40 922        -47 114        -48 111        

Integreringstilskudd -30 811        -27 099        -17 656        -12 723        -11 048        -11 048        

Skjønnstilskudd -6 090          -5 020          -4 200          -4 200          -4 200          -4 200          

Statlig inv.komp. skole/omsorg -3 026          -3 629          -2 904          -2 876          -2 955          -2 929          

Kraft-/konsesjonsinntekter -2 999          -216             -507             -507             -507             -507             

Andre statlige tilskudd -2 439          -                -                -                -                

Sum generelle driftsinntekter -798 721     -809 103     -825 191     -818 825     -824 000     -826 135     

Driftsutgifter:

Sum bevilgninger drift, netto 766 343       790 757       771 423       757 032       752 313       750 309       

Sum netto driftsutgifter 766 343       790 757       771 423       757 032       752 313       750 309       

BRUTTO DRIFTRESULTAT -32 378        -18 346        -53 768        -61 793        -71 687        -75 826        

Finansposter:

Renteinntekter -14 591        -2 390          -650             -800             -1 150          -1 350          

Lyse Energi - renter ansvarlig lån -1 825          -1 894          -1 079          -1 145          -1 156          -1 195          

Renteinntekter startlån -2 610          -2 800          -2 700          -3 100          -3 100          -3 100          

Lyse Energi - utbytte -13 926        -15 192        -15 952        -16 458        -16 711        -16 964        

Renteutgifter 26 207         19 808         19 003         21 683         21 912         23 719         

Renteutgifter startlån 2 332            2 700            2 700            3 000            3 000            3 000            

Avdrag på lån 32 742         29 663         35 443         49 068         54 485         57 309         

Utlån Jørpeland Utviklingsselskap 1 699            -                -                -                -                

Netto finansutgifter 30 028         29 895         36 765         52 248         57 280         61 419         

NETTO DRIFTSRESULTAT -2 350          11 549         -17 003        -9 544          -14 407        -14 407        

Disponering/dekning av netto driftsresultat:

Overføring til investering 8 540            -                9 271            9 137            14 000         14 000         

Netto avsetn. til/bruk av bundne driftsfond 1 057            -4 636          -2 157          407               407               407               

Netto avsetn. til/bruk av disposisjonsfond -210             4 313            

Netto avsetn. til/bruk av premiefond (pensjon) 5 315            -1 058          12 389         

Netto avsetn. til/bruk av flyktningefond -2 200          -2 500          -                -                -                

Bruk av tidligere års mindreforbruk -20 320        -7 968          -                -                -                

Sum disp./dekn. av netto driftsresultat -5 618          -11 549        17 003      9 544        14 407      14 407      

Fremført til senere år -7 968 0 0 0 0 0

Bevilgningsoversikt drift (§ 5-4)
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BUDSJETTETS INNTEKTSSIDE 

SKATT OG RAMMETILSKUDD 

Skatteinntekter og statlig rammetilskudd utgjør kommunens frie inntekter. Disse er budsjettert 
med til sammen 760 mill. mot 745 mill. i justert budsjett for 2020. Det gir en økning på 2 % fra 
2020. Beregning av skatt og rammetilskudd baserer seg på en forventet folkevekst i Strand i tråd 
med SSBs befolkningsprognoser 3  tillagt et historisk nivå i Strand på 0,29 % utover nasjonal 
befolkningsvekst i perioden 2000-2019 samt en ytterligere forventet ryfasteffekt på 0,3 % i tråd 
med en utredning foretatt av Telemarksforskning. Summen av disse forhold gjør at forventet 
befolkningsvekst i 2021 estimeres til 0,4 % i 2021, 0,5 % i 2022, 0,7 % i 2023 og 0,8 % i 2024.  

Folkeveksten på landsbasis er beregnet i henhold til SSBs befolkningsfremskrivning på 0,5 % i 
planperioden.  Disse antakelsene er videreført utover 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 holde skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og 
selskap uendret på 22 % i 2021. Det kommunale skattøret foreslås imidlertid økt til 12,15 %, dvs 
en økning på 1,05 prosentpoeng fra 2020. Denne endringen gjør at en større andel av 
skatteinntektene tilfaller kommunene.   

Basert på siste 3 års skatteinngang tilsier KS’ prognosemodell en skattevekst for Strand på 6,5 % 
i 2021 og hhv 0,1 % i 2022, 0,2 % i 2023 og 0,3 % i 2024 i tråd med befolkningsestimatene utover 
perioden. Estimert skatt på landsbasis er også holdt uendret de tre siste årene i planperioden.  

Det nasjonale anslaget i statsbudsjettet tilsier en skattevekst på 6,6 % i 2021. Anslaget på 
kommunesektorens skatteinntekter i 2021 bygger blant annet på en sysselsettingsvekst på 0,6 % 
og en årslønnsvekst på 2,2 % fra 2020 til 2021. Regjeringen legger en mer optimistisk utvikling til 
grunn enn det for eksempel SSB gjør, som modellerer en sysselsettingsvekst på 0,4 % i 2021.  

Nivå på skatteinntekter budsjetteres fra statens side med det siktemål at skatteinntektene skal 
utgjøre om lag 40 % av kommunesektorens samlede inntekter. Skatteinngangen har derfor stor 
betydning for inntektsnivået i hver enkelt kommune. Gjennom inntektsutjevningen foretas det en 
delvis utjevning av forskjeller i skatteinntekter mellom skattesvake og skattesterke kommuner. 
Rådmannen har i flere år vist at skatteinntektene for Strand på det jevne utgjør 35-36 % av 
kommunens samlede inntekter når en holder eiendomsskatteinntektene utenom. 
Eiendomsskatteinntektene har i lengre tid utgjort ca 3 % av kommunens samlede inntekter.   

Inntektsutjevningen kompenserer skattesvake kommuner for 60 % av differansen mellom egen 
skatteinngang og landsgjennomsnittet. Svært skattesvake kommuner får en tilleggskompensasjon 

 
3  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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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 (88,5 % per september 2020), vil 
kommunen nyte godt av inntektsutjevningen/skatteutjevningen også i 2021.  

Budsjettert inntektsutjevning i 2020 var opprinnelig på 30,8 mill. I første tertial ble denne 
inntekten nedjustert med 0,8 mill. som følge av nedjusterte nasjonale skatteanslag pga 
koronavirkninger. I tertialrapport 2-2020 foreslås en ytterligere reduksjon på 5 mill. som følge av 
lave inntekter gjennom ordningen i første halvår. I budsjett for 2021 er inntektsutjevningen 
estimert til 28,9 mill. basert på forventningene til Strands skatteinngang relativt til landet. 
Gjennomsnittlig skatteinntekt per innbygger i Strand de siste 3 år var 88,3 % av 
landsgjennomsnittet (før utjevning), og 94,7 % etter utjevning. Per september 2020 lå 
gjennomsnittlig skatteinntekt per Strand-innbygger på 88,5 % av landsgjennomsnittet før 
utjevning. Rådmannens budsjettforslag innebærer ingen endring i disse nivåene.  

Rådmannen legger til grunn det nasjonale skatteanslaget på 6,6 % selv om mange mener dette er 
optimistisk. Begrunnelsen for dette er en forventning om at regjeringen sørger for å kompensere 
eventuell skattesvikt som følge av overoptimistiske anslag i statsbudsjettet. Det er uttalt i Prop1: 
«Kommunesektoren skal kompenseres for merutgifter og mindreinntekter i forbindelse med 
virusutbruddet». 4 

Basert på regjeringens anslag for nasjonal skatteinngang og med lokalt vurdert folketallsutvikling 
stipuleres skatteveksten for Strand til 6,5 %. Det frarådes å gjøre ytterligere vekstanslag på 
skatteinntektene. Dersom kommunestyret likevel skulle gjøre dette må det ledsages av en 
tilsvarende redusert inntektsutjevning.  

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 346,7 mill. Inntektsutjevningen anses ikke som sikker inntekt, men er som nevnt 
budsjettert til 28,9 mill. i 2020.  

Ordinære skjønnsmidler er budsjettert med 4,2 mill. Dette er 0,3 mill. mindre enn i 2020. I 2021-
tildelingen er skjønnsmidler merket språkdeling i skolen inkludert til ordinær tildeling.  

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 2021 er rammetilskuddet til kommunene redusert med 2,746 
mrd. 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/private skoler 
sikrer en at det er de kommunene som faktisk har elever i statlige/private skoler, som bærer 

 
4 Statsbudsjettet, Prop. 1 S (2020 – 2021), blant annet s. 40. URL: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/257c8bf71f0146c0801f39e4f559826b/no/pdfs/prp202020210001k
mddddpdfs.pdf 
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kostnaden ved uttrekket fra rammetilskuddet. Det betyr at kommunesektoren først får et samlet 
kollektivt trekk, og at det deretter gjøres et kommunespesifikt trekk gjennom 
korreksjonsordningen som skal utligne det kollektive trekket.  

Trekksatsen i korreksjonsordningen fastsettes hvert år i statsbudsjettet, og fremgår av Grønt 
hefte, tabell A-k. I 2021 er trekksatsen foreslått til 105.600 kr per elev i statlig/privat skole.  

Dette tilsvarer en økning på 4.500 kr per elev. Det utgjør en økning på 4,5 %, hvilket er mer enn 
prisøkningen skulle tilsi. Årsaken til dette er at fastsettelsen av trekksatsene tar utgangspunkt i 
gjennomsnittlig utgiftsøkning i kostnad per elevplass på landsbasis.  

Tabellen under viser den økonomiske virkningen finansieringsordningen for private/statlige 
skoler for Strand kommune.  

 

Tabellen over viser at Strand kommune i perioden 2012 -2015 hvor det ikke var elever i private 
skoler, mottok i gjennomsnitt 3 mill. kroner årlig gjennom tilbakeføringsordningen. Den ene 
eleven i 2014 utgjorde et trekk, men effekten av dette er så liten at den er holdt utenom her.   

Fra og med 2016 har Strand kommune blitt trukket for elever som går i private skoler i Strand 
kommune. I 2016 og 2017 var elevgrunnlaget Strand ble trukket for så lite at 
tilbakeføringsbeløpet gjennom korreksjonsordningen dekket inntektstapet. Fra 2018 av har 
imidlertid elevtallet fått et høyere vekstbane og fra dette tidspunkt øker uttrekksbeløpene 
vesentlig.  I 2021 ser vi at uttrekket i korreksjonsordningen medfører et inntektstap for Strand 
kommune på 20,17 mill. Tilbakeføringsbeløpet på 6,9 mill. i 2021 dekker kun det første kollektive 
uttrekket fra kommunesektorens bevilgning i 2021, og nettobeløpet på 13.25 mill. viser dermed 
ikke den reelle inntektssvikten for Strand. Den må leses av kolonnen for uttrekk (20,17 mill.).   

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 redegjorde i budsjettforslaget for 2018 for at 
det ikke var tilrådelig å videreføre denne praksisen av hensyn til både statlige og lokale føringer 
og prioriteringer på området. 

I forbindelse med budsjett for 2018 ble det derfor lagt fram et forslag til prinsipp om at 
inntektsreduksjonen i rammetilskuddet som følge av korreksjonsordningen også må ses i 
sammenheng med fremtidige skoleutbygginger. Rådmannen foreslo at kun 60 % av 

År

Trekksats per 

elev Uttrekk, 1000 kr

Tilbakeføring, 

1000 kr

Nettovirkning av 

tilbakeføring, 

1000 kr

Antall elever i 

privat/ statlig 

skole

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

2019 95 600               -11 950                  5 334                 -6 616                      125

2020 101 100             -17 794                  6 189                 -11 604                    176

2021 105 600             -20 170                  6 920                 -13 250                    191
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inntektsreduksjonen motsvares av et tilsvarende uttrekk fra skolesektorens driftsrammer, og at 
de resterende 40 % henføres til redusert behov for fremtidige skolelokaler. Kommunestyret 
vedtok dette prinsippet i forbindelse med vedtak av budsjett 2018. Rådmannen la samme prinsipp 
til grunn for skolesektorens driftsrammer også i 2019 og 2020, og har videreført dette også i 2021. 
Akkumulert reduksjon i skolenes driftsbudsjett utgjør 10,7 mill.  i skolesektoren i 2021. Dette er 
en økning på 1,426 mill. fra 2020.    

Resterende inntektsreduksjon, dvs 8,068 mill. som følge av korreksjonsordningen dvs. 40 % av 
20,170 mill. skulle vært innarbeidet i plan for skoleutbyggingene. Dette tilsvarer en redusert 
utbygging tilsvarende ca. 160 mill. med dagens snittrente på kommunens investeringslån. Dersom 
dette skal gjennomføres må skoleinvesteringene reduseres betydelig.  

EIENDOMSSKATT 

Strand kommunestyre vedtok å innføre eiendomsskatt i sak 131/86. Tyve år senere, i sak 48/06 
ble det vedtatt å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattelovens § 8 A-3, 2. ledd 
fastsetter at kommuner i hovedregelen må gjennomføre en generell omtaksering hvert 10. år. Fra 
og med 2019 er det lagt fram nye takster som i hovedregelen skal gjelde de neste 10 årene. 
Eiendomsskattetaksten skal gjenspeile eiendommens antatte markedsverdi, jf 
eiendomsskattelovens § 8 A-2 (1). Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt har fastsatt egne 
retningslinjer som ligger til grunn for omtakseringen.  

Fra og med 2020 er det innført en obligatorisk reduksjonsfaktor på takster til boliger og 
fritidsboliger. Den nye regelen innebærer at disse takstene skal reduseres med 30 %. I budsjett 
for 2020 måtte derfor skattesatsen økes fra 1,4 promille til 2,0 promille for å opprettholde samme 
inntektsnivå.  

Rådmannen la fram forslag om å øke satsen med 0,4 promille utover dette som følge av svake 
inntektsforventninger og høye kostnader forbundet med allerede vedtatte investeringer. 
Kommunestyret vedtok ikke dette, men la til grunn et prinsipp om at skattesatsen kan økes for å 
holde tritt med prisstigningen. Rådmannen har derfor lagt en prisstigning på 0,1 promille til grunn 
hvert år i planperioden.  

Videre har rådmannen innarbeidet en økning på 0,5 promille utover prisstigningen i 2021 og i 
2023. Begrunnelsen for dette er som i budsjett for 2020 at inntektsforventningene fremover er 
svake og gjelda stigende. I statsbudsjettet fastsettes kommunesektorens inntekter med 
utgangspunkt i at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av inntektene. Strand kommunes 
skatteinntekter som andel av totale inntekter har tradisjonelt ligget på 35 % av samlede inntekter, 
mens eiendomsskatten har utgjort 3 % av samlede inntekter. Summen av disse, 38 % viser at det 
ennå er et handlingsrom i forhold til å nå det samlede skattenivået som forutsettes nasjonalt om 
at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av kommunenes inntekter.  

Rådmannen har innarbeidet følgende satser til grunn for økonomiplanperioden:  

 

Økningen i 2021 innebærer at eiendomsskatten per boenhet i snitt vil øke med 618 kroner utover 
prisstigningen. Økningen per fritidsbolig vil i snitt øke med 526 kroner utover prisstigningen. For 
kommunen samlet utgjør foreslått skattesats 6,2 mill. i økte inntekter i 2021 og 6,237 mill. i 2023. 
Av dette utgjør prisjustering av promillesatsen ca. 1 mill. årlig.  

2020 2021 2022 2023 2024

Bolig / fritid 2,1 2,7 2,8 3,4 3,5

Næring 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0



Økonomi- og handlingsplan 2021 – 2024   

 

21 
 
 

Inntektsøkningen i 2021 fratrukket prisjustering av promillesatsen er mao på ca. 5,2 mill. Dette 
tilsvarer den årlige økte rente og avdragskostnaden Strand kommune må betale som følge av 
oppføringen av Flerbrukshallen, samt en delfinansiering av driftskostnadene til hallen med 0,6 
mill. forutsatt kommunens snittrente per idag. Årlige driftskostnader er i sak KOM 027/20 
stipulert til 3,15 mill. - 6,6 mill.  

Det foreslås ingen økninger på skattesatsene for næring, kraftnett eller for det særskilte 
skattegrunnlaget. Skattesatsen for disse er på lovens maksimalgrense på 7 promille.  

Tabellen under gjengir i grove trekk hvordan eiendomsskatteinntektene fordeles utover 
planperioden.5   

 

Næringsskatten endres kun som følge av nye objekter hvert år. Skatt fra kraftverk holdes stabil. 
Det særskilte skattegrunnlaget er den såkalte maskinskatten som skal nedtrappes over syv år. 
Siste inntektsår med det særskilte skattegrunnlaget er i 2024.   

INTEGRERINGTILSKUDD 

Kommunestyret vedtok i sak 106/19 at Strand skulle bosette 20 flyktninger i 2020. 
Familiegjenforening kommer i tillegg. Per ultimo oktober er det ankommet 5 inkludert 
familiegjenforening. Ytterligere 2 bosettinger er meldt i november/desember. 

Rådmannens budsjettforslag baserer seg på et foreløpig bosettingsestimat på 10 stk. Dette som 
følge av få ankomne flyktninger nasjonalt. Familiegjenforeninger kommer i tillegg. Egen sak med 
forslag om bosetting av Strands relative andel av bosettingsbehovet legges fram parallelt med 
budsjettet. Anmodning for 2021 kom 30.10. Bosettingsanmodningen er på 28, med tillegg av 
familiegjenforeninger.  

Med utgangspunkt i bosetting av 10 flyktninger pluss familiegjenforeninger i 2020 er det estimert 
at Strand vil motta 17,656 mill. i integreringsmidler i 2021. Dette utgjør en reduksjon på 10 mill. 
i forhold til justert budsjett for 2020. Integreringstilskuddet gis kommuner som bosetter 
flyktninger. Tilskuddet gis i fem år, og tilskuddsbeløpet nedtrappes årlig. I 2015 og 2016 bosatte 
Strand flere flyktninger som vi nå mottar mindre tilskudd for. Bosettingen har de senere år vært 
på et lavere nivå, og dette forklarer hvorfor integreringstilskuddet reduseres fra 2020 til 2021, og 
videre utover i økonomiplanperioden. Tabellen på neste side viser forslag til disponering av 
integreringstilskuddet i 2021.  

I 2021 ser vi at utgiftene til de ulike integreringstiltakene overstiger integreringsinntektene. 
Integreringsområdet må derfor nedbygges betydelig de kommende år dersom ikke bosettingen 
endrer seg vesentlig. Rådmannen har av denne grunn kun opprettet ett nytt satsingsområde med 

 
5 Tabellen bygger for enkelthets skyld på følgende forutsetninger: økte inntekter ved promilleendring 
fordeles likt mellom bolig og fritidsboliger og alle nye skatteobjekter i kategorien bolig/fritid legges på 
bolig. Dette er en betydelig forenkling.  

Tall i 1000 kr

Est. regnskap 

2020 2021 2022 2023 2024

Bolig -17 586 -20 789 -21 967 -25 136 -26 227 

Fritid -4 132 -7 432 -7 432 -10 550 -10 550 

Næring -9 347 -9 397 -9 447 -9 497 -9 547 

Kraftverk -1 552 -1 550 -1 642 -1 642 -1 642 

Særskilt skattegrunnlag -612 -581 -435 -290 -145 

Sum -33 229 -39 748 -40 923 -47 114 -48 111 
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finansiering fra integreringstilskuddet i 2021. Det gjelder opprettelse av ‘Salgsfaget’ i samarbeid 
med Strand videregående skole. Salgsfaget er innrettet etter samme modell som 
Helsefagarbeiderprosjektet hvor deltakere uten formell studiekompetanse gjennom et eget 
særskilt studie- og praksisløp kvalifiserer for å avlegge fagprøve i salg, service- og 
butikkmedarbeider. Satsingen koster Strand kommune kr 0,6 mill. i 2021 hvorav 0,5 mill. er 
lønnsutgifter til lærer som gir norskundervisning og 0,1 mill. i livsoppholdsstøtte til deltakerne og 
dekning av driftsutgifter.  

Utover denne satsingen er tjenesteomfanget innenfor integreringsarbeidet redusert med 3,3 mill., 
hvorav hovedvekten er reduserte utgifter til introstønad som følge av færre deltakere i 
introprogrammet. Budsjett for 2022 må innarbeide kostnadsreduksjoner i størrelsesorden 5 mill.  
for å balansere med estimerte inntekter. 

 

Bekkevegen barnehage har fungert som egen innføringsbarnehage for bosatte flyktningebarn som 
av språklige grunner ikke kan gå direkte inn i vanlig barnehage. På grunn av få deltakere må dette 
tilbudet legges ned. Det innebærer at ankomne barn må få sitt opplærings- og innføringsbehov 
dekket gjennom det ordinære barnehagetilbudet.  

Ryfylke læringssenter opprettholder et undervisningstilbud til deltakere i 
introduksjonsprogrammet i skolens ferier. På grunn av mindre disponible midler generelt foreslår 
rådmannen å redusere dette tilbudet med 0,1 mill. i 2021.  

Innenfor Navs integreringsarbeid er det foreslått en reduksjon i generelle driftsutgifter. 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 grunnleggende 

Virksomhet

Styrket barnehage 650 000 0

Jørpeland barnehage Utgifter til fremmedspråklige barn 0 -65 300

Bekkevegen barnehage Innføringsbarnehage 0 -400 000

Skole innføringsklasse fra 1. – 4. trinn på Resahaugen 550 000 0

Skole Innføringsklasse - 5-10 klasse 1 464 000 0

Skole språkstasjon ved Resahaugen skole 600 000 0

Ryfylke læringssenter Undervisningstilbud i skolens ferier 150 000 -100 000

Ryfylke læringssenter Fagarbeiderutdanning 0 -500 000

Ryfylke læringssenter/NAV Salgsfaget 500 000 500 000

Ryfylke læringssenter/NAV Inntektssikring salgsfaget 100 000 100 000

NAV (felles) Kompetansetiltak 45 000 0

Nav Strand flyktningtjeneste, 3 veiledere 2 150 000 0

Nav Strand flyktningtjeneste, 1 jobbspesialist 600 000 0

Nav Strand Jentegruppe / mødregruppe 50 000 0

Nav Strand 125 000 -25 000

Nav Strand Kontordrift eks tolk 125 000 -25 000

Nav Strand Stønad til intro-deltagelse og etablering 7 800 000 -2 200 000

Nav Strand 560 000 0

Nav Strand Tilkallingsavtaler (personer med språkkunnskap)

Nav Strand Individuelt tilrettelagt opplæring

Nav Strand Individuelt oppfølgingstiltak 

Psykiatritjenesten Gruppeterapi/aktiviteter-mestring traumatiske minner

Familiens Hus Helsesøster 160 % 950 000 0

Helse 365 000 0

Frivillighetssentralen Integreringstiltak inkl Svømmeopplæring/mødregruppe 115 000 0

Kultur Fritidsveileder 0 -200 000

Kultur 410 000 0

Kultur Bibilioteket, 50 % stilling 308 000 0

18 117 000 -2 915 300Disponerte midler

Disponering integreringstilskuddet 2021

Tjeneste/formål

Budsjettforslag 

2021

500 000

Lege 40%

Fritidsklubb

Imdipedagog

Tolk

miljøarbeider 

Endring ifht 

opprinnelig 

budsjett 2020

0
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ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv og forberede dem til arbeid eller 
utdanning. Rådmannen foreslår å redusere budsjettposten for introduksjonsordningen med 2,2 
mill. som følge av avtagende antall deltakere.  

Innenfor Kulturbudsjettet foreslås én justering som gjelder fritidsveilederen som ble finansiert i 
2020. Det ble lagt inn 0,2 mill. av kommunal egenfinansiering i 2020, men vi fikk ingen 
tilskuddsmidler til å bemanne denne stillingen. Bevilgningen trekkes derfor ut i 2021.  

ØVRIGE INNTEKTER 

Kommunen mottar konsesjonsavgift for Jøssang og Dalen kraftverk på 0,407 mill. hvert år. 
Vedtaket mottas fra NVE i desember måned for inneværende år. For økonomiplanperioden 2021-
2024 er det lagt til grunn samme nivå som regnskapet for 2019. Vi har pr dags dato ikke fått 
signaler om at beløpet vil endres. Konsesjonsavgiften settes av på næringsfondet. Det er foreslått 
at 0,160 mill. skal benyttes til bygdeutvikling under Næringsutvikling. I henhold til vedtekter for 
næringsfondet er også 0,1 mill. avsatt til utbetaling av etablerertilskudd.  

Kommunen kjøper nesten 7 mill. kWh i konsesjonskraft fra Jøssang og Dalen Kraftverk. 
Forvaltningen av kraften har i 2020 vært gjennomført av Ishavskraft. Prisen for konsesjonskraften 
er vanligvis lavere enn kraftprisene på spotmarkedet. Dette endret seg i 2020 slik at 
konsesjonskraften er solgt med tap hittil i år. Rådmannen foreslår ingen endring her i 2021. Det 
er ventet at dette avviket er forbigående og at det etter hvert vil lønne seg å motta konsesjonskraft. 
Rådmannen har derfor budsjettert med en inntekt på 0,1 mill. fra og med 2021.  

Endringen som ble gjennomført i fjor med å kjøpe en større andel av kraften i spotmarkedet ble 
budsjettert med en netto besparelse i strømutgiftene på 0,2 mill. Lave spotpriser i 2020 har også 
medvirket til lave kostnader. Rådmannen foreslår ingen endring på strategien i 2021.   

Statlig investeringskompensasjon i skoler, omsorg og kirke er for 2020 er videreført i tråd med 
forrige økonomiplanprognose. Kompensasjonen varierer med renteutgiftenes størrelse. 
Rentekompensasjonsordningen er avviklet, slik at det er ikke budsjettert med ny kompensasjon 
etter ferdigstillelse av Superparken på Tau eller etter Nye Fjelltun.  

Momskompensasjonen for investeringer er i henhold til lovkrav fra 2014 budsjettert 100 % i 
investeringsregnskapet og brukes som egenfinansiering til investeringene.  

FINANSPOSTER 

Forslag til investeringsbudsjettet for perioden 2021-2024 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 
hvor lang løpetid lånene kan ha sett opp mot gjenstående levetid på anleggsmidlene.  

Budsjettforslaget for 2021 har videreført forslaget fra 2019 om avdragsfrihet for noen lån for å 
oppnå reduserte finanskostnader. Strand kommune har i dag en låneportefølje på 22 
investeringslån. Disse er tatt opp som serielån med 25 – 30 års nedbetalingstid. Lånevedtak fattes 
hvert år i forbindelse med budsjettvedtaket, og det spesifiseres i vedtaket hvor lang løpetid det 
skal være på lånene. Løpetiden avgjør hvor store avdrag kommunen skal betale det enkelte år.  

Det framgår av kommuneloven § 50 nr. 7 a hvordan kommunenes lånegjeld skal avdras. 
Intensjonene i lovbestemmelsen tar utgangspunkt i det finansielle ansvarsprinsipp slik at 



  Økonomi- og handlingsplan 2021 – 2024 
 

24 
 
 

lånegjelden skal avdras planmessig, og slik at lånegjelden skal være innfridd når kommunens 
eiendeler er fullt avskrevet.  

Strand kommune har i flere år betalt mer enn minste tillatte avdrag. Ved å betale mer enn minste 
tillatte avdrag tar dagens kommunestyre et større ansvar for gjeldsbyrden enn minstekravet i 
loven. Det vil si at bærekraften i gjeldsbyrden ivaretas bedre når vi betaler mer i dag enn om vi 
skyver en større del av regningen over til kommende generasjoner/kommunestyrer. Rådmannen 
har i budsjettforslaget for 2021 videreført forslag om minste avdragsbetaling på kommunens 
investeringslån. Kommunen bør benytte enhver økonomisk handlingsmulighet som oppstår til å 
betale høyere avdrag slik at den økonomiske handleevnen ivaretas bedre over tid.  

 

Langsiktig gjeld på kommunens investeringer vil i løpet av økonomiplanperioden øke med ca. 271 
mill. i forhold til 2020. I 2021 vil økningen være på 209 mill., videre øker gjelden med 93,6 mill. i 
2022, før gjelden reduseres noe i 2023 og 2024. Disse estimatene tar ikke hensyn til prisstigning 
i perioden. Fra 2019 har kommunen betalt minste tillatte avdrag. Det viser tydelig igjen på 
avdragsprofilen under.  

 

Denne betydelige økningen i gjeld 
gjenspeiler seg i kommunens rente- 
og avdragsutgifter i perioden. 
Avdragene er i 2024 forventet å 
utgjøre 57 mill. Renteutgiftene anslås 
å være 24 mill. Sammenlagt 
innebærer dette en betydelig økning i 
finanskostnadene fra i dag til utløpet 
av økonomiplanperioden. Dersom 
inntektene ikke øker tilsvarende 
tilsier dette at tjenesteproduksjonen i 
kommunen må reduseres med 26 
mill. for å håndtere gjelda. Omgjort i 
antall årsverk tilsier det 53 færre - 

årsverk om vi legger gjennomsnittslønnen for kommunens faste ansatte til grunn. 
 
Norges bank besluttet 13.3.2020 på ekstraordinært møte å redusere styringsrenta fra 1,50 % til 
1,0 %. En liten uke etter ble renta ytterligere redusert til 0,25 %. På rentemøtet 6.5.2020 ble 
styringsrenta satt til 0 %. Rentenedgangene kom som en følge av et brått fall i aktiviteten i norsk 
økonomi grunnet virusutbruddet. 

Renta er siden holdt uendret på 0 %. Hovedstyret i Norges bank vurderer utsiktene og risikobildet 
slik at styringsrenta mest sannsynlig vil bli liggende på dagens nivå «en god stund fremover». Lave 

(tall i tusen kroner) Regn 2019 Bud 2020 2021 2022 2023 2024

Renteutgifter 26 207 19 808 19 003 21 683 21 912 23 719

Avdrag 32 742 29 663 35 443 49 068 54 485 57 309

Renteutgifter og gjeldsavdrag 58 949 49 471 54 446 70 751 76 397 81 028

Renter og avdrag VAR-investeringer -9 839 -12 588 -10 553 -11 673 -12 645 -13 572

Statlig invest.komp. skole/omsorg -3 026 -3 629 -2 904 -2 876 -2 955 -2 929

Sum rente-/avdragsrefusjoner -12 865 -16 217 -13 457 -14 549 -15 600 -16 501

Renter og avdrag etter refusjoner 46 084 33 254 40 989 56 202 60 798 64 527

Langsiktig gjeld investeringer 946 258 1 143 139 1 352 152 1 445 712 1 435 239 1 414 614

Renteutgifter, låneavdrag og refusjoner
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renter bidrar til at aktiviteten i økonomien kommer raskere opp til et mer normalt nivå, og bidrar 
til å redusere arbeidsledigheten. Figuren under viser Norges banks anslag på styringsrenta i 
kommende fireårsperiode. Illustrasjonen er hentet fra Pengepolitisk rapport 3/2020 publisert 
23.9.2020.  

 

 

Ved beregning av rentekostnader tillegges 
et marginpåslag på nibor på 0,60 % som vi 
i snitt møter hos våre låneinstitusjoner. 
Rådmannen har i budsjett og 
økonomiplanperioden budsjettert renter 
og avdrag i henhold til prognoser i KBN 
Finans, et gjeldsporteføljesystem som 
tilbys av Kommunalbanken. I dette 
systemet er det markedets forventninger 
som ligger til grunn for forventet 
rentebane fremover. Kredittmarkedet 
følger i store trekk Norges banks anslag, 
men med noe lavere prising i 2023 og 
2024. 

 
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. I nytt finansreglement vedtatt av formannskapet 22. oktober 
2020 videreføres tredelingen av gjeldsporteføljen om en fastrenteandel på minimum ⅓ av brutto 
låneportefølje.6 Minimum ⅓ av brutto låneportefølje skal ha flytende rente og siste tredjepart skal 
vurderes ut fra markedssituasjonen. Per 31. august 2020 var 50,8 % av brutto låneportefølje 
sikret med fastrentebetingelser.  

Dagens rentebytteavtaler, både i form av renteinntekter og renteutgifter, er hensyntatt i 
økonomiplanen frem til utløpsdato. Det er også tatt hensyn til en rentebytteavtale med fremtidig 
oppstart 1.10.21 som ble inngått i 2019. Utover dette er det ikke tatt hensyn til eventuelle nye 
fornyelse av rentebytteavtaler, noe som selvsagt må vurderes minimum i forbindelse med økt 
låneopptak og i forbindelse med tertialrapporteringen.  

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 sikringsandel. 
En renteøkning på 1 prosentpoeng utover budsjettert rentenivå for økonomiplanperioden vil i 
2024 utgjøre ca. 11,5 mill. i økte renteutgifter på kommunes lån med flytende rente. Kommunens 
rentefond er 9,7 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. 6 mill. i økt renteutgift i 2021 
med dagens sikringsgrad. Ut fra disse beregninger er rentefondet pr dags dato vurdert stort nok 
til å håndtere den løpende risikoen i 2021 og 2022, men ikke de resterende år utover 
planperioden. Dette innebærer at eventuelt regnskapsmessig overskudd i 2020 bør avsettes til 
rentefond for å ta høyde for økte renteutgifter på sikt. Ved eventuelt underskudd i 2020 vil 
rådmannen legge fram forslag om å omdisponere fond på våren 2021 slik at rentefondet kan 
styrkes med ca 3 mill.  

 
6 Kommunestyret skal ta stilling til Finansreglementet 4. november 2020.  
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Jo høyere netto lånegjeld i forhold til kommunens driftsinntekter, desto 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 lange renter.  

Strand kommune inngikk i desember 2017 ny hovedbankavtale. Vilkårene i ny avtale er vesentlig 
dårligere enn tidligere, i tråd med markedsutviklingen generelt. Tidligere var kommunens 
innskuddsrente høyere enn lånerenten. Dette er ikke lenger tilfellet, og låneopptak vil derfor 
søkes tatt opp så sent som mulig i året for å begrense avdrags- og rentekostnader. Rådmannen har 
lagt til grunn at låneopptaket gjennomføres i september hvert år.  

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 1,7 mill. i perioden 2020 – 2023.  

Kommunen mottar også utbytte fra Lyse AS. Strand kommunes eierandel i Lyse er 2,53 %. I 
eiermøtet tidligere i høst, presenterte Lyse følgende utbytteplan: 2020: 600 mill., 2021: 630 mill., 
2022: 650 mill. og 2023: 660 mill. Rådmannen har lagt dette til grunn for budsjettforslaget. For 
Strand kommune utgjør dette 15,2 mill. i utbytte i 2020 økende til 16,7 mill. i 2023. Eierskapet i 
Lyse AS er budsjettert til å gi kommunen inntekter på til sammen 17 mill. i 2020. Inntekten i 2020 
tilsvarer det kommunen vil måtte betale i renter og avdrag på et lån på ca. 308 mill. når vi legger 
kommunes gjennomsnittlige lånerente og avdragstid på 30 år til grunn. 

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. I 2019 var startlånsopptaket på 25 mill. Pågangen har vært 
økende fra 2018 nivået, og rådmannen forslår å videreføre ramme på 25 mill. i 2020. 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.  

 

Pensjonsforpliktelsen er for år 2021 på 1,022 mrd.  

 

 

BRUK AV FOND 

Budsjettforslaget har innarbeidet et forslag om bruk av fond både i drift og investering. I driften 
er det planlagt å benytte 2,5 mill. av flyktningefondet for å delfinansiere driften ved Ryfylke 
læringssenter ut inneværende skoleår. Det vil våren 2021 arbeides videre med tilpasninger i 
driften i tråd med sviktende inntekter. Videre er det planlagt å netto bruke 2,157 mill. av bundne 

Gjeld og langsiktige forpliktelser  (§ 5-7)

(tall i tusen kroner) 2021 2022 2023 2024

Lånegjeld UB 1 516 271 1 617 627 1 613 883 1 598 676

Herav:

Lån til finansiering investeringer 1 352 152 1 445 712 1 435 239 1 414 614

Startlån 164 119 171 915 178 644 184 062

Netto lånegjeld i prosent av samlede inntekter 121,6 % 132,7 % 131,9 % 130,2 %
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driftsfond. Her er de vesentligste postene bruk av vannfond (1,1 mill.), bruk av selvkostfond 
arealplan (0,457 mill.) og bruk av eldre tilskuddsmidler i Ryfylke læringssenter (0,468 mill.). 

I tillegg budsjetteres det på pensjonsbudsjettet med avsetning og bruk av premiefond for å 
amortisere premieavviket fra ett år til et annet. Disse fondsføringene frarådes på det å gjøre 
politiske omdisponeringer på. 

Videre er det budsjettert med bruk av 5 mill. i investering for å begrense låneopptaket og for å 
følge bestemmelsene i kommunelovens § 50 om hva som kan lånefinansieres. Pensjonsinnskuddet 
i KLP kan ikke lånefinansieres, og budsjettert innskudd på 2,5 mill. må dekkes av denne 
egenfinansieringen. 

BUDSJETTETS UTGIFTSSIDE 

Lønnsveksten i 2021 anslås i statsbudsjettet til 2,2 % for kommunesektoren fra 2020 til 2021. 
Oppgjøret i 2021 er et mellomoppgjør.  Avsatt lønnspott for 2020 er på 13,3 mill. Dette inkluderer 
også lønnsjustering for de deler av inneværende års lønnsoppgjør som ikke er hensyntatt i 
virksomhetenes budsjettramme for 2021, samt pensjon og arbeidsgiveravgift knyttet til alle 
lønnsendringer.  

Kommunens pensjonsutgifter er budsjettert i henhold til prognoser fra våre 
pensjonsleverandører KLP og Statens pensjonskasse. Prognosene for 2021 tilsier 8,9 mill. i 
reduserte pensjonsutgifter sammenlignet med opprinnelig budsjett for 2020. Det er budsjettert 
med en forventet avkastning på 2,583 mill. på pensjonsmidler innskutt i 2020. Dette er en usikker 
inntekt og det er derfor risiko for at denne må budsjettjusteres i løpet av 2021.  

Forventet prisstigning i 2021 er i statsbudsjettet anslått til 3,5 %. Virksomhetene er ikke 
kompensert for dette. Det innebærer i praksis et generelt innsparings/effektiviseringskrav på 5,2 
mill.  

DRIFTSBUDSJETT FOR VIRKSOMHETENE 

Inngangsporten til arbeidet med budsjett 2021 har vært at svak befolkningsvekst og lavere 
rammeoverføring fra stat 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. 

Det ambisiøse investeringsprogrammet legger i økende grad beslag på kommunens driftsbudsjett.  

Rådmannen har lagt til grunn et omstillingskrav i tråd med budsjettforslag for 2019 samt 
skjerpende krav i forbindelse med kommunestyrets vedtak. Omstillingskravet innebærer at 
driften i 2021 skal yte lovpålagte tjenester og politiske bestillinger for 17 mill. mindre enn nivået 
i 2019. Dette er ikke mulig å gjennomføre uten strukturelle grep, økte inntektsanslag og et lavere 
nivå på tjenestene.  

Omstillingstiltakene må innrettes slik at de ikke kun blir generelle budsjettreduksjoner som 
utarmer driften av tjenestene, svekker kvaliteten og utviklingskraften og øker sårbarheten i 
tjenesteproduksjonen. Omstillingstiltak må innrettes som strukturelle grep, eller som tiltak som 
reduserer nivået på tjenestene med varig effekt.   

På side 30 er hovedoversikt drift i henhold til forskrift om økonomiplan (…) § 5-6 vist. Netto 
justert driftsnivå i 2021 er 939,5 mill. mot 949,4 mill. i justert budsjett per 2. tertial 2020. Nivået 
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i 2021 er redusert utover økonomiplanperioden, hovedsakelig som følge av omfattende 
omstillingskrav i sektorene. Følgende hovedgrep er innarbeidet i budsjettforslaget:  

- Nedleggelse av Nordre Strand skole fra og med nytt skoleår 
- Reduserte utgifter til styrking i barnehagene 
- Redusert bemanning SFO Tau og Jørpeland 
- Redusert grunnbemanning i hjemmehjelpen 
- Redusert grunnbemanning i dagsentertilbudet 
- Redusert grunnbemanning i miljøtjenesten (PUH) 
- Forutsetning om endret kommunal andel av medfinansieringen av VTA plasser 
- Redusert bemanning rus, herunder også russtillinger vedtatt i kommunestyresak 044/20 
- Redusert bemanning barnevern 
- Avslutte kjøp av plasser i Kjør for livet 
- Redusert omfang i hverdagsrehabilitering 
- Drifts og anleggsstøtte til frivillige lag og organisasjoner avvikles 
- Redusert vedlikehold på kommunale eiendommer 
- Redusert vegvedlikehold 
- Reduserte lønnsutgifter kulturskolen 
- Reduserte velferdsordninger for ansatte 
- Reduserte lærlingeplasser fra 15 til 12 
- Avvikle frisklivsentralen 
- Reduserte næringstilskudd, blant annet til Ryfylkebyen og Reisemål Ryfylke 
- Avvikling av utdeling av eiendomsskattemidler til utkantene 

Endringer utover perioden kan best leses av tabellene side 32-34. For øvrig kommenteres også 
vesentlige endringer i de sektorvise kapitlene. 
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Regnskap Bud 2.tert

2019 2020 2022 2023 2024

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

Kvalitet/HMS -27                -108              -                -                -                -                

Dokument 48                  -201              4 653            -4 653           -                -                -                -                

Personal/lønn -636              -95                9 641            -9 641           -                -                -                -                

Lærlinger 2 861            3 912            2 446            -583              1 863            1 502            1 360            1 800            

Sum Personal & organisasjon 2 246            3 508            16 740          -14 877        1 863            1 502            1 360            1 800            

Økonomi 2 419            3 516            9 518            -7 524           1 994            1 994            1 994            1 994            

IKT (inkl. RITS) 1 864            1 652            19 062          -17 234        1 828            2 028            2 028            2 028            

Sum Økonomi & IKT 4 283            5 168            28 580          -24 758        3 822            4 022            4 022            4 022            

Barnehagesektoren 130 694        131 286        135 112        -9 430           125 682        125 682        125 682        125 682        

Skolesektoren 173 575        173 022        178 890        -11 735        167 155        163 376        161 581        160 373        

Kulturskolen 5 255            5 232            5 429            -1 343           4 086            4 086            4 086            4 086            

Ryfylke læringssenter 8 689            9 576            10 069          -3 325           6 744            4 244            4 244            4 244            

PPT 4 198            6 617            8 918            -2 327           6 591            6 591            6 591            6 591            

Sum Opplæring 322 411        325 733        338 418        -28 160        310 258        303 979        302 184        300 976        

Pleie og omsorg 140 067        148 822        156 576        -15 197        141 379        139 684        139 684        139 684        

PUH-tjenesten 54 867          58 674          69 359          -12 156        57 203          57 203          57 203          57 203          

Sum Omsorg 194 934        207 496        225 935        -27 353        198 582        196 887        196 887        196 887        

Felles Levekår 1 208            249                249                249                249                249                

Barnevern 37 255          38 077          40 092          -2 950           37 142          37 142          37 142          37 142          

NAV 44 365          42 540          42 369          -3 203           39 166          38 041          38 041          38 041          

Familiens Hus 13 762          16 417          17 069          -1 349           15 720          15 720          15 720          15 720          

Psykiatritjenesten 17 704          19 086          20 401          -1 323           19 078          19 078          19 078          19 078          

Kommunal helsetjeneste 35 852          36 726          53 913          -13 908        40 005          38 241          36 991          36 991          

Sum Levekår 148 938        154 054        174 093        -22 733        151 360        148 471        147 221        147 221        

Felles Samfunn -1 442           1 269            3 675            -2 400           1 275            1 275            1 275            1 275            

Næring 4 363            4 910            3 539            -245              3 294            3 294            3 134            3 134            

Kultur 16 632          16 233          12 665          -1 492           11 173          11 073          10 973          10 873          

Plan og forvaltning 7 690            9 249            18 026          -8 157           9 869            7 899            7 616            7 616            

Vann og avløp 1 625            3 400            39 280          -38 180        1 100            1 100            1 100            1 100            

Brann 11 224          11 411          13 021          -1 750           11 271          11 271          11 271          11 271          

Bygg og eiendom (inkl. strøm) 50 286          51 186          78 369          -27 001        51 368          51 191          51 221          51 221          

Sum Samfunn 90 378          97 658          168 575        -79 225        89 350          87 103          86 590          86 490          

Politisk sekretariat 8 222            7 746            8 563            8 563            8 563            8 563            8 262            

Sentral ledelse inkl. lønnspott 8 569            8 060            18 596          18 596          18 596          18 596          18 596          

Kirkelig fellesråd 6 795            6 399            6 109            6 109            6 109            6 109            6 109            

Sentrale poster 997                6 108            2 440            2 440            2 440            2 393            2 485            

Fordelte renter/avdrag Vann/Avløp inv. -9 839           -12 588        -10 553        -10 553        -11 673        -12 645        -13 572        

Konsesjonskraft/-avgifter 1 866            -                -                -                -                -                

Pensjon, premieavvik -13 457        -18 585        -8 967           -8 967           -8 967           -8 967           -8 967           

NETTO DRIFTNIVÅ 766 343        790 757        979 082        -207 659      771 423        757 032        752 313        750 309        

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 

2021

Økonomiplan

Bevilgningsoversikt drift (§ 5-4)
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Økonomisk oversikt - Drift (§ 5-6) Regnskap Bud 2.tertial Budsjett
(tall i tusen kroner) 2019 2020 2021

Rammetilskudd -367 343 -389 890 -379 843

Inntekts- og formuesskatt -359 232 -355 108 -384 533

Eiendomsskatt -32 870 -33 161 -39 748

Andre skatteinntekter -407 -366 -407

Andre overføringer og tilskudd fra staten -36 929 -31 428 -20 560

Overføringer og tilskudd fra andre -117 170 -47 868 -55 683

Brukerbetalinger -25 587 -24 439 -27 251

Salgs- og leieinntekter -73 384 -85 516 -85 212

Sum driftsinntekter -1 012 922 -967 776 -993 237

Lønnsutgifter 524 791 498 133 496 950

Sosiale utgifter 136 923 136 987 134 944

Kjøp av varer og tjenester 263 295 275 831 266 396

Overføringer og tilskudd til andre 55 746 38 479 41 179

Avskrivninger 38 865 0

Sum driftsugifter 1 019 620 949 430 939 469

Brutto driftsresultat 6 698 -18 346 -53 768

Renteinntekter -19 058 -7 084 -4 429

Utbytter -13 926 -15 192 -15 952

Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0

Renteutgifter 28 543 22 508 21 703

Avdrag på lån (netto) 34 258 29 663 35 443

Netto finansutgifter 29 817 29 895 36 765

Motpost avskrivninger -38 865

Netto driftsresultat -2 350 11 549 -17 003

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investeringsregnskapet 8 540 0 9 271

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 1 057 -4 636 -2 157

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -210 2 113 -2 500

Netto avsetninger til premieavviksfond (pensjon) 5 315 -1 058 12 389

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0

Bruk av tidligere års overskudd -20 320 -7 968

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -5 618 -11 549 17 003

Merforbruk (+) / Mindreforbruk (-) -7 968 0 0
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Opplæring er den største sektoren i 
kommunen og utgjør 35 % av kommunens 
bruttoutgifter. Omsorg står for 23 % av 
driftsutgiftene. Levekår utgjør 18 %. 
Samfunn utgjør ca. 17 %. Sentral ledelse 
utgjør 2 % men dette er basert på budsjett-
tall som også inkluderer lønnspott som skal 
benyttes til lønnsforhandlinger i hele 
kommunen i 2020. Økonomi & IKT og 
Personal og organisasjon utgjør hver 2 %. 
Politisk sekretariat utgjør 1 %. Detaljer 
vedrørende sektorene blir nærmere omtalt 
i sektorkapitlene. 

 
  

 

  
 

Figuren over viser at statlige overføringer/tilskudd og skatter inkludert eiendomsskatt utgjør 
82 % av kommunens inntekter i 2021. Lønn og sosiale utgifter utgjør 62 % av driftsutgiftene i 
budsjettet for 2021. I posten kjøp av tjenester inngår blant annet tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager.  

 

ENDRINGER I DRIFT FRA 2020 TIL 2021 – 2024 

Budsjettet for 2021 og for kommende år i økonomiplanperioden bygger på kommunestyrets 
vedtak om økonomiplan for 2020 – 2023, samt budsjettjusteringer og driftsvurderinger gjort i 
løpet av året. Rådmannen har også justert enkelte driftsområder slik at det er bedre balanse 
mellom tidligere vedtatte produksjonsnivå, nye volumnivå, offentlige krav og økonomiske midler.  

Tabellen under viser forhold som endrer situasjonen i forhold til kommunestyrets budsjettvedtak 
for 2020, jfr. KOM 108/19. 



  Økonomi- og handlingsplan 2021 – 2024 
 

32 
 
 

 

Endrede forutsetninger ift. oppr. budsjett 2020 - Virksomheter 2021 2022 2023 2024

(tall i hele tusen)

Diverse virksomheter Lønnsoppgjør, pensjon og andre lønnsforhold 2 890 2 890 2 890 2 890

Diverse virksomheter Prisstigning utgifter 2 975 2 975 2 975 2 975

Diverse virksomheter Prisstigning utgifter - gis ikke til virksomheter -2 975 -2 975 -2 975 -2 975

Diverse virksomheter Prisstigning inntekter -574 -574 -574 -574

Diverse virksomheter Pensjon - reduserte satser -11 458 -11 458 -11 458 -11 458

Diverse virksomheter Driftskonsekvenser av IT investeringer 1 824 1 824 1 824 1 824

1000 Politisk Husleie kommunestyresal (Rådm) 100 100 100 100

1000 Politisk Kuttkrav:  Avvikle eldrefest (Rådm) -60 -60 -60 -60

1000 Politisk Reduksjon representanter i utvalg 0 0 0 -179

1000 Politisk Varaordfører fra 20% til 10% 0 0 0 -122

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

1100 Sentral ledelse Feil beregning ved kutt vanndispensere (Rådm) 150 150 150 150

1110 Kvalitet/HMS Red. pga. omstrukturering (Rådm) -160 -160 -160 -160

1110 Kvalitet/HMS Fagansvarlig HMS/Kvalitet økes fra 70% til 100% (Rådm) 207 207 207 207

1110 Kvalitet/HMS Kuttkrav:  Oppsigelse av Visma BI-modul (Rådm) -80 -80 -80 -80

1150 Næringsutvikling Utvikling av testsenter tas ut (Øk.plan) -100 -100 -100 -100

        >> Utvikling av testsenter tas ut (Øk.plan) Finansiering 100 100 100 100

1150 Næringsutvikling Utvikling næringsområde Nordmarka tas ut (KOM 108/19) -300 -300 -300 -300

1150 Næringsutvikling Tilskudd TAC (Politisk) 160 160 0 0

1150 Næringsutvikling Kuttkrav:  Greater Stavanger avsluttes -417 -417 -417 -417

1150 Næringsutvikling Kuttkrav:  Ryfylkebyen basistilskudd avvikles (Rådm) -200 -200 -200 -200

1150 Næringsutvikling Kuttkrav: Reisemål Ryfylke basistilskudd avvikles (Rådm) -460 -460 -460 -460

1150 Næringsutvikling Omstilling:  andel krav i sektor samfunn (Øk.plan/Rådm) -30 -30 -30 -30

1200 Dokumentavdeling Omstilling: Postbud avvikles (Øk.plan/Rådm) -234 -234 -234 -234

1300 Personalavdeling Økt forsikring (Rådm) 145 145 145 145

1300 Personalavdeling "Helt med"-stilling (Rådm) 50 50 50 50

1300 Personalavdeling Kuttkrav:  Gullur ved 25 års tjeneste avvikles (Rådm) -200 -200 -200 -200

1300 Personalavdeling Kuttkrav: Tilskudd til kunstforeningen avvikles (Rådm) -77 -77 -77 -77

1300 Personalavdeling Kuttkrav: Felles velferdsmidler avvikles (Rådm) -200 -200 -200 -200

1350 Læringer Feil i budsjettgrunnlag  (1. tert.20) (Rådm) 267 267 267 267

1350 Læringer Kuttkrav:  Red. antall læreplasser fra 15 til 12 (Rådm) -66 -364 -537 -66

1350 Læringer Kuttkrav: Red. veiledertillegg pga. red. læreplasser (Rådm) -31 -94 -63 -94

1400 Økonomiavdeling Red. skatteinnkreving overføres til staten, resten (Øk.plan) -631 -631 -631 -631

1400 Økonomiavdeling Framsikt analyseverktøy (Rådm) 50 50 50 50

1400 Økonomiavdeling Omstilling: Red. 50% stilling, resten (Øk.plan/Rådm) -172 -172 -172 -172

1400 Økonomiavdeling Salg av innkjøpstjenester til Hjelmeland komm. (Rådm) -435 -435 -435 -435

1500 IT-avdeling Ny IT-sjef Ryfylke (RITS styrevedtak) 200 400 400 400

1500 IT-avdeling IT-plan Ryfylke (IT-rådet) B Felles plattform 67 67 67 67

1500 IT-avdeling IT-plan Ryfylke (IT-rådet) B Faste driftskostnader 1 131 1 131 1 131 1 131

1500 IT-avdeling IT-plan Ryfylke (IT-rådet) D3 Portal 149 149 149 149

1500 IT-avdeling IT-plan Ryfylke (IT-rådet) D5.3 NAV 35 35 35 35

1500 IT-avdeling IT-plan Ryfylke (IT-rådet) D5.5 Helse 771 771 771 771

1500 IT-avdeling IT-plan Ryfylke (IT-rådet) D8.1 Økonomi 19 19 19 19

1500 IT-avdeling Kuttkrav:  Red. driftsnivå (Rådm) -50 -50 -50 -50

2000 Felles barnehage Red. åpningstid barnehager (KOM 108/19) -200 -200 -200 -200

2000 Felles barnehage Økn. skjerming pensjon og tilskudd private bhg (Statsbud) 747 747 747 747

2050 Styrket barnehage Red. i vedtak (Rådm) -500 -500 -500 -500

2050 Styrket barnehage Kuttkrav: Red. volum i vedtak ihht. Oppl.lov 19 g (Rådm) -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

2100 Eikehaugen barnehage Pedagogisk bemanning tas ut (Øk.plan) -429 -429 -429 -429

2100 Eikehaugen barnehage Pedagognorm (Rådm/1.tert.20) 779 779 779 779

2100 Eikehaugen barnehage Omstilling:  andel av krav i sektor opplæring (Øk.plan/Rådm) -92 -92 -92 -92

2140 Førland barnehage Omstilling: andel av krav  i sektor opplæring (Øk.plan/Rådm) -235 -235 -235 -235

2160 Jørpeland barnehage Omstilling: andel av krav  i sektor opplæring (Øk.plan/Rådm) -159 -159 -159 -159

2160 Jørpeland barnehage Integr.tilsk .:  Fremmedspråklige barn (Rådm) -65 -65 -65 -65

2160 Jørpeland barnehage Bemanningsnorm (Rådm) 560 560 560 560

2180 Bekkevegen barnehage Omstilling:  andel av krav i sektor opplæring (Øk.plan/Rådm) -213 -213 -213 -213

2180 Bekkevegen barnehage Integr.tilsk .:  Mottaksbhg. Avsluttes pga. få barn (Rådm) -400 -400 -400 -400

2180 Bekkevegen barnehage Lønnsmidler, oppretthodle bemanningsnorm (2. tert. 20) (Rådm) 150 150 150 150

2500 Felles grunnskole Kjøp skoleplasser Sandnes tas ut (Øk.plan) -2 350 -2 350 -2 350 -2 350

2500 Felles grunnskole Skyss elever til Forsand tas ut (Øk.plan) -95 -95 -95 -95

2500 Felles grunnskole Kjøp nye skoleplasser nye Sandnes (KOM 108/19) 1 206 1 206 400 -808

2500 Felles grunnskole Støtte til privat SFO tas ut (KOM 108/19) -273 -273 -273 -273

2500 Felles grunnskole Økte utgifter tilrettelagt SFO tilbud (Rådm) 160 160 160 160

2500 Felles grunnskole Skoleskyss (Rådm) 230 230 230 230

2500 Felles grunnskole Red. kjøp fra andre (Rådm) -241 -241 -241 -241

2500 Felles grunnskole Red. inntekter refusjon kommuner (Rådm) 351 351 351 351

2500 Felles grunnskole Red. i spesialundervisning (Rådm) -1 948 -1 948 -1 948 -1 948

2500 Felles grunnskole Red. skyss (Rådm) -158 -158 -158 -158

2500 Felles grunnskole Kuttkrav:  Red. utgifter tilrettelagt SFO (Rådm) -500 -500 -500 -500

2500 Felles grunnskole SFO rabattordninger (Statsbud) 341 341 341 341



Økonomi- og handlingsplan 2021 – 2024   

 

33 
 
 

 

2530 Tau ungdomsskole Omstilling:  andel av krav i sektor opplæring (Øk.plan/Rådm) -361 -361 -361 -361

2530 Tau ungdomsskole Korreksjonsordning  private skoler 60% i drift (KOM 99/17) -153 -153 -153 -153

2560 Jørpeland ungdomsskole Omstilling:  andel av krav i sektor opplæring (Øk.plan/Rådm) -563 -563 -563 -563

2560 Jørpeland ungdomsskole Korreksjonsordning  private skoler 60% i drift (KOM 99/17) -257 -257 -257 -257

2560 Jørpeland ungdomsskole Fastlønn, beholde ønsket bemanning (50% ivaretatt) (Rådm) 807 807 807 807

2590 Nordre Strand skole Omstilling:  andel av krav i sektor opplæring (Øk.plan/Rådm) -204 -204 -204 -204

2590 Nordre Strand skole Korreksjonsordning  private skoler 60% i drift (KOM 99/17) -64 -64 -64 -64

2590 Nordre Strand skole Omstilling:  Avvikle skole august 2021 (Øk.plan/Rådm) -3 733 -8 466 -8 466 -8 466

2590 Nordre Strand skole Omstilling:  Red. SFO tjenesteleiing (Rådm) -50 -115 -115 -115

2590 Nordre Strand skole Omstilling:  Red. SFO ordinær og tilrettelagt (Rådm) -34 -87 -87 -87

2590 Nordre Strand skole Omstilling:  Tilrettelagt tilbud flyttes til Tau skole (Rådm) -525 -1 000 -1 000 -1 000

2590 Nordre Strand skole Omstilling: Red. skyss (Rådm) -204 -450 -450 -450

2620 Tau skole Justering inntektsnivå SFO (1. tert.20) 400 400 400 400

2620 Tau skole Omstilling:  andel av krav i sektor opplæring (Øk.plan/Rådm) -614 -614 -614 -614

2620 Tau skole Korreksjonsordning  private skoler 60% i drift (KOM 99/17) -320 -320 -320 -320

2620 Tau skole Beholde avdelingsledere (innvilget 50%) 407 407 407 407

2620 Tau skole Beholde spesialpedagogisk leder (innvilget 50%) 448 448 448 448

2620 Tau skole Beholde sosiallærer i 100% stilling (innvilget 50%) 192 192 192 192

2620 Tau skole Beholde skolesekretær i 100% stilling (innvilget 50%) 153 153 153 153

2620 Tau skole Beholde trinnledere (innvilget 50%) 318 318 318 318

2620 Tau skole Beholde styrking  (innvilget 50%) 2 036 2 036 2 036 2 036

2620 Tau skole Kuttkrav: Red. lønnsutgifter SFO ordinær -100 -100 -100 -100

2620 Tau skole Omstilling:  NSS-elever, SFO ordinært og tilrettelagt (Rådm) 34 87 87 87

2620 Tau skole Omstilling:  NSS-elever, til Tau skole fra aug. 2021 (Rådm) 877 2 105 2 105 2 105

2620 Tau skole Omstilling:  NSS-elever, tilrettelagt tilbud (Rådm) 525 1 000 1 000 1 000

2620 Tau skole Omstilling:  NSS-elever, skyss alle elever til Tau skole (Rådm) 238 521 521 521

2680 Fjelltun skole Omstilling:  andel av krav i sektor opplæring (Øk.plan/Rådm) -463 -463 -463 -463

2680 Fjelltun skole Korreksjonsordning  private skoler 60% i drift (KOM 99/17) -267 -267 -267 -267

2680 Fjelltun skole Beholde ønsket bemanning (innvilget 50%) (Rådm) 590 590 590 590

2680 Fjelltun skole Skyss Bjørheimsbygd (Rådm) 989 989 0 0

2690 Resahaugen skole Omstilling:  andel av krav i sektor opplæring (Øk.plan/Rådm) -689 -689 -689 -689

2690 Resahaugen skole Korreksjonsordning  private skoler 60% i drift (KOM 99/17) -364 -364 -364 -364

2690 Resahaugen skole Beholde ønsket bemanning (innvilget 50%) (Rådm) 1 206 1 206 1 206 1 206

2690 Resahaugen skole Kuttkrav:  Red. lønnsutgifter SFO ordinær (Rådm) -500 -500 -500 -500

2750 Kulturskolen Omstilling:  andel av krav i sektor opplæring (Øk.plan/Rådm) -94 -94 -94 -94

2750 Kulturskolen Kuttkrav: Red. tilbud, kostragruppe 7 (Rådm) -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

2800 Ryfylke læringssenter Omstilling:  andel av krav i sektor opplæring (Øk.plan/Rådm) -133 -133 -133 -133

2800 Ryfylke læringssenter Bruk av flyktningefond 2,5 mill. videreført ett år 0 -2 500 -2 500 -2 500

2900 PPT Omstilling: andel av krav  i sektor opplæring (Øk.plan/Rådm) -106 -106 -106 -106

2900 PPT Logopedstilling (Rådm) 883 883 883 883

2900 PPT Red. lønnsutgifter (KOM 108/19) -500 -500 -500 -500

2900 PPT Husleie og strøm (Rådm) 54 54 54 54

3000 Felles Levekår Omstilling: krav ennå ikke innfridd (Øk.plan) -411 -411 -411 -411

3100 Barnevern Nye plasseringer 2020 (Rådm) 1 100 1 100 1 100 1 100

3100 Barnevern Kuttkrav:  Red. lønnsutgifter (Rådm) -350 -350 -350 -350

3100 Barnevern Kuttkrav:  Red. driftsposter (Rådm) -50 -50 -50 -50

3100 Barnevern Kuttkrav:  Avslutte Kjør for livet (Rådm) -500 -500 -500 -500

3100 Barnevern Kuttkrav:  Red. tiltak utenfor hjemmet, støttekontakt (Rådm) -50 -50 -50 -50

3150 NAV sosial VTA nye satser (Rådm) 300 300 300 300

3150 NAV sosial Endring medfinansieringsavtale VTA-plasser 0 -775 -775 -775

3150 NAV sosial Integr.tilsk .:  Red. tolk (Rådm) -25 -25 -25 -25

3150 NAV sosial Integr.tilsk .:  Red. kontordrift (Rådm) -25 -25 -25 -25

3150 NAV sosial Integr.tilsk .:  Red. stønad introduksjonsdeltakere (Rådm) -2 200 -2 200 -2 200 -2 200

3150 NAV sosial Økt kostnad krisesenter (Rådm) 50 50 50 50

3150 NAV sosial Kuttkrav:  Barnetrygd inn i sosialstønadberegningen (Rådm) -750 -750 -750 -750

3150 NAV sosial Kuttkrav:  Avvikle tur til Kongeparken (Rådm) -100 -100 -100 -100

3150 NAV sosial Kuttkrav:  Red. lønnsutgifter rusfeltet (Rådm) -350 -700 -700 -700

3200 Familiens hus Helsestasjonssekretær 6%, finansiering av vedtak FOR 029/20 35 35 35 35

3200 Familiens hus Kuttkrav:  Avvikle frisklivssentralen (Rådm) -600 -600 -600 -600

3200 Familiens hus Kuttkrav:  Red. tilskudd frivillige lag og organisasjoner (Rådm) -50 -50 -50 -50

3300 Psykiatritjenester Avvikle R5 Helsehus rus (KOM 108/19) -250 -250 -250 -250

3300 Psykiatritjenester Økt tjenestebehov ressurskrevende bruker (1.tert.20) 500 500 500 500

3300 Psykiatritjenester Ferievikarer justering (Rådm) 443 443 443 443

3300 Psykiatritjenester Kuttkrav:  Red. driftsposter (Rådm) -50 -50 -50 -50

3400 Tau omsorg Omstilling:  Red. utg. dagsenter 100% (Rådm) -220 -440 -440 -440

3400 Tau omsorg Omstilling:  Red. lønnsutgifter praktisk bistad (Rådm) -417 -417 -417 -417

3400 Tau omsorg Ferievikarer justering (Rådm) 692 692 692 692

3460 Åpen omsorg Jørp. Ny BPA-bruker (Rådm) 100 100 100 100

3460 Åpen omsorg Jørp. Omstilling:  Omlegging turnus, red. årsverk (Rådm) -165 -330 -330 -330

3460 Åpen omsorg Jørp. Omstilling:  Red. utg. dagsenter 100% halvår (Rådm) -220 -440 -440 -440
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3460 Åpen omsorg Jørp. Omstilling:  Red. lønnsutgifter praktisk bistad (Rådm) -417 -417 -417 -417

3460 Åpen omsorg Jørp. Økning BPA-brukere (Rådm) 186 186 186 186

3460 Åpen omsorg Jørp. Ferievikarer justering (Rådm) 877 877 877 877

3500 Institusjon Jonsokberget Ressurskrevende bruker, 1:1 hele døgnet, netto (Rådm) 1 500 1 500 1 500 1 500

3500 Institusjon Jonsokberget Økte utgifter til mat (Rådm) 200 200 200 200

3500 Institusjon Jonsokberget Helligdagstillegg justering (Rådm) 114 114 114 114

3540 Demente Jonsokberget Årsverk i turnus, justering (1.tert.20) 2 000 2 000 2 000 2 000

3540 Demente Jonsokberget Omstilling:  Red. merkantile tjenester 80% st. (Rådm) -460 -460 -460 -460

3540 Demente Jonsokberget Omstilling:  Red. lønn nattvakttjenesten 1,8 åv (Rådm) -1 320 -1 320 -1 320 -1 320

3540 Demente Jonsokberget Ferievikarer justering (Rådm) 100 100 100 100

3540 Demente Jonsokberget Helligdagstillegg justering (Rådm) 169 169 169 169

3540 Demente Jonsokberget Red. brukerbetaling (Rådm) 49 49 49 49

3540 Demente Jonsokberget Kuttkrav:  Red. lønnsutgifter grunnbemanning (Rådm) -1 090 -2 180 -2 180 -2 180

3600 Bøkestien/dagsenter Ny bruker fra VGS, tiltak fra 2020, helårseffekt (Rådm) 458 458 458 458

3600 Bøkestien/dagsenter Ferievikarer justering (Rådm) 34 34 34 34

3630 Bekkevegen puh Økt bemanning pga. tilsyn FMRO (KOM 048/20) 1 800 1 800 1 800 1 800

3630 Bekkevegen puh Økt inntekt andre kommuner pga. økt bemanning (Rådm) -300 -300 -300 -300

3630 Bekkevegen puh Kuttkrav:  Red. utgifter støttekontakt (Rådm) -500 -500 -500 -500

3660 Dir. Poulsonsgate Ferievikarer justering (Rådm) 198 198 198 198

3680 Langelandsmoen Ferievikarer justering (Rådm) 417 417 417 417

3680 Langelandsmoen Omstilling:  Red. lønnsutgifter avlastning (Rådm) -560 -560 -560 -560

3800 Helse Betjening telefon nattlegevakt i Stavanger (1.tert.20) 600 600 600 600

3800 Helse Økning basistilskudd (Rådm) 300 300 300 300

3800 Helse Økt kostnad kommunal lege Tau LS (Rådm) 192 192 192 192

3800 Helse Økt utbetaling til kommunale leger (Rådm) 196 196 196 196

3800 Helse Overtakelse Rådhusgt. Legegr. kommunal lønn (Handlingsplan) 974 974 974 974

3800 Helse Nye leger (2) + kommuneoverlage (Handl.plan) 1 787 2 373 2 373 2 373

3800 Helse Tilskudd selvst.næringsdriv.leger (Handl.plan) 2 år 1 250 1 250 0 0

3800 Helse Økt veiledning LIS1 (Handl.plan) 131 131 131 131

3800 Helse Engangsutgift utkjøp RLG (Rådm) 2 350 0 0 0

3800 Helse Kuttkrav:  Red. lønnsutg. hverdagsrehabilitering (Rådm) -290 -290 -290 -290

3800 Helse Kuttkrav:  Red. 0,6 åv nytt hj.pers. J-leges. Jfr. nye tiltak (Rådm) -390 -390 -390 -390

5100 Kultur Tilskudd Tro- og livssynsamfunn tas ut (Tau kirke) (Øk.plan) -4 868 -4 868 -4 868 -4 868

5100 Kultur Tilskudd Tro- og livssynsamfunn overtas av staten (Statsbud) -1 784 -1 784 -1 784 -1 784

5100 Kultur Ungdomskonferanse tas ut (Øk.plan) -50 -50 -50 -50

5100 Kultur Tilskudd Mølleparken tas ut (KOM 108/19) -130 -130 -130 -130

5100 Kultur Red. tilskudd Aktivitetshuset (KOM 108/19) -100 -200 -300 -400

5100 Kultur Fritidskort barn og ungdom (KOM 108/19) 200 200 200 200

5100 Kultur Integr.tilsk .:  Fritidsveileder 20%, satsing utgår (Rådm) -200 -200 -200 -200

5100 Kultur Omstilling:  i sektor samfunn (Øk.plan/Rådm) -50 -50 -50 -50

5100 Kultur Kuttkrav:  Red. aktivitetstilbud barn og unge (Rådm) -250 -250 -250 -250

5100 Kultur Kuttkrav:  Red. aktivitetstilbud ungdom (Rådm) -100 -100 -100 -100

5100 Kultur Kuttkrav:  Red. Andre kulturaktiviteter (Rådm) -250 -250 -250 -250

5100 Kultur Kuttkrav:  Red. lønn kulturkontoret 25%  st. (Rådm) -191 -191 -191 -191

5100 Kultur Kuttkrav:  Red. trivselstiltak for eldre (Rådm) -100 -100 -100 -100

5100 Kultur Kuttkrav:  Avslutte samarbeidet med Ryfylke kunstlag (Rådm) -25 -25 -25 -25

5100 Kultur Kuttkrav:  Drifts-/anleggstøtte idrett tas ut, får gratis leie (Rådm) -904 -904 -904 -904

6100 Plan og forvaltning Revisjon av kommuneplanens arealdel (Øk.plan) 1 000 -1 000 -1 000 -1 000

6100 Plan og forvaltning Flyfotografering tas ut (Øk.plan) 0 0 -333 -333

6100 Plan og forvaltning Kuttkrav:  Red. konsulentkjøp planlegging (Rådm) -530 -500 -450 -450

6100 Plan og forvaltning Omstilling:  i sektor samfunn (Øk.plan/Rådm) -50 -50 -50 -50

6700 Bygg og eiendom Automatisering tilsyn tas ut (fra fond i 20) (Øk.plan), netto 0 0 0 0

6700 Bygg og eiendom Tilsk. båt Ryfylke Friluftsråd tas ut (fond i 20) (Øk.plan), netto 0 0 0 0

6700 Bygg og eiendom Reduserte lønnsutgifter til renhold (KOM 108/19) -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

6700 Bygg og eiendom Omstilling:  i sektor samfunn (Øk.plan/Rådm) -164 -164 -164 -164

6700 Bygg og eiendom Ekstra renhold Ryfylke læringssenter (Rådm) 193 193 193 193

6700 Bygg og eiendom Renhold ny flerbrukshall Jørpeland 392 392 392 392

6700 Bygg og eiendom Ny flerbrukshall, 2 vaktmestere (1. jan og 1. jul) (Rådm) 909 1 212 1 212 1 212

6700 Bygg og eiendom Digitalisere husleieoppfølging (Rådm) 40 40 40 40

6700 Bygg og eiendom Økt forsikring (Rådm) 256 256 256 256

6700 Bygg og eiendom Serviceavtaler Superparken (Rådm) 145 145 145 145

6700 Bygg og eiendom Toalett Erevik renhold (red. frekv.) (Rådm) 34 34 34 34

6700 Bygg og eiendom Økt driftskostnader gatelys (Rådm) 260 260 260 260

6700 Bygg og eiendom Kutt renholdstjeneste bud 20 reversering (Rådm) 982 982 982 982

6700 Bygg og eiendom Kutt boligforvaltning bud 19 reverseres (Rådm) 500 500 500 500

6700 Bygg og eiendom Kuttkrav:  Red. vedlikehold bygninger (Rådm) -400 -400 -400 -400

6700 Bygg og eiendom Kuttkrav:  Red. vedlikehold veier (Rådm) -450 -430 -400 -400

6800 Strøm Reduserte strømutgifter (KOM 108/19) 0 -500 -500 -500

Sum -14 288 -27 313 -31 013 -32 182

I tillegg er det noen justeringer mellom skolene og flytting av arbeidsoppgaver mellom virksomheter.
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3 KOMMUNALAVDELING OPPLÆRING 

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OG GJELDENDE MÅL 

For hele opplæringssektoren er tre av de strategiske målene i kommuneplanens samfunnsdel 
særlig aktuelle. Mål fire, at Strand er Rogalands mest bosteds- og næringsattraktive kommune, 
bygger på at Strand kommune har et godt omdømme innenfor barnehage- og skolesektoren slik 
at familier ønsker å bosette seg her. Mål tre sier at Strand har et inkluderende lokalsamfunn med 
høy livskvalitet for alle. Det betyr at tjenestene som vi tilbyr må være av en god kvalitet, de ansatte 
i virksomhetene har god kompetanse og er dyktige i møte med våre innbyggere. Det første 
strategiske målet i kommuneplanen sier at Strand har en sunn økonomi som fremmer bærekraftig 
vekst og en god samfunnsutvikling.  

Sektoren arbeider også etter vedtatt oppvekstplan Trivsel i fokus. Denne er bygget opp etter 
barnekonvensjonen, og det 7. steget heter God utdanning. Målet er definert slik: «Barn og unge i 
Strand får en opplæring som ruster dem for livet». Strategien som det arbeides etter er: «Barnehage, 
skole og kulturskole kjennetegnes av høy kvalitet og engasjerte voksne».  

Strand kommune mottok tilskuddsmidler på 1 mill. fra Barne- ungdoms og familiedirektoratet 
(Bufdir) til arbeid med systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge i 
desember 2019. Tilskuddsmidlene skal brukes til å styrke kommunens utviklingsarbeid, 
forebyggende arbeid, og arbeid som skal hindre problemutvikling, ekskludering og 
marginalisering av barn og unge. Målet med arbeidet er å utvikle og implementere en kommunal 
modell for systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge. Modellen skal bidra 
til å systematisere samhandlingsarenaene og forhåpentligvis effektivisere samhandlingen slik at 
kommunen kan sikre riktig hjelp til riktig tid til utsatte barn og unge. 

 

BARNEHAGE 

Barnehagesektoren består av følgende virksomheter:  

 

Strand kommune er forpliktet til enhver tid å kunne tilby barnehageplasser til de som har rett til 
det. I 2020 har kommunen en liten overkapasitet på barnehageplasser. Alle som søkte 
barnehageplass i 2020 innen søknadsfristen ble tilbudt plass. Antall barn i barnehage i Strand har 



  Økonomi- og handlingsplan 2021 – 2024 
 

36 
 
 

det siste året økt med 20 barn. SSBs befolkningsprognoser viser en forventet nedgang i barnetallet 
i perioden frem mot 2025.  

Barnehage- og skolesektoren har siden 2016 hatt en felles satsing på språkløyper. Dette er nå i 
ferd med å implementeres i virksomhetene. Fra høsten 2020 ble Strand kommune tatt inn i det 
statlige satsningsprogrammet «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» Dette arbeidet skal i 
perioden frem mot 2023 være en sentral del av kompetansesatsingen i opplæringssektoren. 
Prosjektet er delfinansiert av staten.  

I Strand kommune er det 10 barnehager. Kommunen drifter 4 av disse hvor én er lokalisert på 
Fiskå i Nordre Strand og tre på Jørpeland. 66 % av barnehageplassene i Strand dekkes av private 
barnehager. Mottaksavdelingen i Bekkevegen barnehage vil fra 2021 legges ned og avdelingen 
legges om til ordinær drift. Dette vil være med å utjevne dette forholdet. 

FORESLÅTT BEVILGNING 2021 

 
 
 
Barnehagesektorens samlede driftsnivå i 2020 er i 
hovedsak videreført til 2021, tillagt lønnsvekst. 
Felles barnehage, som har tildelingsansvar for 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager, har en 
kostnadsreduksjon som skyldes lavere barnetall i 
de ikke-kommunale barnehagene. Dette gjør at 
summen av samlede tilskudd blir lavere til tross for 
høyere tilskuddssatser i 2021.  
 
Styrket barnehage har en reduksjon på 2,6 mill. på 
grunn av enkeltbarn i barnehage med rett til 
spesialpedagogisk- og tilrettelagt hjelp går over til 
skole høsten 2020. I tillegg skal virksomheten i 
samarbeid med barnehagene og PPT finne 
løsninger på en smartere forvaltning av ressursene.  
 
Drifts- og kostnadsnivå i våre kommunale 
barnehager er relativt stabil i 2021 sett opp mot 
2020. Variasjoner i budsjettrammen styres av 
barnegruppen og krav til bemanning i 
barnehageloven. 
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UTVIKLINGSTREKK I BARNEHAGETJENESTEN 

 
 
Netto driftsutgifter per innbygger i alder 1 – 5 år viser en nedgang fra 2018 til 2019 for Strand 
kommune. Per 2019 ligger Strand lavere enn kostragruppe 8 og landet for øvrig, men over 
nivået i kostragruppe 7. Denne nedgangen for Strand, skyldes i stor grad en nøktern og moderat 
drift i våre kommunale barnehager. Når det gjelder produktivitet pr korrigert oppholdstime så 
ligger Strand kommune høyt pr time, dette skyldes trolig lange åpningstider i Strand.  

89,8 % av barn i aldersgruppen 1 – 5 år har barnehageplass i Strand. Det er lavere enn i resten av 
landet og kostragruppe 7 og 8. Med utgangspunkt i dagens barnetall, har kommunen fremdeles 
kapasitet til å gi barnehageplass til alle barn som ønsker det. 34 % av barnehageplassene i Strand 
er kommunale noe som er en liten oppgang fra året før.  

 

Endrede forutsetninger ift. oppr. budsjett 2020 - Virksomheter 2021 2022 2023 2024

(tall i hele tusen)

2000 Felles barnehage Red. åpningstid barnehager (KOM 108/19) -200 -200 -200 -200

2000 Felles barnehage Økn. skjerming pensjon og tilskudd private bhg (Statsbud) 747 747 747 747

2050 Styrket barnehage Red. i vedtak (Rådm) -500 -500 -500 -500

2050 Styrket barnehage Kuttkrav: Red. volum i vedtak ihht. Oppl.lov 19 g (Rådm) -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

2100 Eikehaugen barnehage Pedagogisk bemanning tas ut (Øk.plan) -429 -429 -429 -429

2100 Eikehaugen barnehage Pedagognorm (Rådm/1.tert.20) 779 779 779 779

2100 Eikehaugen barnehage Omstilling:  andel av krav i sektor opplæring (Øk.plan/Rådm) -92 -92 -92 -92

2140 Førland barnehage Omstilling: andel av krav  i sektor opplæring (Øk.plan/Rådm) -235 -235 -235 -235

2160 Jørpeland barnehage Omstilling: andel av krav  i sektor opplæring (Øk.plan/Rådm) -159 -159 -159 -159

2160 Jørpeland barnehage Integr.tilsk .:  Fremmedspråklige barn (Rådm) -65 -65 -65 -65

2160 Jørpeland barnehage Bemanningsnorm (Rådm) 560 560 560 560

2180 Bekkevegen barnehage Omstilling:  andel av krav i sektor opplæring (Øk.plan/Rådm) -213 -213 -213 -213

2180 Bekkevegen barnehage Integr.tilsk .:  Mottaksbhg. Avsluttes pga. få barn (Rådm) -400 -400 -400 -400

2180 Bekkevegen barnehage Lønnsmidler, oppretthodle bemanningsnorm (2. tert. 20) (Rådm) 150 150 150 150

Sum -2 057 -2 057 -2 057 -2 057

K07 K08 Landet

2017 2018 2019 2019 2019 2019

Prioritering

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år bhg 133 746         163 410         159 743         155 399         165 033         163 207         

Produktivitet

Korr. brutto driftsutg kom bhg per korr oppholdst i kr 73,5 84,1 86,5 74,3 79,3 79                   

Dekningsgrad

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 87,1 87,9 89,8 91,8 92,9 92,4               

Andel barn i kommunale bhg i fht alle barn i bhg 32,4 33 34,2 52,8 47,0 49,1               

Tilgjengelighet

Andel bhg med åpningstid 10 t eller mer pr dag 100 100 100 68,7 56,8 37,3               

Strand kommune
Barnehage



  Økonomi- og handlingsplan 2021 – 2024 
 

38 
 
 

Alle barnehagene i Strand har åpningstid over 10 timer per dag. Dette er en konsekvens av at 
mange av foreldrene er dagpendlere og har vært avhengige av ferjetider. Etter vedtak i 
kommunestyret (KOM24/19) jobbes det mot innføring av kortere åpningstid i barnehagene fra 
januar 2021. Dette ventes å gi utslag i en bedre kvalitet med tettere bemanning i kjernetiden for 
barna, i tillegg til lavere sykefravær blant ansatte. Dette vil belyses i egen sak i løpet av høsten 
2020. 

Barnetallet i Strand har de siste årene hatt en nedgang. Framskrivninger av befolkningsutviklingen 
viser at tiden frem mot 2025 vil barnetallet fortsatt synke eller holdes stabilt ut fra dagens tall. 
Dette gjør at vi i Strand kommune fortsatt vil ha overkapasitet av barnehageplasser også frem mot 
2025. 

Fra høsten 2018 ble det innført krav om ny bemanningsnorm. Dette gjorde at kommunen måtte 
øke grunnbemanningen i de kommunale barnehagene. Dette økte kostnadene våre i 2018, noe 
som gir delvis utslag på barnehagetilskuddet i 2020 og med full effekt fra 2021. Volumet på 
tilskuddsposten går likevel ned på grunn av økt antall barn i kommunale barnehager og en 
nedgang i antall barn i private barnehager.   

 

Tabellen over gjengir tilskuddssatsene til de ikke-kommunale barnehagene i 2021. Satsene 
baserer seg på kommunale regnskapstall fra 2019, justert for deflator på 1,6 % i 2020 og 2,7 % i 
2021. Kapitaltilskuddet tilsvarer satser fastsatt av Kunnskapsdepartementet. 
Tilskuddsberegningen skal bekreftes av revisor. Det tas forbehold om endring i satsene som følge 
av stortingets behandling av statsbudsjettet. 

 

SKOLE 

Skolesektoren består av følgende virksomheter: 

 

 

 
 

  

Tilskuddssats for 2021 11% pensjon Herav pensjons- 13% pensjon Herav pensjons-

Tilskuddstype 100 % påslag 11% 100 % påslag 13%

Små barn 221 956               24 203                        226 546               28 604                      

Store barn 105 581               13 446                        108 131               15 891                      

Kapitaltilskudd følger statens 

satser

Kommunens egen pensjonsutg

Pr heltidsstilling, 2020-verdi 107 442               107 442               

Kapasitet/belegg

Felles grunnskole
Finansiering av felles tiltak i 

skolesektoren, gjesteelever, 

spes.undervisning friskoler

Tau ungdomsskole 210 elever

Jørpeland ungdomsskole 279 elever

Nordre Strand skule 83 elever

Tau skole 351 elever

Fjelltun skole 320 elever

Resahaugen skole 413 elever

Skolesektoren
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GJELDENDE MÅL 

Utviklingsplan for Strandaskolen rulleres høsten 2020 og blir gjeldende for perioden 2021-2025. 
Forslag til visjon er: «Strandaskolen kjennetegnes av motiverte og aktive elever som får utfolde seg 
faglig og sosialt i et inkluderende fellesskap».  Det er en videreføring av visjon fra forrige periode, 
men den tar inn over seg føringer som ligger i nytt læreplanverk, Fagfornyelsen, som er gjeldende 
fra høsten 2020.  

Strandaskolen er del av Utdanningsregion Midt-Rogaland, og med utgangspunkt i 
Stortingsmelding 21 (2016 – 2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen, har vi inngått et 
partnerskap med Universitetet i Stavanger hvor det arbeides for en kollektiv kapasitetsbygging. 
Det er utarbeidet en plan som er gjeldende for 2018 – 2022 som beskriver felles retning og 
samarbeidsform i regionen for en bedre skole for elevene våre. 

Strategi for digitalisering av Strandaskolen 1:1 ble behandlet høsten 2018 og skolene arbeider nå 
med å få denne planen institusjonalisert i virksomhetene. Det er opprettet nettverk mellom 
skolene hvor den pedagogiske bruken av læringsteknologi deles og videreutvikles. Dette arbeidet 
ses i sammenheng med nytt læreplanverk og det øvrige utviklingsarbeidet i Utdanningsregionen. 

FORESLÅTT BEVILGNING 2021 

 

Sektoren styres av føringer i opplæringsloven som skal sikre barn et tilfredsstillende utbytte av 
opplæringen, rett til opplæring på valgt målform, og av nasjonale normtall for lærertetthet i 
undervisningen. Summen av disse kravene gjør at skolene i Strandaskolen nå er på et minimum 
av ressurser for å kunne drive etter gjeldende forventninger fra sentrale og lokale myndigheter. 
Dette har ført til at det foreslås å legge ned Nordre Strand skole, som har de dyreste 
enhetskostnadene i sektoren, fra august 2021.  Det er ikke rom for ytterligere kutt i de øvrige 
skolenes drift. 

En konsekvens av foreslått bevilgning, er at elever fra Nordre Strand flyttes til Tau skole ved nytt 
skoleår, og at barneskolene må utnytte enhver mulighet til å slå sammen klasser, også på tvers av 
målform i de muntlige fagene, slik at vi får optimalisert gruppestørrelsene for å få en mest mulig 
effektiv drift. Det vil være små ressurser til å sette inn vikar, og da må klasser slås sammen i 
perioder med sykefravær. Det er usikkerhet knyttet til om skolene klarer å innfri kravet til 
lærernorm med foreslått budsjett. 
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Skolene i Strand ble frem til 2018 styrket i budsjettene for å komme opp på Kostragruppe 8-nivå 
og for å innfri krav om lærernorm på alle trinn. Lærernorm viser til gruppestørrelse 2, hvor timer 
til spesialundervisning og til særskilt norskopplæring ikke telles med. Skolene har brukt tildelte 
ressurser til ordinær undervisning, styrkingstimer og lovpålagt spesialundervisning. Når rammen 
til skolene reduseres, kuttes styrkingstimer som ikke er lovpålagt. Rammeoverføringen til Strand 
kommune får en direkte reduksjon på bakgrunn av antall elever i godkjente private friskoler 
(viser til kapittel om skatt og rammetilskudd hvor det beskrives hvordan skolenes rammer er 
redusert på grunn av korreksjonsordningen). Trekket er betydelig større enn hva kommunen 
klarer å redusere i drift, da det ikke reduseres i klasser tilsvarende trekkbeløpet. Alle skolene 

Endrede forutsetninger ift. oppr. budsjett 2020 - Virksomheter 2021 2022 2023 2024

(tall i hele tusen)

2500 Felles grunnskole Kjøp skoleplasser Sandnes tas ut (Øk.plan) -2 350 -2 350 -2 350 -2 350

2500 Felles grunnskole Skyss elever til Forsand tas ut (Øk.plan) -95 -95 -95 -95

2500 Felles grunnskole Kjøp nye skoleplasser nye Sandnes (KOM 108/19) 1 206 1 206 400 -808

2500 Felles grunnskole Støtte til privat SFO tas ut (KOM 108/19) -273 -273 -273 -273

2500 Felles grunnskole Økte utgifter tilrettelagt SFO tilbud (Rådm) 160 160 160 160

2500 Felles grunnskole Skoleskyss (Rådm) 230 230 230 230

2500 Felles grunnskole Red. kjøp fra andre (Rådm) -241 -241 -241 -241

2500 Felles grunnskole Red. inntekter refusjon kommuner (Rådm) 351 351 351 351

2500 Felles grunnskole Red. i spesialundervisning (Rådm) -1 948 -1 948 -1 948 -1 948

2500 Felles grunnskole Red. skyss (Rådm) -158 -158 -158 -158

2500 Felles grunnskole Kuttkrav:  Red. utgifter tilrettelagt SFO (Rådm) -500 -500 -500 -500

2500 Felles grunnskole SFO rabattordninger (Statsbud) 341 341 341 341

2530 Tau ungdomsskole Omstilling:  andel av krav i sektor opplæring (Øk.plan/Rådm) -361 -361 -361 -361

2530 Tau ungdomsskole Korreksjonsordning  private skoler 60% i drift (KOM 99/17) -153 -153 -153 -153

2560 Jørpeland ungdomsskole Omstilling:  andel av krav i sektor opplæring (Øk.plan/Rådm) -563 -563 -563 -563

2560 Jørpeland ungdomsskole Korreksjonsordning  private skoler 60% i drift (KOM 99/17) -257 -257 -257 -257

2560 Jørpeland ungdomsskole Fastlønn, beholde ønsket bemanning (50% ivaretatt) (Rådm) 807 807 807 807

2590 Nordre Strand skole Omstilling:  andel av krav i sektor opplæring (Øk.plan/Rådm) -204 -204 -204 -204

2590 Nordre Strand skole Korreksjonsordning  private skoler 60% i drift (KOM 99/17) -64 -64 -64 -64

2590 Nordre Strand skole Omstilling:  Avvikle skole august 2021 (Øk.plan/Rådm) -3 733 -8 466 -8 466 -8 466

2590 Nordre Strand skole Omstilling:  Red. SFO tjenesteleiing (Rådm) -50 -115 -115 -115

2590 Nordre Strand skole Omstilling:  Red. SFO ordinær og tilrettelagt (Rådm) -34 -87 -87 -87

2590 Nordre Strand skole Omstilling:  Tilrettelagt tilbud flyttes til Tau skole (Rådm) -525 -1 000 -1 000 -1 000

2590 Nordre Strand skole Omstilling: Red. skyss (Rådm) -204 -450 -450 -450

2620 Tau skole Justering inntektsnivå SFO (1. tert.20) 400 400 400 400

2620 Tau skole Omstilling:  andel av krav i sektor opplæring (Øk.plan/Rådm) -614 -614 -614 -614

2620 Tau skole Korreksjonsordning  private skoler 60% i drift (KOM 99/17) -320 -320 -320 -320

2620 Tau skole Beholde avdelingsledere (innvilget 50%) 407 407 407 407

2620 Tau skole Beholde spesialpedagogisk leder (innvilget 50%) 448 448 448 448

2620 Tau skole Beholde sosiallærer i 100% stilling (innvilget 50%) 192 192 192 192

2620 Tau skole Beholde skolesekretær i 100% stilling (innvilget 50%) 153 153 153 153

2620 Tau skole Beholde trinnledere (innvilget 50%) 318 318 318 318

2620 Tau skole Beholde styrking  (innvilget 50%) 2 036 2 036 2 036 2 036

2620 Tau skole Kuttkrav: Red. lønnsutgifter SFO ordinær -100 -100 -100 -100

2620 Tau skole Omstilling:  NSS-elever, SFO ordinært og tilrettelagt (Rådm) 34 87 87 87

2620 Tau skole Omstilling:  NSS-elever, til Tau skole fra aug. 2021 (Rådm) 877 2 105 2 105 2 105

2620 Tau skole Omstilling:  NSS-elever, tilrettelagt tilbud (Rådm) 525 1 000 1 000 1 000

2620 Tau skole Omstilling:  NSS-elever, skyss alle elever til Tau skole (Rådm) 238 521 521 521

2680 Fjelltun skole Omstilling:  andel av krav i sektor opplæring (Øk.plan/Rådm) -463 -463 -463 -463

2680 Fjelltun skole Korreksjonsordning  private skoler 60% i drift (KOM 99/17) -267 -267 -267 -267

2680 Fjelltun skole Beholde ønsket bemanning (innvilget 50%) (Rådm) 590 590 590 590

2680 Fjelltun skole Skyss Bjørheimsbygd (Rådm) 989 989 0 0

2690 Resahaugen skole Omstilling:  andel av krav i sektor opplæring (Øk.plan/Rådm) -689 -689 -689 -689

2690 Resahaugen skole Korreksjonsordning  private skoler 60% i drift (KOM 99/17) -364 -364 -364 -364

2690 Resahaugen skole Beholde ønsket bemanning (innvilget 50%) (Rådm) 1 206 1 206 1 206 1 206

2690 Resahaugen skole Kuttkrav:  Red. lønnsutgifter SFO ordinær (Rådm) -500 -500 -500 -500

2750 Kulturskolen Omstilling:  andel av krav i sektor opplæring (Øk.plan/Rådm) -94 -94 -94 -94

2750 Kulturskolen Kuttkrav: Red. tilbud, kostragruppe 7 (Rådm) -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

2800 Ryfylke læringssenter Omstilling:  andel av krav i sektor opplæring (Øk.plan/Rådm) -133 -133 -133 -133

2800 Ryfylke læringssenter Bruk av flyktningefond 2,5 mill. videreført ett år 0 -2 500 -2 500 -2 500

2900 PPT Omstilling: andel av krav  i sektor opplæring (Øk.plan/Rådm) -106 -106 -106 -106

2900 PPT Logopedstilling (Rådm) 883 883 883 883

2900 PPT Red. lønnsutgifter (KOM 108/19) -500 -500 -500 -500

2900 PPT Husleie og strøm (Rådm) 54 54 54 54
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opplever at de har for lite timer til styrking av ordinær undervisning, og peker på at dette er en 
forutsetning for å kunne gi en god opplæring som kan føre til redusert volum på 
spesialundervisning. Det er nå også uvisst om skolene klarer å innfri normen for lærertetthet med 
budsjetterte midler. 

Felles grunnskole budsjetterer midler til undervisning av elever som er plassert av 
barneverntjenesten i andre kommuner, spesialundervisning og skyss til elever i private friskoler, 
kjøp av skoleplasser og skyss til elever fra det grensejusterte området til Sandnes kommune og til 
videreutdanning av lærere. Fra 2021 har kommunen sagt opp samarbeidsavtalen med Klippen 
fritidsklubb (KFK), og elevene tilbys plass på Resahaugen SFO i tråd med budsjettvedtaket for 
2020 (KOM 108/19). Støtte til ordinære- og tilrettelagtplasser ved KFK reduseres derfor fra 
budsjettet til Felles grunnskole. Strand kommune ligger høyere enn andre kommuner på midler 
til tilrettelagttilbud i SFO. Det arbeides med en omlegging av driften i de kommunale SFO-ene for 
å bli mer sammenlignbare med landsgjennomsnittet.  

Alle skolene har i sine budsjett for 2021 fått redusert ramme knyttet til friskoletrekket og 
omstillingskrav fordelt etter elevtallet ved skolen. Jørpeland ungdomsskole, Tau skole, Fjelltun 
skole og Resahaugen skole har alle i sine forslag til budsjett 2021 bedt om økte ressurser slik at 
de kommer i balanse og kan drive en forsvarlig drift. Skolene har med seg et negativt avvik fra 
2020. I rådmannens forslag til budsjett er disse ønskene imøtekommet med 50 %.  

De økonomiske utfordringene i sektoren gjorde at rådmannen for budsjett 2020 foreslo å legge 
ned driften ved Nordre Strand oppvekstsenter, som har de dyreste enhetskostnadene i 
barnehage- og skolesektoren. Høsten 2020 har konsulentfirmaet BDO sett på muligheter for 
effektivisering innenfor kommunens drift, og her foreslås at elevene ved Nordre Strand skole 
flyttes til Tau skole fra høsten 2021. I rådmannens forslag til budsjett 2021 settes derfor forslaget 
frem på nytt. De 83 elevene ved Nordre Strand skole vil da skysses til Tau skole hvor det er ledig 
kapasitet. Foreløpig beregning tilsier at det kun må opprettes to nye klasser på Tau. Skyssutgiften 
økes marginalt fordi 72 av 83 elever allerede har skoleskyss.  
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UTVIKLINGSTREKK I SKOLENE 

 

Netto driftsutgifter i grunnskolesektoren per innbygger 6 – 15 år ligger under 
landsgjennomsnittet og snittet for kostragruppe 8, og marginalt under nivået i kostragruppe 7. 
Nøkkeltallet angir kommunens prioritering av sektoren og henger sammen med 
alderssammensetningen i befolkningen. Korrigerte brutto driftsutgifter i grunnskolen per elev gir 
et mål på kommunenes produktivitet. Her ser vi at Strand har høyere utgifter per elev en snittet 
for kostragruppe 7 og lavere utgifter per elev enn landsgjennomsnittet og snittet for kostragruppe 
8. En av forklaringsfaktorene kan være at Strand kommune har en litt høyere gjennomsnittlig 
gruppestørrelse.  

Andelen barn som får spesialundervisning er noe høyere i Strand enn i landet for øvrig, men lavere 
enn tidligere år. Skolene arbeider videre med å redusere volumet på barn som har rett til 
spesialundervisning i samarbeid med PPT og barnehagesektoren.  

Andelen elever i Strand som går på friskoler var i 2019 10,5 % mot 4,8 % i landet for øvrig. Det er 
til sammen 400 godkjente elevplasser i friskoler i Strand. I 2019 var det 191 elever fra Strand 
kommune som benytter seg av friskoleplasser mot 176 elever i 2018. 

 
ØVRIGE VIRKSOMHETER OPPLÆRING 

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

• Ryfylke læringssenter 
• Kulturskolen 
• Pedagogisk-psykologisk tjeneste Midt-Ryfylke (PPT Midt-Ryfylke) 

FORESLÅTT BEVILGNING 2021 

 

I budsjettforslaget for 2021 er det forutsatt en reduksjon på 1 mill. i kulturskolens budsjettramme. 
For å få til et reelt kutt på 1 million i kulturskolen må det kuttes 1,5 millioner i lønnsutgifter da 
det må hensyntas tapte elevinntekter. Konsekvensene av budsjettreduksjonen vil bli at ca. 120 
elever vil miste sitt tilbud, hovedsakelig på instrumentopplæring. Videre innebærer 

K07 K08 Landet

2017 2018 2019 2019 2019 2019

Prioritering

Netto driftsutgifter grunnskolesektor per innb. 6-15 år 99 465           103 310         110 453         110 612         120 807         117 308         

Produktivitet

Korr. brutto driftsutg til grunnskole per elev i kr 116 548         120 257         128 483         126 697         136 575         133 766         

Dekningsgrad

Andel elever i grunnskole m/spesialundervisning 9,1 9,4 8,9 7,3 8,2 7,8                  

Andel elever i kommunale skoler av innbyggere 6-15 år 92,3 90,4 89,5 95,6 95,2 95,2               

Kvalitet

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1-10. årstrinn 13,9 13,9 13,8 13,6 12,9 12,9               

Skole
Strand kommune
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budsjettreduksjonen en avvikling av tilskudd til drift av skolekorpsene. Det medfører en risiko for 
at skolekorpsene nedlegges. Det vil kunne resultere i færre konserter og forestillinger. 

Ryfylke læringssenter har de to siste årene vært gjennom en betydelig nedbemanning grunnet 
synkende elevtall, lavere inntekter og omstillingskrav. Skolen har nedbemannet med 7,35 årsverk 
– ni ansatte har blitt omplassert i andre virksomheter, eller har fått seg jobb andre steder. I tillegg 
er to ansatte ikke erstattet. Høsten 2020 er flere klasser/grupper slått sammen og skolen driver 
nå som en fådelt skole. Rådmannen vurderer nå at bemanningen er på et minimum for å kunne gi 
et forsvarlig tilbud, og det må brukes 2,5 mill. fra flyktningefondet for å få skolens drift i balanse 
for 2021. Det må i løpet av våren 2021 arbeides videre med voksenopplæringstilbudet vårt slik at 
det kan innrettes uten et tilskudd på 2,5 mill. fra fond. 

PP-tjenesten har i løpet av 2020 
nedbemannet driften med 2,5 årsverk.  
Årsaken til dette er at Finnøy og Forsand 
gikk ut av det interkommunale 
samarbeidet, samt en andel av 
omstillingskravet i sektoren. I budsjett for 
2020 vedtok kommunestyret at det skulle 
legges opp til effektivisering, litt lavere 
driftsnivå og besparelse i form av 
reduksjon i årsverk tilsvarende 0,5 mill. i 
2021 hos PPT. Det gjenstår nå 390 000 av 
disse. PPT ser ikke at det kan kuttes mer i 
stillinger knyttet til det interkommunale   

arbeidet, og foreslår at det resterende beløpet tas av logopedstilling tilhørende Strand kommune. 
Dette anses ikke tilrådelig av rådmannen, og virksomheten foreslås derfor finansiert med 0,39 
mill. for fortsatt å kunne beholde logopedstillingen.  
 

KULTURSKOLEN 

Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet. Formålet med opplæringen 
er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Kulturskolen er en 
sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen som kan kvalifisere elever med særlig 
interesse og motivasjon til opptak i høyere, kunstfaglig utdanning. Opplæringen skal bidra til barn 
og unges utdanning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, 
bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse.  
 
Kulturskolen gir i dag et bredt tilbud som favner mange ulike interesseområder. Det gis tilbud i 
animasjonsfilm, tegning/maling, dans, drama og teater, kulturverksted, musikkteknologi i tillegg 
til opplæring på flere ulike instrumenter og sang.  

UTVIKLINGSTREKK I KULTURSKOLEN 

 

K07 K08 Landet

2017 2018 2019 2019 2019 2019

Produktivitet

Korr brutto driftsutg til komm kulturskole per bruker 14 347           16 739           18 330           20 089           22 970           21 417           

Dekningsgrad

Andel elever i kultursk av ant barn i alderen 6-15 år, % 23,0 21,2 20,1 13,1 13,4 13,8               

Kulturskole
Strand kommune
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Strand har en høy andel elever i kulturskolen sammenlignet med andre kommuner. Per oktober 
2020 har skolen 401 elever. Tilbudene i Strand fanger opp mange av de som ikke er aktive 
innenfor idrett, og det er flere tidligere elever som i dag har gjort faget til sin levevei. 

Brutto driftsutgifter per elev i kulturskolen i Strand er lavere enn gjennomsnittet i kostragruppe 
7 og 8 og landet for øvrig. Dette henger sammen med at skolen har mange elever som deltar i 
gruppeaktiviteter, og at Strand har lave kostnader knyttet til administrasjon.  

Det har vært vanskelig å få øvingsrom for kulturskolen, og lærerne i kulturskolen har ikke hatt 
arbeidsplasser hvor de kan forberede seg til timene. Tau skole har egne lokaler for kulturskolen, 
noe som er en betydelig forbedring av øvings- og arbeidsforholdene for elever og lærere i 
kulturskolen på Tau. Utfordringene for kulturskolen på Jørpeland er inntil videre løst med en 
midlertidig brakkerigg ved Jørpeland ungdomsskole. 

RYFYLKE LÆRINGSSENTER (VOKSENOPPLÆRINGEN) 

Ryfylke Læringssenter tilbyr spesialundervisning for voksne etter opplæringslovens § 4 A-2. Det 
tilbys undervisning i norsk og samfunnskunnskap for personer mellom 16 og 67 år som har rett 
og/eller plikt til denne opplæringen (utlendingsloven §§ 28, 34, 35, 38 og 53). Skolen tilbyr også 
grunnskoleopplæring for voksne som trenger dette etter opplæringslovens § 4 A-1.  
Virksomhetens mål: 

• å tilby undervisning som forbedrer livskvaliteten til mennesker med ulike 

funksjonsnedsettelser 

• å kvalifisere voksne mennesker til videre studier, utdanning og/eller arbeid 

• å gi deltakerne et godt læringsmiljø og en trygg skolehverdag 

 
Tilflytting til Strand kommune og arbeidsmarkedet påvirker deltakertallet og etterspørselen etter 
norskopplæring. Innvandrere med rett og plikt til norskopplæring må benytte denne innen tre 
måneder etter ankomst til landet. Voksenopplæringen er forpliktet til å gi opplæring i inntil 5 år, 
men mottar kun tilskudd for år 1, 2 og 3.  
 
Nye modulstrukturerte læreplaner er 
utarbeidet av Kompetanse Norge, og er prøvd 
ut i forsøk med forberedende 
voksenopplæring (FVO) fra 1. august 2017. 
Forsøket er utvidet og gjelder ut våren 2023. 
Ryfylke Læringssenter var en av 28 skoler i 
landet som var med i forsøket fra oppstarten, 
våren 2019 ble forsøket utvidet med 15 
kommuner og én fylkeskommune. I 
utvelgelsen ble det lagt stor vekt på mulighet 
for kombinasjonsforsøk mellom 
modulstrukturert opplæring på nivået under 

 

 

videregående opplæring, og modulstrukturert fag- og yrkesopplæring. Ryfylke Læringssenter og 
Strand videregående starter dette skoleåret samarbeid med kombinasjonsforsøk som et lokalt 
forsøk i denne omgang. 
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UTVIKLINGSTREKK I VOKSENOPPLÆRINGEN 

Ryfylke læringssenter har i 2020 hatt en betydelig omstilling av driften. Elevtallet går ned grunnet 
færre asylsøkere og flyktninger. Det er bortfall av statlige tilskudd selv om elevene fremdeles har 
rett til opplæring grunnet svake norskferdigheter. For å kunne opprettholde dagens nivå på 
tjenestene, foreslår rådmannen at det benyttes 2,5 mill. av flyktningefondet for å delfinansiere 
driften ved Ryfylke læringssenter fram til sommeren 2021. Det må i løpet av våren 2021 arbeides 
videre med voksenopplæringstilbudet vårt slik at det kan innrettes uten bruk av fondsmidler. 

 

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

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en lovpålagt tjeneste. PPT forvalter opplæringsloven og 
barnehageloven, og er kommunens sakkyndige instans vedrørende spesialundervisning for elever 
og spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder. All saksbehandling skal være preget av 
barnekonvensjonens intensjoner, der barnets beste skal stå sentralt i all saksbehandling. PPT yter 
tjenester for alle barn som bor i kommunene i alderen 0-16 år, samt voksne. PPT jobber med 
individsaker, men har også arbeid rettet mot grupper/klasser som da regnes som systemsaker. 

UTVIKLINGSTREKK I PPT 

PPT Midt-Ryfylke drives som et interkommunalt vertskommunesamarbeid mellom Strand og 
Hjelmeland hvor Strand kommune er vertskommune.   

Som nevnt i innledningen til kapittelet for sektoren, arbeides det med et tverrfaglig samarbeid 
mellom virksomheter for å utnytte kompetanse og ressurser bedre fremover. PPT ser nå på 
muligheter for å dreie arbeidet mer over på veiledning i barnehager og skoler, slik at det på sikt 
blir færre barn med behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.  

Samarbeidsavtalen med Hjelmeland kommune videreføres, og det arbeides langsiktig med 
omlegging av tjenesten i begge kommunene. For å kunne møte lovkravene til tjenesten er det 
viktig med et godt fagmiljø som sikrer alle aktuelle områder hvor det ytes hjelp. 

Strand kommune har en egen logoped som gir tjenester til alle aldersgrupper. Logopeden er ikke 
en del av PP-tjenesten som inngår i vertskommunesamarbeidet, men er samlokalisert og 
organisert under PPT i Strand kommune.  
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4 KOMMUNALAVDELING OMSORG  

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OG GJELDENDE MÅL 

Hovedoppgaven for omsorgssektoren er å ivareta trygge boforhold, høy livskvalitet, et godt 
helsetilbud og en god samfunnsutvikling for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Dette er i tråd med tre av de strategiske målene i kommuneplanens samfunnsdel (delmål 1 
Bærekraftig økonomi, delmål 3 Samskaping og innbyggerdialog og delmål 4 Attraktivitet).  
 
Plan for helse og omsorg som ble vedtatt av kommunestyret i sak 059/20 setter 7 strategiske tema 
på dagsorden: Forebygging og tidlig innsats, brukerens ressurser og medvirkning, boformer, 
lengst mulig i eget liv, pårørende, frivillige, ressurser og innovasjon. Planer og tiltak vurderes mot 
disse strategiske tema og er konkretisert i f.eks Furulia-prosjektet, engasjement av frivillige i 
prosjekter, satsing på rekruttering av sykepleiere og menn i helse.   

FORESLÅTT BEVILGNING 2021 

 

 

Kommunalavdeling Omsorg sitt nettobudsjett er styrket med 3,225 mill. mot opprinnelig budsjett 
2020. Målt mot budsjett per andre tertial er budsjettforslaget for 2021 1,471 mill. lavere.  I 
foreslått bevilging i 2021 er budsjettet for alle virksomhetene justert slik at de har et realistisk 
ferievikarbudsjett. Fram til 2021 har vikarposten vært en salderingspost. Med denne økningen vil 
rådmannen forsøke å legge en binding på posten i budsjettsammenheng, slik at vikarbudsjettet 
ikke gradvis går til finansiering av andre driftsposter.  

Andre budsjettøkninger som foreslås er hovedsakelig relatert til dekning av økt personalbehov 
for enkelte pasienter eller brukere som f.eks. BPA og utviklingshemmede. Dementavdelingen på 
Jonsokberget foreslås tildelt justeringer i tråd med vedtak i første tertial 2020. Det er ikke foreslått 
bevilginger til nye tiltak utover dette.  

Miljøtjenesten har et stabilt antall brukere. Det er brukere som utagerer, brukere som trenger 
tettere oppfølging, og oppfølging av tvangsvedtak som krever mer personale, noe som gir utslag i 
behov for økte bevilgninger Økt satsning på kvalitet i tjenesten de siste årene bidrar til mer 
forsvarlige tjenester for brukere. Størst effekt gir dette for Langelandmoen og Bekkeveien, som 
har de yngste brukere. 

Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan

Omsorg 2019 2020 2022 2023 2024

(tall i tusen kroner) Netto Netto Netto Netto Netto Netto

3250 Felles omsorg og helse 1 850             -                 3 594             -                 3 594             3 594             3 594             3 594             

3400 Omsorgstjenester Tau 33 528           36 652           38 078           -4 359            33 719           33 499           33 499           33 499           

3460 Åpen omsorg Jørpeland 26 059           26 327           27 604           -1 643            25 961           25 576           25 576           25 576           

3500 Institusjon Rehabilitering 14 186           16 315           15 471           -1 200            14 271           14 271           14 271           14 271           

3510 Institusjon Sykeavdelingen 13 611           17 328           21 666           -4 460            17 206           17 206           17 206           17 206           

3540 Dementavdeling Jonsokberget 45 496           45 688           44 411           -3 535            40 876           39 786           39 786           39 786           

Sum drift 134 730         142 310         150 824         -15 197         135 627         133 932         133 932         133 932         

12090 Internfortjenester fordelt 5 480             5 591             5 752             5 752             5 752             5 752             5 752             

140 210         147 901         156 576         -15 197         141 379         139 684         139 684         139 684         

Budsjett

2021

Sum

Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan

PUH-tjenesten 2019 2020 2022 2023 2024

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

3600 Bøkestien omsorgsboliger 8 699             9 414             12 177           -1 765            10 412           10 412           10 412           10 412           

3630 Bekkevegen omsorgsboliger 9 511             10 328           11 585           -2 231            9 354             9 354             9 354             9 354             

3660 Dir. Poulsonsgt omsorgsboliger 11 311           11 341           17 611           -6 651            10 960           10 960           10 960           10 960           

3680 Langelandsmoen omsorgsboliger 23 400           25 651           25 990           -1 509            24 481           24 481           24 481           24 481           

52 921           56 734           67 363           -12 156         55 207           55 207           55 207           55 207           

12090 Interntjenester fordelt 1 912             1 940             1 996             1 996             1 996             1 996             1 996             

Sum virksomhet 54 833           58 674           69 359           -12 156         57 203           57 203           57 203           57 203           

Sum drift

Budsjett

2021
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I 2019 ble ambulerende miljøtjeneste startet. Denne bidrar til å forebygge behov for nye tyngre 
omsorgstjenester. 

 

På grunn av covid-19 pandemi håndtering har kommunalavdeling omsorg ikke hatt kapasitet til å 
redusere kostnader og igangsette omstillingsarbeidet.  Det står fortsatt et omstillingskrav på 2,7 
mill. for 2020 som ikke er blitt påbegynt. I tillegg er det for 2021 og videre et innsparingskrav på 
5,12 mill. Samlet er innsparingskravet som forventes fra kommunalavdelingen nå på 7,82 mill. i 
2021.  

For å imøtekomme dette omstillingskravet er det foreslått kraftfulle og varige driftsreduksjoner, 
blant annet:  

• Reduksjon på ca 1,5 årsverk innenfor dagsentertilbudet ved Omsorgstjenester Tau og 
Åpen omsorg 

• Omlegging av turnus med siktemål å redusere lønnsutgifter i hjemmesykepleien ved Åpen 
omsorg, årsverk ikke avklart enda 

• Ca 0,75 årsverk mindre innenfor tjenesten praktisk bistand 

• Reduksjon på 0,8 årsverk innenfor merkantile tjenester ved Dementavdelingen  

• Reduksjon på 1,8 årsverk innenfor nattjenesten ved Dementavdelingen 

• Redusert grunnbemanning ved Dementavdelingen, årsverk ikke avklart enda 

De kommunale omsorgstjenestene er nødt til å omstille seg for å være i stand til å møte 
eldrebølgen. Pleietrengende må istandsettes til å kunne bo lenger hjemme, og de eldre som må 
motta tjenester kan ikke fortsette å motta i samme utstrekning som før. Til det er det verken nok 
hender eller tilstrekkelige budsjettmidler, landet over.   

Endrede forutsetninger ift. oppr. budsjett 2020 - Virksomheter 2021 2022 2023 2024

(tall i hele tusen)

3400 Tau omsorg Omstilling:  Red. utg. dagsenter 100% (Rådm) -220 -440 -440 -440

3400 Tau omsorg Omstilling:  Red. lønnsutgifter praktisk bistad (Rådm) -417 -417 -417 -417

3400 Tau omsorg Ferievikarer justering (Rådm) 692 692 692 692

3460 Åpen omsorg Jørp. Ny BPA-bruker (Rådm) 100 100 100 100

3460 Åpen omsorg Jørp. Omstilling:  Omlegging turnus, red. årsverk (Rådm) -165 -330 -330 -330

3460 Åpen omsorg Jørp. Omstilling:  Red. utg. dagsenter 100% halvår (Rådm) -220 -440 -440 -440

3460 Åpen omsorg Jørp. Omstilling:  Red. lønnsutgifter praktisk bistad (Rådm) -417 -417 -417 -417

3460 Åpen omsorg Jørp. Økning BPA-brukere (Rådm) 186 186 186 186

3460 Åpen omsorg Jørp. Ferievikarer justering (Rådm) 877 877 877 877

3500 Institusjon Jonsokberget Ressurskrevende bruker, 1:1 hele døgnet, netto (Rådm) 1 500 1 500 1 500 1 500

3500 Institusjon Jonsokberget Økte utgifter til mat (Rådm) 200 200 200 200

3500 Institusjon Jonsokberget Helligdagstillegg justering (Rådm) 114 114 114 114

3540 Demente Jonsokberget Årsverk i turnus, justering (1.tert.20) 2 000 2 000 2 000 2 000

3540 Demente Jonsokberget Omstilling:  Red. merkantile tjenester 80% st. (Rådm) -460 -460 -460 -460

3540 Demente Jonsokberget Omstilling:  Red. lønn nattvakttjenesten 1,8 åv (Rådm) -1 320 -1 320 -1 320 -1 320

3540 Demente Jonsokberget Ferievikarer justering (Rådm) 100 100 100 100

3540 Demente Jonsokberget Helligdagstillegg justering (Rådm) 169 169 169 169

3540 Demente Jonsokberget Red. brukerbetaling (Rådm) 49 49 49 49

3540 Demente Jonsokberget Kuttkrav:  Red. lønnsutgifter grunnbemanning (Rådm) -1 090 -2 180 -2 180 -2 180

3600 Bøkestien/dagsenter Ny bruker fra VGS, tiltak fra 2020, helårseffekt (Rådm) 458 458 458 458

3600 Bøkestien/dagsenter Ferievikarer justering (Rådm) 34 34 34 34

3630 Bekkevegen puh Økt bemanning pga. tilsyn FMRO (KOM 048/20) 1 800 1 800 1 800 1 800

3630 Bekkevegen puh Økt inntekt andre kommuner pga. økt bemanning (Rådm) -300 -300 -300 -300

3630 Bekkevegen puh Kuttkrav:  Red. utgifter støttekontakt (Rådm) -500 -500 -500 -500

3660 Dir. Poulsonsgate Ferievikarer justering (Rådm) 198 198 198 198

3680 Langelandsmoen Ferievikarer justering (Rådm) 417 417 417 417

3680 Langelandsmoen Omstilling:  Red. lønnsutgifter avlastning (Rådm) -560 -560 -560 -560

Sum 3 225 1 530 1 530 1 530
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Kommunalavdelingen har en nøktern drift, og det er en krevende prosess å finne innsparingstiltak 
som gir mulighet å forberede seg til fremtiden uten å utarme driften. Å redusere grunnturnus kan 
gi store utfordringer med å opprettholde en forsvarlig drift. Videre vil en reduksjon i tjenester 
utenfor institusjonene kunne utfordre strategien om å bo lengre hjemme. Vi må forberede oss på 
at tjenester ikke gis og/eller kortes inn, eller at kvaliteten senkes. Et sparetiltak ett sted kan 
forflytte problemet til en annen del av tjenestetilbudet eller et annet steg i omsorgstrappa. Det 
eksisterer ikke normtall som f.eks antall pasienter pr sykepleier. Grunnbemanning er hele tiden 
under press pga. stadig økt omsorgsbehov. 

 

Det er en del områder tjenesten kan bli 
bedre på, så som dagavdelingene, 
nattevakt på Jonsokberget, grunnturnus i 
Åpen omsorg og praktisk bistand (hjelp i 
heimen). Samtidig reduserer sparetiltak i 
dagavdelingene og praktisk bistand 
motivasjonen for innbyggerne til å bo 
lengre hjemme.  Dagavdelingene kan 
engasjere flere frivillige slik erfaringer fra 
Tautunet har vist er mulig. Praktisk 
bistand kan utføres av andre også, og 
regjeringen har foreslått en lovendring om 
privat kjøp av praktisk bistand.  Natt-
tjenesten på Jonsokberget kan 
optimaliseres, og det ble i 2019 igangsatt 
en omstillingsprosess som må gjenopptas 
og fullføres. 

 
Det foreslås en reduksjon i avlastning og støttekontakter. Konsekvensen av dette er at pårørende 
og frivillige må involveres mer, søkere kan måtte vente lengre før en får en kommunal tjeneste, og 
en må forvente at tjenesten må deles ut til flere og til de som trenger det mest.  

Reduksjon av resepsjon på Jonsokberget vil medføre at den ikke er betjent, og heller ikke 
sentralbordet vil være betjent. Pårørende må henvende seg til avdelingen.  

Som sluttpost i innsparingstiltak foreslås å redusere grunnbemanning på dagtid i dementavdeling. 
Tiltaket vil kreve mye av ansatte. Reduksjon i grunnbemanning vil for beboere og pasienter bety 
at de må vente lengre på hjelp til dobesøk og morgenstell. Det kan også føre til mindre hjelp til 
dusjing mm.  

Rådmannen har mottatt søknad om støtte til Pårørendesenteret for 2021. Med bakgrunn i den 
vanskelige økonomiske situasjonen kommunen står i, finner rådmannen det vanskelig å 
imøtekomme denne.  

UTVIKLINGSTREKK I OMSORGSTJENESTENE 

Pleie og omsorg er ett av to hovedområdene innenfor Kommunalavdeling Omsorg. Pleie og 
omsorg består av følgende virksomheter og tjenesteområder:  
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Kommunalavdeling Omsorg er 
den kommunalavdelingen som de 
kommende 20 år vil møte den 
sterkeste veksten. Antall eldre 
over 80 år ventes å dobles.  
Kommunen må belage seg på en 
ny hverdag med konstant 
‘høyvann’ innenfor eldreomsorg.  
Årlig økning innen denne 
aldergruppen er anslått til 4 %. 
Rammebetingelsene er krevende. 
Grunnbemanning er ikke normert 
og det oppleves stort 
arbeidspress med stadig mer 
oppgaver. Sykehjemsplasser blir 
drevet som ‘sykehus light’. Det er 

krevende å rekruttere høyskoleutdannede, og kan bli krevende å rekruttere helsefagarbeidere om 
noen år. 
 
I 2020 har pågangen fra nye brukere innen rehabilitering og dementdiagnoser også økt. Dette 
bidrar til økt etterspørsel etter korttidsopphold og andre kompenserende tiltak.  Få 
institusjonsplasser fordrer også mer kompetanse og ressurser fra hjemmetjenesten, 
hverdagsrehablitering og andre tjenester i de lavere trinnene i omsorgstrappa. Den ‘gode miksen’ 
av et tilstrekkelig antall institusjonsplasser, tilstrekkelige hjemmetjenester og tilstrekkelige 
forebyggende aktiviteter er under press. Denne situasjonen illustrerer at kommunen hjelper et 
økt antall pasienter, at pasientene i økende grad får kortere opphold, og at det er behov for flere 
langtidsplasser. 

Institusjons- og rehabiliteringstjenestene har tradisjonelt hatt den samme mengde brukere og 
samme bemanning. Først nå i 2020 ser en tendens til økt antall brukere innen eldreomsorgen. 
Rehabiliteringsavdelingen på Jonsokberget hadde i 2018 5 personer med over 60 liggedøgn, mens 
det hittil i år er 8 personer. Samme avdeling hadde i 2017 163 utskrivninger, og hittil i år 290 
utskrivinger. Det tilsvarer en økning på 78 % på tre år. Korttidsplasser hadde i 2017 2 
utskrivninger, mot hittil i år 66. Det oppleves spesielt mye press på sommeren når mange 
pårørende søker om avlastning.  Til tider blir ledige plasser på andre avdelinger tatt med for å 
avlaste korttidsavdelingen. For søkerne betyr det at en ofte ikke kan få innvilget hele sitt ønske. 
Strand kommune har inngått avtale med Hjelmeland kommune om å ta imot pasienter ved større 
pågang. Det er jevnt ca. 5-10 personer som venter på langtidsplass i institusjon eller bofellesskap 
med heldøgns omsorg. I påvente av plass brukes intensiv innsats av hjemmetjeneste og 
hverdagsrehabilitering. 

Oppfølging av demens i hjemmetjenesten viser at det er 57 brukere med kognitiv svikt som bor 
hjemme, hvorav 39 alene. Det er mange i omsorgsboligene som har en demenssykdom og det er 
krevende mtp ressurser.  På et eller annet tidspunkt kan disse brukere ikke bli boende hjemme 
lengre, og da er dagsenter og avlastningsopphold første alternativet. Dementavdelingen har 
høsten 2020 blitt utvidet med 1 ny plass på institusjonsavdelingen AU. 

Det er til oktober 2020 346 brukere i hjemmetjenesten. Det er utplassert 310 trygghetsalarmer 
og 24 andre typer velferdsteknologi som pilledispensere, GPS, døralarm. 

Kapasitet/belegg

Omsorgstjenester Tau

Omsorgsboliger 26 plasser

Hjemmesykepleie 167 brukere

Hjemmehjelp 85 brukere

Institusjon demente 16 plasser (15 langtid, 1 korttid)

Dagsenter 16 plasser, 43 brukere

Åpen omsorg Jørpeland

Omsorgsboliger 26 plasser

Hjemmesykepleie 254 brukere

Hjemmehjelp 152 brukere

Dagsenter 15 plasser, 42 brukere 

Institusjon Jonsokberget

Rehabiliterings- og korttidsavdeling 8 rom, 10 plasser. Herav 2 ØHD plasser

Sykeavdeling 16 plasser, 1-3 plasser brukes til korttid

Dementavdeling Jonsokberget

Omsorgsboliger 31 plasser / 1 korttid (4 kollektiv)

Institusjon /sterkavdeling 7 plasser

Dagsenter 9 plasser

Felles helse og omsorg

Virksomhet
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Dagsenterdriften må omstilles slik at tilbudet 
utvikler seg til et mer differensiert tilbud som 
passer til brukernes interesse, utvidede 
åpningstider, gode måltidsopplevelser, og et 
større engasjement av frivillige.  Det er gjort gode 
erfaringer i et prosjekt på Tautunet, også i 
koronaperioden. Det er en økende grad av 
begynnende demente som er på de ordinære 
dagsentrene. Disse har i 2020 fått et eget tilbud 
om dagsenter på Jørpeland, og blir hentet av 
miljøterapeut og bruker fra Miljøtjenesten. 
 
Sektoren opplever at brukere og pasienter har 
mer sammensatte diagnoser og har behov for 
mer omfattende tjenester. BDOs innledende 
økonomianalyse viser også at Strand kommune 

hadde relativt lave behovsjusterte utgifter til pleie og omsorg totalt i 2019. Institusjonsplasser har 
lave netto driftsutgifter per innbygger, men høyere brutto utgifter per plass og det er høyere 
utgifter i hjemmetjenesten. Forklaringen ligger i at Strand kommune har forholdsvis få 
institusjonsplasser, noe som gjør at pasienter som får institusjonsplass ofte har mer omfattende 
behov for pleie og omsorg. Få institusjonsplasser vil også bety at hjemmetjenesten vil ha flere 
pasienter med en tyngre pleiebehov, pasienter som i andre kommuner ville hatt en 
institusjonsplass. Profilen Strand har på omsorgstjenestene er imidlertid ansett som mer 
kostnadseffektiv enn kommuner som har en større institusjonsandel.  Alle omsorgsboliger blir 
rapportert som hjemmetjenesten, inkludert størsteparten av dementavdelingen på Jonsokberget. 
BDO utfører for tiden en dybdeanalyse av hjemmetjenesten som vil presenteres i løpet av høsten 
2020.   

Plan for helse og omsorg løfter opp prioriteringsdiskusjonen i lys av et økende behov for 
omsorgstjenester for eldre fremover. Det er viktig å se kritisk på omfanget av tjenestene og antall 
tildelinger når behovet øker. Det er verken hender eller budsjettmidler nok til å øke bemanningen, 
noe som vil tvinge frem en mer kritisk fordeling til et ‘godt nok’ nivå. Økt behov må sannsynligvis 
møtes med samme antall personalressurser og andre løsninger.  

Å si ja til noen betyr å måtte si nei til en annen som står i køen. Kommunen har en viktig 
samfunnsoppgave om å ivareta de mest sårbare, som ikke er i stand til å be om hjelp, eller som 
ikke kommer frem i behovsbildet.  

Kommunen må i større grad istandsette brukere og pårørende til å stå «på egne ben», bo lengre 
hjemme, ta grep om sitt eget liv og vedlikeholde sin egen helse på best mulig måte.  

Kommunen bruker lavest effektive omsorgsnivå (LEON) som prinsipp ved tildeling av tjenester 
og tiltak i omsorgstrappa. Omsorgstrappa har tjenester på ulike nivå der økende hjelpebehov 
møtes med mer omfattende tjenestetilbud. Tjenester på lavere nivå skal som hovedregel være 
forsøkt før tjenester på et høyere nivå i omsorgstrappa.  

Sektoren arbeider med flere strategiske utviklingsprosjekter i tråd med plan for helse og omsorg:  

• felles tildeling av omsorgstjenester gjennom et vedtaksteam 

• bedre retningslinjer for prioritering og tildeling av tjenester 

• utprøvinger av frivillig samarbeid innenfor dagsentrene og andre prosjekter 

• velferdsteknologi som for eksempel medisineringstøtte, trygghetsalarmer, GPS, dørvakt 

• kompetansenettverk for ernæring, for gode pasientforløp, velferdsteknologi, mm 
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• utredning omsorgsbolig og sykehjemsplassbehov 

• eldrereformen «Leve hele livet» sammen med eldrerådet og «Livsglede for eldre» 

• matombringing til eldre 

• besøksvert og andre midlertidige tiltak under covid-19 

• prosjekt for rekruttering av sykepleiere 

Utviklingen i omsorgssektoren har i 2020 vært preget av at svært mye kapasitet gått til håndtering 
av covid-19 pandemien. Utviklingsprosjekter har blitt satt på vent og først i høst 2020 er det mulig 
med gradvis oppstart av endringsprosessene i sektoren. Håndtering av covid-19 situasjonen er 
utfordrende for virksomhetslederne og ansatte i sektoren. Smittevernregimet sliter på både 
beboere, pasienter og ansatte. Håndtering av pandemien hemmer utviklingen, men bidrar også til 
å se på tjenestene på en ny måte, og bidrar til innovasjon av tjenester i f.eks dagsentrene.  

I 2017 var det 283 brukere som hadde trygghetsalarm i Strand. Hittil i 2020 har antallet økt til 
310. Det tilsvarer en økning på 9,4 %. Dette er personer som nødvendigvis ikke er faste brukere 
av hjemmesykepleie, men hvor tjenesten rykker ut ved behov. 

 

Andel beboere over 80 år på institusjon har i perioden vært betydelig lavere (6,2%) enn nivået i 
Kostragruppe 7 og 8 og landet for øvrig. Tilsvarende er andelen eldre i Strand som mottar 
hjemmetjenester større enn i kostragruppe 7 og 8 og landet ellers. Dette kan henge sammen med 
at Strand kommune har forholdsvis få institusjonsplasser, og dermed blir hjemmetjenesten brukt 
av flere og brukere vil ha et mer omfattende behov. Dette var et bevisst valg ved etableringen av 
omsorgsboligene på Jonsokberget.  

 

 

 

FELLES HELSE OG OMSORG 

K07 K08 Landet u/Oslo

2017 2018 2019 2019 2019 2019

Prioritering

Netto driftsutgifter per innb i kr til pleie og omsorgstj 15 011           16 013           16 765           16 984           20 724           20 008               

Aktivisering og servicetjenester for eldre og personer med funksjons- 

nedsettelser, korr brutto driftsutgifter per innb, kr 822                 889                 990                 973                 1 197             1 171                 

Hjemmetjenester, korr brutto driftsutgifter per innbygger, kr 10 210           10 903           11 380           9 814             13 096           11 491               

Dekningsgrad

Andel innbyggere over 80 år beboer på institusjon, % 5,6 6,2 5,6 10,6 9,9 11,9

Andel innbyggere over 80 år som bruker hjemmetjenester, % 38,7 39,3 37,6 27,8 32,7 30,3

Pleie og omsorg
Strand kommune
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Felles helse og omsorg har oppgaver innen strategisk utvikling, prosjektledelse, innovasjon, 
digitalisering, kompetanseutvikling, IT utvikling, tilskuddssøking og analyse. Budsjettet 
inneholder poster relatert til sektorens IT- og velferdsteknologikostnader, utskrivningsklare 
pasienter fra sykehuset, kompetansemidler og rådgiver omsorg.  

UTVIKLINGSTREKK I MILJØTJENESTEN 

PUH tjenesten er det andre hovedområdet i Kommunalavdeling Omsorg. PUH tjenesten har 
høsten 2020 endret navn til Miljøtjenesten. Tjenesten består av følgende virksomheter og 
tjenesteområder:  

 

Forventet levealder for brukergruppen i Miljøtjenesten er økende. Eldre brukere har ulike 
diagnoser som krever tett oppfølging av lege, hjemmetjenesten og ansatte i miljøtjenesten. Det 
blir mer behov for pleie og stell til de eldste brukere. Samtidig viser prognoser at det er et 
spesialisert behov for tjenestetilbudet til yngre brukere.  

Brukernes rettigheter i tvangssituasjoner er nå bedre ivaretatt enn før. Behovet for tvangstiltak 
blir vurdert av spesialisthelsetjenesten, og tiltak blir forsvarlig utøvd i tråd med Fylkesmannens 
godkjenning. Personalets kompetanse ved tvang har økt betydelig. 

Det vil legges frem en plan for Miljøtjenesten våren 2021. Den tar fatt i utfordringer knyttet til 
behov, dagaktiviteter, tilbudet innenfor varig tilrettelagte arbeidsplasser, ulike botilbud og 
kvalitet i tjenestene. 

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. Vaktordningen er utvidet med en 
ansvarsvakt som skal bistå med 2:1 bemanning når det er behov ved utagering og deltar ellers i 
dagaktiviteter. Ansvarsvakt gir en lavere bemanning enn Fylkesmannen normalt krever. 
Fylkesmannen har gitt dispensasjon for denne løsningen.   

Det er per oktober 19 unge søkere som ønsker egen bolig. Det er igangsatt byggekomite for Furulia 
hvor pårørende deltar. Som kompenserende tiltak for manglende bolig er det opprettet en 
ambulerende miljøtjeneste som bistår brukere og pårørende i heimen. Ambulerende miljøarbeid 
har økt antall brukere, fra 4 i 2019 til 15 i år. 

Kapasitet/belegg

Bøkestien

Omsorgsboliger 6 plasser

Dagsenter 17 brukere

Diverse aktiveringstilbud 6 brukere

Avlastningstilbud 2 brukere

Ambulante tjenester i private boliger 1 brukere

Bekkevegen

Omsorgsboliger 7 plasser

Dir. Poulsonsgate

Omsorgsboliger 5 plasser + 1 plass i Sandnes

Langelandsmoen 

Omsorgsboliger 14 plasser

Avlastningstilbud for hjemmeboende 15 brukere

Avlastningstilbud (SFO) i institusjon 7 brukere

Støttekontaktordning 91 brukere

Ambulerende miljøarbeid 4 brukere

Privat avlastning 14 brukere

Virksomhet
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Dagsentertilbudet i Torghuset har ikke hensiktsmessige lokaler og det er behov for en ny lokasjon. 
Kommunens leieavtale med Ryfylkegarden Holta er avsluttet og det arbeides med å lage gode 
alternative dagaktiviteter for brukere.  

Ved siden av å tilby et fast botilbud til yngre brukere har Langelandsmoen også et 
avlastningstilbud til barn og unge som hovedsakelig bor hjemme. Det er økt etterspørsel etter 
avlastning. Ledige plasser blir fordelt mellom søkerne og ikke alle vil få sine ønsker oppfylt. 
Avlastning gis enten i institusjon eller som privatavlastning. Langelandsmoen har også ansvar for 
organisering av støttekontaktordningen for 85 mottakere. 
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5 KOMMUNALAVDELING LEVEKÅR 

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OG GJELDENDE MÅL 

Av målene i kommuneplanens samfunnsdel er særlig mål 3 «Strand har et inkluderende 
lokalsamfunn med høy livskvalitet for alle» og mål 1 «Strand har en sunn økonomi som fremmer 
bærekraftig vekst og en god samfunnsutvikling» relevant for sektoren. Oppvekstplanen «Trivsel i 
fokus» og helse- og omsorgsplanen «Helse og omsorg i en ny tid» er i tillegg til samfunnsdelen 
viktige styringsdokumenter for virksomhetene. Med det som utgangspunkt må sektoren stake ut 
en felles kurs for ønsket fremtidig utvikling og prioritering.   

Sektoren arbeider både forebyggende med mål 3 og med tiltak som skal reparere og begrense 
effektene av at ikke alle opplever inkludering og mestring, samt at sosial ulikhet i helse oppstår. 
Tiltak som helsestasjon, jordmor, legetjenester, kommunepsykolog, ungdomsteam, 
foreldreveiledning, veiledning fra NAV og hverdagsrehabilitering er viktige forebyggende tiltak. 
Det samme gjelder andre tiltak som Akora, Stasjonen, Jobbjakten, Jobb for livet, kjør for livet og 
ungdoms-los, samt satsingen innen rusfeltet, som i stor grad er rettet mot mindre brukergrupper.  

Mål 1 har fokus på utvikling av tjenestene gjennom kreativitet, utvikling, innovasjon og 
samskaping hvor brukerens behov er i sentrum. Fra brukerperspektivet er det behov for bedre 
samhandling og mer helhetlige tjenester. Gjennom prosessforbedring og tjenesteutvikling på 
tvers av virksomhetene kan levekår bidra til å skape et økonomisk handlingsrom for kommunen. 
Flere av virksomhetene i sektoren yter tjenester til de samme brukerne. Det medfører behov for 
å vurdere eventuelle strukturelle endringer på tvers for å gi mottakerne bedre og mer helhetlige 
tjenester.  

Sektor Levekår har også overlappende mottakere med både Omsorg og Opplæring hvor det vil 
være behov for å etablere og videreutvikle samhandlingsarenaer. Dette gjelder særlig for 
samhandling rundt de sårbare barna/familiene og samhandling knyttet til rusarbeidet i 
kommunen. Mer om dette under Utviklingstrekk for Levekår.  

FORESLÅTT BEVILGNING 2021 

Tabellen under gjengir noen nøkkeltall for sektoren: 

 

Kommunalavdelingen Levekår har for 2020 (justert etter 2. tertial) et netto driftsbudsjett på ca. 
154 mill. Rådmannens budsjettforslag i 2021 er et netto driftsbudsjett på ca 151 mill., dvs en 
nedgang på ca 3 mill. Dette skyldes at virksomhetene ikke er kompensert for forventet 
prisstigning og at ventet lønnsendring i 2020 ikke er fordelt ut på virksomhetene. Rådmannen har 

Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan

Levekår 2019 2020 2022 2023 2024

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

3000 Felles Levekår -                 1 208             249                 -                 249                 249                 249                 249                 

3100 Barnevernstjenesten 36 626           37 380           39 375           -2 950            36 425           36 425           36 425           36 425           

3150 NAV Strand 43 859           41 400           41 223           -3 203            38 020           38 020           38 020           38 020           

3200 Familiens hus 12 383           15 903           16 540           -1 349            15 191           15 191           15 191           15 191           

3300 Psykiatritjenester 9 423             10 762           11 534           -1 273            10 261           10 261           10 261           10 261           

3310 Psykiatribo 7 442             7 538             8 058             -50                 8 008             8 008             8 008             8 008             

3800 Felles helsetenester 23 742           26 142           29 541           -2 942            26 599           26 599           26 599           26 599           

3810 Legekontor sør 3 769             4 585             12 469           -4 426            8 043             8 043             8 043             8 043             

3830 Jørpeland legesenter 6 998             4 760             10 629           -6 540            4 089             4 089             4 089             4 089             

144 242         149 678         169 618         -22 733         146 885         146 885         146 885         146 885         

12090 Interntjenester fordelt 4 278             4 377             4 214             4 214             4 214             4 214             4 214             

Sum virksomhet 148 520         154 055         173 832         -22 733         151 099         151 099         151 099         151 099         

Budsjett

2021

Sum drift
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innarbeidet noen nye tiltak, særlig innen helseområdet (ref. strategisk legeplan med tilhørende 
handlingsplan). Dette betyr at det er foreslått reduserte rammer innenfor andre levekårsområder. 
Rådmannen har heller ikke funnet budsjettmessig rom for iverksettelse av ekstra stillinger på 
rusfeltet slik kommunestyret vedtok, jf kommunestyresak 044/20.  

Endringene i budsjettet fra 2020til 2021 kommer frem av «Endrede forutsetninger ift. opprinnelig 
budsjett 2020 – virksomheter» under.  

 

Generelt har virksomhetene stramme budsjetter med lite rom for innsparinger. Store deler av 
budsjettet er i tillegg bundet opp i lovpålagte oppgaver. De ikke lovpålagte oppgavene er viktige 
for å sikre måloppnåelse og gi gode tjenester til innbyggerne. Rådmannens forslag til justeringer 
er for 2021 i betydelig grad større enn tidligere, noe som vil få betydning for de mottakerne som 
blir berørt. Enkelte tilbud reduseres, andre foreslås å tas bort eller det vil ses på strukturelle 
endringer som gjør at en innsparing kan gjøres, samtidig som tjenestene vil kunne gis på en annen 
måte enn tidligere. 

I budsjettet for Felles Levekår ligger omstillingskravet for 2021 på 0,411 mill. i tillegg til 1,1 mill. 
fra 2020. Av disse blir det foreslått reduksjon i lønnsmidler (50 % stilling med halvårseffekt) 
knyttet til forebyggende avdeling, Familiens hus, med halvårseffekt i 2021 med opptrapping til 

Endrede forutsetninger ift. oppr. budsjett 2020 - Virksomheter 2021 2022 2023 2024

(tall i hele tusen)

3000 Felles Levekår Omstilling: krav ennå ikke innfridd (Øk.plan) -411 -411 -411 -411

3100 Barnevern Nye plasseringer 2020 (Rådm) 1 100 1 100 1 100 1 100

3100 Barnevern Kuttkrav:  Red. lønnsutgifter (Rådm) -350 -350 -350 -350

3100 Barnevern Kuttkrav:  Red. driftsposter (Rådm) -50 -50 -50 -50

3100 Barnevern Kuttkrav:  Avslutte Kjør for livet (Rådm) -500 -500 -500 -500

3100 Barnevern Kuttkrav:  Red. tiltak utenfor hjemmet, støttekontakt (Rådm) -50 -50 -50 -50

3150 NAV sosial VTA nye satser (Rådm) 300 300 300 300

3150 NAV sosial Endring medfinansieringsavtale VTA-plasser 0 -775 -775 -775

3150 NAV sosial Integr.tilsk .:  Red. tolk (Rådm) -25 -25 -25 -25

3150 NAV sosial Integr.tilsk .:  Red. kontordrift (Rådm) -25 -25 -25 -25

3150 NAV sosial Integr.tilsk .:  Red. stønad introduksjonsdeltakere (Rådm) -2 200 -2 200 -2 200 -2 200

3150 NAV sosial Økt kostnad krisesenter (Rådm) 50 50 50 50

3150 NAV sosial Kuttkrav:  Barnetrygd inn i sosialstønadberegningen (Rådm) -750 -750 -750 -750

3150 NAV sosial Kuttkrav:  Avvikle tur til Kongeparken (Rådm) -100 -100 -100 -100

3150 NAV sosial Kuttkrav:  Red. lønnsutgifter rusfeltet (Rådm) -350 -700 -700 -700

3200 Familiens hus Helsestasjonssekretær 6%, finansiering av vedtak FOR 029/20 35 35 35 35

3200 Familiens hus Kuttkrav:  Avvikle frisklivssentralen (Rådm) -600 -600 -600 -600

3200 Familiens hus Kuttkrav:  Red. tilskudd frivillige lag og organisasjoner (Rådm) -50 -50 -50 -50

3300 Psykiatritjenester Avvikle R5 Helsehus rus (KOM 108/19) -250 -250 -250 -250

3300 Psykiatritjenester Økt tjenestebehov ressurskrevende bruker (1.tert.20) 500 500 500 500

3300 Psykiatritjenester Ferievikarer justering (Rådm) 443 443 443 443

3300 Psykiatritjenester Kuttkrav:  Red. driftsposter (Rådm) -50 -50 -50 -50

3800 Helse Betjening telefon nattlegevakt i Stavanger (1.tert.20) 600 600 600 600

3800 Helse Økning basistilskudd (Rådm) 300 300 300 300

3800 Helse Økt kostnad kommunal lege Tau LS (Rådm) 192 192 192 192

3800 Helse Økt utbetaling til kommunale leger (Rådm) 196 196 196 196

3800 Helse Overtakelse Rådhusgt. Legegr. kommunal lønn (Handlingsplan) 974 974 974 974

3800 Helse Nye leger (2) + kommuneoverlage (Handl.plan) 1 787 2 373 2 373 2 373

3800 Helse Tilskudd selvst.næringsdriv.leger (Handl.plan) 2 år 1 250 1 250 0 0

3800 Helse Økt veiledning LIS1 (Handl.plan) 131 131 131 131

3800 Helse Engangsutgift utkjøp RLG (Rådm) 2 350 0 0 0

3800 Helse Kuttkrav:  Red. lønnsutg. hverdagsrehabilitering (Rådm) -290 -290 -290 -290

3800 Helse Kuttkrav:  Red. 0,6 åv nytt hj.pers. J-leges. Jfr. nye tiltak (Rådm) -390 -390 -390 -390

Sum 3 767 878 -372 -372
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helårseffekt fra 2022 av. Resten av omstillingskravet vil bli fordelt ut på de ulike virksomhetene, 
ut fra et kutt i nettoramme på 0,7 %.  

Innenfor barnevernstjenesten foreslås det en reduksjon i lønnsmidler tilsvarende 50 % stilling. 
Dette innebærer at virksomheten må omfordele oppgaver og se på muligheter for samkjøring og 
mer effektiv drift innad i virksomheten.  

Rådmannen foreslår også avslutte tiltaket «Kjør for livet» som har en årlig kostnad på 0,5 mill. 
årlig. Tilbudet omfatter et fritidstilbud for 5 ungdommer der de en gang per uke har meningsfull 
aktivitet sammen med gode voksne rollemodeller. Tiltaket har fungert godt, men i stramme 
økonomiske tider må det vurderes om andre tiltak i barnevernet kan kompensere for denne 
aktiviteten. Dette kan gjøres gjennom støtte til fritidsaktiviteter og/eller lignende tiltak.  

Det er også foreslått å redusere tjeneste «støttekontakt utenfor hjemmet» med kr 50.000. Dette 
gjelder støttekontakt til barn plassert i fosterhjem. De siste årene har det vært budsjettert et 
høyere beløp enn hva som faktisk har blitt brukt. Den nye rammen vil dermed stå i riktig forhold 
til reell ressursbruk av tjenesten. 

Budsjettforslaget for Nav har innarbeidet en endring i medfinansieringen av varig tilrettelagte 
arbeidsplasser fra 2022. Bakgrunnen for dette forslaget er at Strand kommune betaler en høyere 
andel av disse kostnadene enn minstekravet. Rådmannen vil legge fram egen sak om dette i løpet 
av våren 2021. 

 

Et annet budsjettgrep som 
foreslås i Nav er å regne 
barnetrygden inn i 
sosialstønadsberegningen. 
Konsekvensen av dette er at 
mottakere av sosialhjelp i 
2021 vil få kr 12 650 
mindre i sosialhjelp per 
barn per hele år. Strand vil 
med dette grepet fortsatt 
følge statens veiledende 
satser for sosialhjelp og 
faglige veiledere og norsk 
lov. I statens veiledende  

satser står det at all inntekt skal beregnes som inntekt. For øvrig står det mer utfyllende om dette 
i kommunestyresak 105/19. 
 
Det er av økonomiske årsaker også foreslått å avvikle den årlige turen til Kongeparken. Flere barn 
har deltatt på denne ferieaktiviteten. Turen ble ikke arrangert i 2019 grunnet pandemien.  
Hensikten har vært at alle barn bør ha en positiv aktivitet de har opplevd i ferien.  Strand 
kommune har de senere år utvidet det generelle tilbudet til vanskeligstilte barn med et eget 
opplevelseskort. Videre er utstyrslager og skateparken et tiltak som kommer mange barn til gode. 
Strand kommune har derfor totalt sett et større tilbud å tilby til denne gruppen i dag, enn tidligere. 
Kultur har også andre arrangement til målgruppen i starten av sommerferie. NAV vil kartlegge 
individuelt om barn av mottakere av sosialhjelp bør få støtte til ferieaktiviteter.   

Rustjeneste NAV består av miljøterapeuter, systemkoordinator og arbeids- og aktivitetsleder. 
Rådmannen har innarbeidet en budsjettreduksjon i lønnsutgiftene på rusfeltet. Rådmannen har 
heller ikke funnet budsjettmessig rom for iverksettelse av ekstra stillinger på rusfeltet slik 
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kommunestyret vedtok, jf kommunestyresak 044/20. Ved å redusere tjenestene vil det bli mindre 
anledning til å drive oppsøkende arbeid, NAV vil være mindre tett på fagmiljøet, og kan ikke følge 
like tett opp brukere som er aktive i rus, i behandling eller i ettervern. Det vil også være en økt 
risiko for at brukernes behov ikke blir kartlagt tilstrekkelig. Det er også grunn til å tro at man i 
større grad må jobbe med kriser, i stedet for å få til systematisk oppsøkende oppfølging av 
brukerne.  Det er imidlertid håp at ved å etablere FACT-team (Rus-fact) kan det jobbes mer 
effektivt og helhetlig i lag med psykiatri-/helsetjenestene, og at de negative effektene ikke vil blir 
så store selv om man kutter et årsverk i rustjenesten i NAV. 

Budsjettrammen til Familiens hus foreslås redusert med midler til Frisklivssentralen på kr. 
600 000 (denne er underfinansiert med 200 000 fra før). Frisklivssentralen gir tilbud til personer 
som ønsker å endre levevaner relatert til kosthold, fysisk aktivitet, røyk/snus-slutt, psykisk helse 
og søvn både gjennom helsesamtaler, trening, turer og kurs. Ved nedleggelse av frisklivsentralen 
vil ikke kommunen kunne gi dette tilbudet til innbyggerne. Frisklivsentralen har 1 årsverk som 
med dette grepet blir overtallig.  

Frivillige lag og organisasjoner har kunnet søke om støtte til kurs, åpne møter og veiledning 
generelt innenfor temaene samliv, familie- og foreldreveiledning. Tilskuddsordningen ble innført 
i 2018 og de som har fått tildelt midler er I mammas mage, Jørpeland misjonsforening og FAU ved 
ulike skoler. Pengene overført til I mammas mage 2018 er i 2020 blitt tilbakeført til kommunen 
pga. de ikke hadde hatt foreldrekurs etter intensjonen. Koronasituasjonen gjør det usikkert om 
FAU kan ha foreldremøter som før. Rådmannen har derfor trukket dette ut av budsjett for 2021. 
Familiens hus driver foreldrekurs som er faglig forankret og forskningsbasert og kursene drives 
etter gjeldende smittevernregler.  

Psykiatritjenesten avviklet R5 helsehus rus i begynnelsen av 2020 i tråd med kommunestyrets 
vedtak 108/19. Konsekvensen av nedbemanningen er at ROP-teamet har fått effektuert inn de 
helt nødvendige tjenestene fra R5 (sprøyteutdeling, sårbehandling med mer) og driver mer 
oppsøkende arbeid ut i rusmiljøet, ca 80% av tiden.  

Kommunen har kjøpt tjenester rettet mot enkeltbrukere i tiltak utenfor kommunen. I 1. tertial 
2020 ble bevilgningen det økt med 0,5 mill. knyttet til denne lovpålagte tjenesten. For 2021 blir 
disse midlene videreført, men midlene er omgjort til kommunale lønnsmidler og ikke kjøp av 
eksterne tjenester. Disse stillingene blir omtalt i egen sak om nye stillinger tilknyttet budsjettet. 

 

I tråd med kommunestyrets vedtak i sak 083/20 er det 
lagt inn midler til to nye fastlegehjemler samt en 
kommuneoverlegestilling fra 1.08.2021. De to 
legestillingene blir lagt til Jørpeland legesenter og 
Rådhusgaten legegruppe med tilsetting tidlig i 2021. 
Rådhusgaten legegruppe er i samme kommunestyre, sak 
083/20, vedtatt overtatt av kommunen fra 1.1. 2021. 
Dette innebærer også at tre fastleger blir fastlønnede 
(kommunalt ansatte), det samme gjelder 2,77 årsverk 
hjelpepersonell inkludert renholdsarbeider. Videre er 
det lagt inn midler til overtakelse av Rådhusgaten 
legegruppe AS med et engangsbeløp på 2,350 mill. i 
2021. Det er mulig at tilskuddsmidler kan delfinansiere  

dette beløpet. Inntil videre er utgiften planlagt dekket ved bruk av disposisjonsfond. Eventuelt 
tilskudd vil da avkorte fondsbruken. 
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Rådmannen har også innarbeidet et midlertidig tilskudd til privatpraktiserende legekontor, dvs. 
Tau legesenter, omtalt i Strategiplan for legetjenester i Strand.  Tilskuddsordningen kan innebære 
delfinansiering av driftsutgifter knyttet til husleie, hjelpepersonell eller lignende. Tilskuddet skal 
reguleres i en avtale som skal evalueres hvert år av begge parter og sees i sammenheng med 
eventuelle endringer i premissene for den nasjonale fastlegeordningen. Tilskuddet er lagt inn for 
de to første årene i planperioden. Det legges fram egen sak om dette driftstilskuddet parallelt med 
budsjettet. 

Grunnet økte utgifter har også helse hatt en streng prioritering vedr. nye tiltak. Det anbefales å 
ikke tilsette hjelpepersonellstilling (0,6 årsverk) til ny fastlege ved Jørpeland legesenter, da det 
vurderes at dekningsgrad av hjelpepersonell ved kontoret vil være forsvarlig med nåværende 
bemanning. Rådmannen foreslår også en reduksjon i lønnsutgifter knyttet til 
hverdagsrehabilitering på 0,4 årsverk.  Reduksjonen innenfor hverdagsrehabilitering vil medføre 
lengre ventetid eller færre som får hjelp til det de ønsker og har behov for.  

Betjening av telefon nattlegevakt i Stavanger videreføres. Det er også knyttet utgifter til mindre 
tiltak i strategisk legeplan, som økt veiledning til LIS1. Fra mai 2020 av er det foreslått en endring 
i statlig finansieringsordning av fastlegeområdet. Det innføres eget knekkpunkt-tillegg i 
basistilskuddsberegningen. Rådmannen har også innarbeidet en økt kostnad ved Tau legesenter 
knyttet til kommunalt tilsatt lege sin andel av husleie og hjelpepersonell.    

UTVIKLINGSTREKK I LEVEKÅR 

En generell trend i samfunnet er innbyggernes fokus på egne rettigheter og krav til kommunens 
leveranse. Det er krevende for tjenesteapparatet å møte økte forventninger til hva det offentlige 
skal kunne bidra med for å hjelpe den enkelte med å mestre egen hverdag. Sammen med brukerne 
må sektoren jobbe for at hver enkelt tar i bruk sin kapasitet til å ta ansvar for eget liv. 

Et felles trekk på tvers av flere av virksomhetene er utfordringen med å beholde og rekruttere 
kvalifisert personell. Dette gjelder både innen barnevern, legetjenester, psykolog, helsestasjon og 
jordmor.  Fokus på kompetanseheving, videreutdanning, arbeidsmiljø og arbeidsbelastning er 
viktige tiltak for å arbeide med denne trenden.  
 
Sektoren må komme tidligere på banen og skape et økt handlingsrom for forebygging. Økt 
forebygging vil redusere behovet for reparasjon og etterspørsel etter tyngre tjenester.  I en tid 
hvor økonomien er presset er dette utfordrende, men enda viktigere. Det vil derfor være 
nødvendig å finne et økonomisk handlingsrom på tvers av tjenester, særlig der flere tjenester gir 
oppfølging til samme bruker/brukergruppe. 

I løpet av 2020 er det ansatt en egen rådgiver for Opplæring og levekår som har søkelys på bedre 
tverrfaglig samhandling i samarbeid med virksomhetsledere, oppvekstkoordinator, 
kommunalledere og ansatte innen levekår og opplæring. Virksomhetene har økende fokus på 
brukerinvolvering både som grunnlag for generell forbedring av tjenesten og for i større grad 
tilpasse seg hver enkelt bruker.  

Kommuneområdet Levekår har i 2020 jobbet særlig med å se på hvordan rusarbeidet er 
organisert og se på mulighet for bedre samhandling og utnytting av tjenestene NAV og 
Psykiatritjenesten, dette på bakgrunn av politisk bestilling. Dette har skjedd parallelt med 
rullering av ruspolitisk handlingsplan. Vår og høst 2020 har ansatte gjennomført ulike workshops 
der målet har vært å øke kunnskapen om hverandres tjenester og der mulighet for bruk av FACT-
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team som samhandlingsteam har vært oppe som eventuell arbeidsmetodikk. Det har vært fokus 
på at psykisk helse og rus må sees i sammenheng og at bruker- og mestringsperspektiv i 
tjenestene må stå i fokus.  

BARNEVERNSTJENESTEN 

Barneverntjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan 
skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid, og bidra til at barn og unge får en trygg 
oppvekst. Målgruppen til barneverntjenesten er barn mellom 0-22 år som bor eller oppholder seg 
i Strand kommune. Fra 1. januar 2021 er målgruppen endret til å gjelde opp til 25 år.  

 

Barneverntjenesten har 17,3 årsverk og er delt inn i fire team. Undersøkelse-, tiltak-, omsorg- og 
veiledningsteam.  Pr dags dato mottar 65 barn hjelpetiltak i hjemmet, mens 44 barn bor i 
fosterhjem der barnevernet har overtatt omsorgen. Noen av disse er ungdommer i aldergruppe 
18-23 år.  

Stortinget har vedtatt endringer i barnevernloven §1-3 annet ledd om utvidet aldersgrense for 
rett til ettervern til 25 år. Dette betyr i praksis at noen ungdommer kan bo lengre i fosterhjem, og 
kommunens økonomiske forpliktelser vil øke i årene som kommer.  

 

Strand kommune ligger høyt på netto driftsutgifter per innbygger 0-22 år sammenlignet med 
snittet i kostragruppe 7 og landet ellers, men noe lavere enn kostragruppe 8. Andelen barn i 
alderen 0-22 år med tiltak ved utgangen av året er likt som landssnittet og kostragruppe 7, men 
under snittet for kostragruppe 8. Kommunen har imidlertid en høyere andel barn med 
omsorgstiltak som bidrar til det høye utgiftsnivået. Tjenesten opplever også over tid mer alvorlige 
bekymringsmeldinger.  

Kommunen har høyere brutto driftsutgifter per barn med tiltak enn både landsnittet, 
kostragruppe 7 og 8.  

Undersøkelsesteam 20 saker

Tiltaksteam 60 barn

Omsorgsteam 50 barn

Veiledningsteam 30 familier

Barnevernvakt (tjenester fra Stavanger kommune)

KapasitetBarnevern

K07 K08 Landet

2017 2018 2019 2019 2019 2019

Prioritering

Netto driftsutgifter per innb 0-22 år til barnevernstj 7 583             9 263             9 051             7 042             9 401             8 393                  

Produktivitet

Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (244) 20,9               22,3               17,2               20,3               19,5               18,6                    

Dekningsgrad

Andel barn med tiltak per 31.12. ifht innb 0-22 år 4,4 4,1 3,8 3,7 4,3 3,8                      

Barnevern
Strand kommune
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Produktivitet er målt ved antall barn med undersøkelser eller tiltak per årsverk i virksomheten. 
Strand har en lavere produktivitet enn både snittet i kostragruppe 8 og landsgjennomsnittet. 
Dette betyr at en har noe høyere bemanning enn i sammenlignbare kommuner, noe som også gir 
god kvalitet på tjenestene som gis. Tidligere har tjenesten erfart utfordringer over tid med stor 
utskiftning av personale og langtidssykemeldinger. Virksomheten har derfor hatt fokus på å 
beholde de ansatte, lagt til rette for bedre arbeidsvilkår og prioritert gode arbeidsmiljøtiltak. Dette 
har gitt resultater. Samtidig ser vi at det kan være mulig å hente ut et effektivitetspotensiale på 
dette området, og det er derfor lagt inn et kuttforslag på 50 % lønnsmidler. 

 

NAV 

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, gjeldsrådgivning, frivillig 
disponering av trygd, 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 vil også 
fremover 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.  

Etter nedstengning av samfunnet i mars 20 har det vært en gradvis gjenåpning av både norsk og 
internasjonal økonomi, og det forventes en gradvis nedgang i arbeidsledigheten den kommende 
tiden. Usikkerheten er derimot mye større enn vanlig og arbeidsmarked blir påvirket av en rekke 
usikre faktorer som utviklingen i smittespredningen, hvordan krisepakkene til regjeringen treffer 
norsk økonomi, hvordan norske konsumenter tilpasser seg, og hvordan utviklingen blir i 
internasjonal økonomi. Det komplekse samspillet mellom sosiale, helsemessige og økonomiske 
utfordringer vil over tid forsterker hverandre, og gir økt risiko for marginalisering. 

 

K07 K08 Landet

2017 2018 2019 2019 2019 2019

Prioritering

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innb 20-66 år 7 265             7 352             6 568             4 610             5 794             5 786                  

Produktivitet

Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr mottaker 27 264           30 445           32 924           47 837           43 639           49 860                

Dekningsgrad

Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innb 20-66 år 4,2 4 3,7 3,3                  4,2                  3,9                      

NAV
Strand kommune
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Tallene for produktivitet og dekningsgrad viser at Strand kommune har en tjenesteprofil hvor det 
brukes noe mer ressurser på tjenestene råd og veiledning og arbeidsrettet tiltak. Dette er helt 
avgjørende for at NAV har et resultat som viser at mottakere av sosialhjelp i Strand mottar stønad 
i relativt kort tid. Også andelen stønadsmottakere som har sosialhjelp som hovedinntektskilde i 
Strand er ganske mye lavere enn gjennomsnittet. Nav Strand lykkes med å få flere brukere raskere 
over i andre meningsfulle aktiviteter, arbeidsrettet tiltak, arbeid, eller avklaring mot 
trygderettigheter. Dette er en god tjenesteprofil som gir bedre forutsetninger for å lykkes med 
samfunnsoppdraget, samtidig som Nav har relativt lave kostnader totalt i tjenesten. I tillegg bidrar 
denne tjenesteprofilen til høyere skatteinngang, siden flere er i arbeid/har trygderettigheter, enn 
i sammenlignbare kommuner.  

Tjenestens arbeidsrettete tiltak i kommunal regi gjelder Akora og Avanti. Tallene er høye da 
kommunen betaler 45 % i medfinansiering og har kjøpt flere kommunale plasser VTA (varig 
tilrettelagt arbeid). Det er i ikke kjernevirksomheten i Nav som er kostnadsdriver her, men behov 
i Helse/PUH.   

Det forventes som tidligere et økt behov for den sosiale tjenesten råd og veiledning, økt isolasjon 
for sårbare grupper som har behov for oppsøkende arbeid og flere med betalingsutfordringer som 
vil ha behov for gjeldsrådgivning og frivillig disponering av trygd. Samlet sett er det stor risiko for 
betydelig trykk på tjenestene råd og veiledning, gjeldsrådgivning, oppsøkende arbeid og 
økonomisk sosialhjelp.    

Kommunen har høye netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger i alderen 20-66 år. Dette 
er utgifter knyttet til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, tilbud til personer med 
rusproblemer, arbeidsrettede tiltak i kommunal regi, introduksjonsordningen, 
kvalifiseringsordningen og ytelse til livsopphold (økonomisk sosialhjelp).  

Forbruket er på linje med Kostragruppe 8 og landet for kvalifiseringsordningen og råd, veiledning 
og sosialt forebyggende arbeid, mens vi bruker mindre ressurser til personer med rusproblemer 
og økonomisk sosialhjelp. Kommunen prioriterer derimot introduksjonsordningen og 
arbeidsrettede tiltak i kommunal regi høyt.  Dette er viktige virkemidler for å bidra til god 
integrering og få innbyggere i eller tilbake til arbeid.  

 

Andelen sosialhjelpsmottakere er ikke vesentlig forskjellig fra andre, men per mottaker bruker 
Strand en god del mindre midler. Antall langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp har vært 
stabilt de siste årene.  

Strand har en høy andel unge sosialhjelpsmottakere. I tråd med nasjonale forventninger har 
tjenesten aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Tilbudet skal være individuelt 
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tilpasset behovene og funksjonsnivået til den enkelte. Formålet med aktivitetsplikten er å styrke 
den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget. Det er spesielt viktig å hjelpe 
unge ut av en passiv tilværelse. Kommuner som benytter muligheten innenfor gjeldende regelverk 
til å stille vilkår om aktivitet, kan vise til gode resultater, og da særlig for unge 
sosialhjelpsmottakere. Nyere forskning viser også at vilkår om aktivitet særlig har god effekt 
overfor unge mottakere, og at effekten synker med økende alder. 

Det oppleves særlig vanskelig å få meningsfulle aktiviteter til 3 grupper: Unge med sosiale og 
psykiske problemer, personer med diffuse lidelser med mange symptomer og personer med 
ruslidelser, i forkant og etterkant av behandling. Nav Strand har utviklet et lavterskel tilbud som 
er tilpasset brukerne med sammensatte problem og en krevende livssituasjon. Mange unge 
brukere har opplevd omsorgssvikt og har reduserte forutsetninger for å kunne leve gode liv, ta en 
utdanning og komme i arbeid. Opprettelsen av frisklivssentralen med fokus på ungdom og 
utenforskap og ny aktivitetsleder ungdom har vært viktige tjenester rettet mot denne gruppen.  

Jobbjakten ble etablert i 2017 med mål om å engasjere, motivere og aktivisere ungdom og unge 
voksne under 30 år. Deltakerne er arbeidssøkere med varierende grad av utdannelse, erfaring og 
mestringstro. Gjennom jobbjakten får deltakerne fleksible løsninger som tilpasses den enkelte.  

Virksomheten forsøker å utvide tilbudet i samarbeid med Strand videregående skole og NAV 
Rogaland. Prosjektet «Eit utforskande skuletilbud» er tildelt eksterne midler hvor skolen og Nav 
bidrar med personalressurser. Målgruppen er de som trenger tid/modning i overgangen mellom 
ungdomsskolen og videregående skole. Dette inngår i pilotprosjektet MOR (motivasjon, 
opplæring og veiledning – igangsatt høsten 2020) som er et samarbeid mellom Strand og Sauda 
videregående skole, som har nasjonale ambisjoner med siktemål å utvikle overførbare modeller 
for Livslang læring, både som kvalifisering og viderekvalifisering til arbeidslivet.  

Mange personer med rusproblem har også betydelige somatiske og psykiske helseproblem. Det 
er behov for at Nav og psykiatri-/helsetjenesten fremover har større fokus på at denne gruppen 
ivaretas på en helhetlig måte og at det parallelt med medisinsk behandling vurderes 
arbeidsrettede tiltak. Her arbeides det for igangsettelse av samhandlingsteam/Rus-fact som 
bygger videre på de tiltakene som NAV og ROP-teamet (psykiatrivirksomheten) allerede gjør, men 
i et mer helhetlig arbeid som skal gi et bedre helhetlig tilbud til brukergruppen. Arbeid med 
implementering av nasjonal veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne 
«sammen om mestring» er prioritert.  Denne inneholder mange faglige anbefalinger som kan gi 
brukerne bedre tjenester.    

FAMILIENS HUS 

 

Familiens hus har fokus på tverrfaglig 
samarbeid med andre virksomheter i 
kommunen. Nasjonale retningslinjer er 
førende for driften og utviklingen av 
tjenestene. Store deler av tjenestene er 
lovpålagt. 
 
Det er utfordrende å rekruttere og beholde 
kvalifisert personell, både jordmor og helse- 

sykepleiere. Det har også vært vanskelig å få tak i psykolog som skal være tilknyttet tjenesten. 
Videreutdanning av ansatte har vært et viktig tiltak for å beholde ansatte.  

Jordmortjeneste

Helsestasjon

Skolehelsetjeneste

Helsestasjon for ungdom

Flyktningehelsetjeneste

Forebyggende avdeling 

Frisklivssentral

Familiens hus
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Jordmortjenesten tilbyr 
hjemmebesøk til nyfødte 1-2 
dager etter hjemkomst. Tilbudet 
er et ledd i tidlig hjemsendelse 
etter fødsel og i tråd med nye 
faglige retningslinjer.  

Helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten er også en 
lovpålagt lavterskel helsetilbud 
til barn, unge og deres foresatte. 
Utviklingen av tilbudet er preget 
av nasjonale retningslinjer og økt 
bruk av digitale verktøy. 
Helsesykepleier er tilgjengelig på 
alle skoler i kommunen, både 
private og offentlige, i større og mindre grad. Utvikling av skolehelsetjenesten gjøres i nært 
samarbeid med opplæringssektoren og med fokus på tverrfaglig samarbeid. 

Strand kommune har mottatt tilskudd fra helsedirektoratet til 1 stilling som psykolog tilknyttet 
helsestasjon og skolehelsetjenesten/Familiens hus. Dette tilskuddet gjelder for 2020 og midlene 
blir søkt overført til 2021, da det så langt ikke har lykkes tjenesten å få tak i søkere til stillingen. 
Psykolog blir nå regnet for å være en del av grunnbemanningen i helsestasjonen i tillegg til 
helsesykepleier, jordmor, lege og fysioterapeut. En ny psykolog knyttet til Familiens hus vil være 
knyttet til helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Strand kommune har en kommunepsykolog 
(organisert under helse) som gir tilbud til alle aldersgrupper. Det er ventetid for behandling både 
hos barn og voksne, og med en økning av psykolog knyttet til familiens hus vil det minske 
belastningen på kommunepsykologen, gi større rom for samhandling mellom familiens hus, 
psykiatritjenesten og barnevern, samt andre interne samarbeidspartnere.  

Forebyggende avdeling er en tjeneste som blant annet 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 gjennomføres 
2-3 kurs pr år med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Dette kurset ble satt på vent pga. korona, 
men er nå satt i gang igjen. Dette kurset blir fortsatt prioritert fremover. I tillegg gjennomfører 
kommunen foreldreveiledningskurs i COS for å styrke tilknytningen mellom barn og 
omsorgspersonene.  

Det har vært gjennomført en prøveperiode med søvngrupper og veiledning til foreldre, men 
helsestasjonen har ikke mulighet til å gi dette tilbudet videre innenfor nåværende bemanning.  

I levekårsutvalget 20.10. 2020 ble det gjort følgende vedtak etter en interpellasjon: «Rådmannen 
bes i forbindelse med budsjett og økonomiplan 2021-2024 å legge fram en sak vedrørende å 
videreføre søvngruppetilbudet ved Familiens hus».  

Rådmannen har vurdert dette vedtaket, men fastholder at det ikke kan anbefales å gi et 
søvngruppetilbud videre, da dette fordrer en tilføring av 0,4 årsverk helsesykepleier med en 
tilhørende kostnad på ca. 0,29 mill. Dette er penger kommunen ikke har på nåværende tidspunkt. 
Helsestasjonstjenesten reguleres av helsedirektoratet og de faglige retningslinjene og er en 
lovpålagt tjeneste. Disse tjenestene må dermed prioriteres fremfor søvngrupper.  
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Ungdomsteamet (ansatte fra kultur, Nav og SLT-koordinator på Familiens hus) har kontakt med 
ungdommer fra ungdomsskolealder. Teamet driver ungdomsgrupper med ulike aktiviteter for de 
som ikke har andre organiserte fritidsaktiviteter. Ungdomslosen arbeider 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.  

Frisklivsentralen startet opp medio 2018 og gir tilbud til innbyggere som trenger hjelp til endring 
innenfor kosthold, trening, røyk/snus, søvn og psykisk helse. Lavterskeltilbudet gis over en 
kortere periode og har vært et populært tilbud som treffer bredt. Rådmannen foreslår likevel kutt 
i dette tilbudet, da stram kommuneøkonomi gjør at det må prioriteres strengt mellom lovpålagte 
og ikke-lovpålagte oppgaver.  

Koronasituasjonen har gjort at Familiens hus har hatt et tett samarbeid med smittevernoverlege 
og også tatt ansvar for kommunen smittesporingsarbeid. Da nedstengingen ble iverksatt i mars 
2020 og i hele periodene etter har Familiens hus hatt et særlig fokus på sårbare barn, unge og 
familier i tett samarbeid med andre instanser i kommunen, som barnevern, skole og barnehage.  

HELSE  

Kommunehelse består av følgende tjenester:  

Virksomheten kjøper miljørettet helsevern 
skole og barnehage av Rogaland Brann & 
Redning IKS, det samme gjelder 
skjenkekontroller. Det er i 2021 lagt inn 
midler til en 100 % kommuneoverlege som 
vil kunne ta ansvar for det 
samfunnsmedisinske arbeidet knyttet til 
folkehelseloven. Alle tjenestene utenom 
hverdagsrehabilitering er lovpålagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legetjenester

Kommunal legesentre

Private legesentre

Andre funksjoner

Legevakt

Kommunepsykolog

Fysioterapitjenesten/ergoterapitjenesten

Kommunale tjenester

Private tjenester

Kommunehelse

K07 K08 Landet u/Oslo

2017 2018 2019 2019 2019 2019

Prioritering

Netto driftsutgifter per innbygger til kommunehelse, kr 2 659             3 086             3 536             2 749             3 091             3 083                  

Produktivitet

Brutto driftsutgifter per innb (F232,F233 og F241), kr 3 437             4 085             4 480             3 281             4 124             4 000                  

Dekningsgrad

Legeårsverk per 10 000 innb, kommunehelsetjeneste 12,2 12,1 11,7 10,1 11,3 11,5                    

Gjennomsnittlig listelengde fastlegeregister, antall personer 897 908 921                 1 100             995                 1 049                  

Avtalte fysioterapeutåsrvekr per 10.000 innbyggere (årsverk) 5,7 8,7 9,4 8,4 10,4 9,7                      

Helse
Strand kommune
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Strand kommune har høyere netto driftsutgifter per innbygger til disse helsetjenester enn snittet 
i kostragruppe 7 og 8 og landssnittet. Også for brutto driftsutgifter ligger kommunen høyt 
sammenlignet med andre. Dette har i stor grad sammenheng med et høyere antall legeårsverk per 
10 000 innbyggere, forsterket av utfordringer med å rekruttere fastleger. Det innebærer at 
kommunen må benytte seg av vikarleger for å sikre en tilstrekkelig legetjeneste til kommunens 
innbyggere. Dette medfører høyere utgifter enn om fastlegen var selvstendig næringsdrivende 
eller kommunalt fast ansatt.  

Den totale arbeidsmengden for fastlegene er en av de viktigste årsakene til at mange kommuner 
har store utfordringer med å rekruttere fastleger. Samhandingsreformen har økt 
utskrivningstakten fra sykehuset, det er større krav til dokumentasjon og oppfølging som 
innebærer at fastlegene over tid har fått flere arbeidsoppgaver.   

Strand kommune sine fastleger har en vesentlig lavere gjennomsnittlig listelengde enn snittet i 
kostragruppe 7 og 8 og landet. Det er usikkert om det skyldes omfanget av kompliserte pasienter 
med stort behov for oppfølging eller om fastlegene i Strand i større grad forsøker å redusere 
arbeidsmengden gjennom å redusere antall pasienter. Mange av de yngre fastlegene oppgir at en 
høy andel pålagte legevakter gir en for stor arbeidsbelastning, noe som igjen kan påvirke 
listelengde. I Strand kommune har det derfor vært behov for nye strategier og tiltak, noe som 
kommer frem i vedtatt strategiplan for legetjenester (kommunestyrevedtak, 30. sept. 2020). 
Gjennomsnittlig listelengde i Strand reduseres i rådmannens budsjettforslag.  

Etter høringssvar og samtaler med fastlegene i Strand, fikk den helthetlige strategiplanen med 
påfølgende handlingsplanen flere endringer. Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til at Strand 
kommune er attraktiv som arbeidsted for nye fastleger, samtidig som man ønsker å beholde de 
fastlegene som allerede jobber i kommunen. Tiltakene vil også gi innbyggerne i kommunen 
tilstrekkelig med fastleger å velge mellom. Arbeidsmengden for den enkelte fastlege skal bli mer 
overkommelig og Strand kommune skal vurdere driftsformer for legekontorene som fremmer en 
helhetlig legetjeneste.  

Strategiene i handlingsplanen tar sikte på å legge til rette for rekruttering av nye fastleger, 
inkludert leger under spesialisering, primært som kommunalt fastlønnede. Vi ønsker også å 
beholde eksisterende leger gjennom å tilrettelegge for en rimelig totalarbeidsbelastning, både hos 
kommunale og private næringsdrivende leger. Det legges også til rette for erfaringsoverføring til 
nye leger fra seniorleger før pensjonering, i en tidsavgrenset periode. Kommunens 
samfunnsmedisinske ansvar skal bli ivaretatt gjennom ny felles kommuneoverlegefunksjon, og 
det arbeides for digitale løsninger som kan oppleves som nyttige og effektive, både for fastleger 
og innbyggere. 

 

De siste årene har kommunen økt 
antallet avtalte 
fysioterapeutårsverk, og vi ligger i 
2019 over kostragruppe 7, men 
fortsatt under nivået i kostragruppe 
8 og landet ellers. Mens 
fysioterapeutene har stort sett 
kontroll på ventelistene, opplever 
ergoterapeutene fortsatt et stort 
press, dette på lik linje som tidligere 
år. Tjenesten har ansvar for 
hjelpemiddellageret som våren  

2020 fikk utvidet lagerkapasitet. Dette har blitt en god løsning. 

 
Kommunen startet med hverdagsrehabilitering (HVR) i 2018 og har på kort tid oppnådd gode 
resultater. En stor andel av tjenestemottakerne blir helt eller delvis rehabilitert i eget hjem, som 
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igjen har redusert behovet for andre tjenester eller helt har medført at andre tjenester er blitt 
avsluttet.  I tillegg til at tjenesten forebygger og reduserer behovet for pleie- og omsorgstjenester, 
har det hatt en positiv effekt på den enkeltes livskvalitet og mestringsopplevelse.  

 

Kommunen har hatt kommunepsykolog siden 2016. Den primære målgruppen for 
kommunepsykologen er barn og unge hvor vi har oppnådd gode resultater med tidlig behandling. 
Psykologen veileder også fagpersoner som arbeider med samme målgruppe. I 2020 har 
tjenestetilbudet til innbyggerne innen fysio/ergo/HVR og kommunepsykolog vært redusert i 
større og mindre grad grunnet Koronapandemien.  

 

PSYKIATRI 

Psykiatritjenesten består av følgende tjenesteområder (brukertall per oktober 2020). 

 
 
Kommunen har i tillegg kjøpt tjenester rettet mot enkeltbrukere i tiltak utenfor kommunen. For 
2021 er disse midlene omdisponert til oppfølging av ressurskrevende brukere i kommunen, både 
på dagtid, kveld og helg. 

Psykiatritjenesten gir nødvendig helsehjelp og rådgivning/veiledning til 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 livsutfordringene knyttet til rus og psykiske problemer. Videre er 
det et mål at brukerne opplever tilhørighet til lokalmiljøet sitt.  Fokuset er på den enkeltes 
livskvalitet. 

Psykisk helse og rus har ulike typer tiltak, dvs. både tjenester som krever vedtak og 
lavterskeltiltak som ikke krever vedtak. Fagteam fungerer som tildelingsfunksjon. Fagteamet gir 
veiledning i forhold til ulike tjenestetilbud. Teamet behandler søknader og henvendelser om 
helse- og omsorgstjenester og fatter enkeltvedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven, alt på 
bakgrunn av søknad, kartlegging og behovsvurdering. Vedtaksbaserte tjenester kan bestå av 
individuell oppfølging, mestringssamtaler, tilrettelagt bolig med oppfølging og hjelp til 
koordinering av tjenester og utarbeidelse av Individuell plan. Psykiatritjenesten gir også ulike 
tiltak som ikke krever vedtak. Eksempel på dette er mestringskurs som KID og oppsøkende arbeid 
gjennom ROP-teamet.  

Kapasiteten i psykiatritjenesten er fullt utnyttet. Budsjettet har ikke rom for en stor oppskalering 
av tjenester rettet mot enkeltbrukere. Dette må håndteres gjennom året.  
 
Kommunen har fra 2019 vært pliktet til å ta imot utskrivningsklare pasienter også innen 
rus/psykiatri. Per dags dato har de fleste tjenester knyttet til disse pasientene vært på dagtid. Det 
er planlagt mer tjenester på kveld og helg for noen av disse i 2021.  

Beboerne i omsorgsboligene for mennesker med langvarig psykiske lidelser og lavt funksjonsnivå 
blir eldre og det kreves mer somatisk oppfølging i tillegg til psykisk oppfølging. Virksomheten har 
merkbart økende henvendelser fra mennesker med alvorlige psykiske lidelser og 
rusproblematikk med behov for tett oppfølging. Disse sakene krever mer koordinering opp mot 
NAV, spesialisthelsetjenesten og andre relevante instanser og er ressurskrevende for tjenesten.  

Kapasitet/belegg

Psykiatrisk botjeneste (Jonsokberget 2) 

Omsorgsboliger 11 plasser 

Psykiatrisk hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie 120 brukere

ROP team 43 brukere

Virksomhet
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Tjenesten opplever i tillegg en økt 
etterspørsel etter kortere 
oppfølging fra personer med 
lettere psykiske lidelser eller fra 
personer som har vært i en krise.  
Kommunen tilbyr gruppetilbud 
innen håndtering av depresjon og 
angst som et viktig tiltak for denne 
brukergruppen.  
 
Det er ikke usannsynlig at den 
pågående pandemien vil gi et utslag  

i tjenestene på sikt. Pandemien har forsterket den enkeltes ensomhet og isolasjon, som gjør at 
symptomer hos den enkelte kan kjennes tyngre å bære. 
 
Lavterskel helsehus, R5 ble nedlagt 2020, dette gjelder også deler av ROP temaet. Konsekvensen 
av nedbemanningen er at ROP-teamet har fått effektuert inn de helt nødvendige tjenestene fra R5 
(sprøyteutdeling, sårbehandling med mer). Det har igjen ført til redusert møtevirksomhet for 
ROP-teamet, som nå har mer oppsøkende arbeid ut i rusmiljøet, ca 80 % av tiden. De ansatte gir 
tilbakemelding om at ordningen fungerer godt, men at det krever streng prioritering av 
arbeidsoppgaver og ved kriser kan det gå på bekostning av den faste brukeroppfølgingen.  

ROP-teamet har godt samarbeid med 2. linjetjenesten og andre kommunale instanser, blant annet 
NAV. Rusteamet bidrar til oppfølging av den enkeltes livssituasjon i forhold til bolig, somatisk 
tilstand, pårørende og ødelagte relasjoner. ROP-teamet arbeider også for å få den enkelte i 
posisjon til behandling og ivareta sin helse. Evalueringen av prosjektet viser gode 
tilbakemeldinger fra brukere og samarbeidsaktører. 
 
På samme måte som det arbeides med samhandlingsteam/Rus-fact innenfor rusfeltet, arbeides 
det med å utvikle enda bedre samhandlingsmodeller for psykisk helse mellom psykiatritjenesten, 
Familiens hus og andre instanser, særlig for ungdom. Det blir sett på muligheter for igangsetting 
av prosjektet Rask psykisk helsehjelp, som innebærer lavterskeltilbud uten henvisning for milde 
og moderate helseplager. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Økonomi- og handlingsplan 2021 – 2024

   

68 
 

6 KOMMUNALAVDELING SAMFUNN 

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OG GJELDENDE MÅL 

For kommunalavdeling Samfunn er alle fire mål i kommuneplanen aktuelle. Revisjon av 
kommuneplanens arealdel vil være viktig i arbeidet med å videreutvikle målene i samfunnsdelen. 

Hovedoppdraget for Plan og forvaltning er å være med og tilrettelegge for god samfunnsutvikling 
gjennom gode arealplaner, og gjennom enkeltsaker bidra til gode og attraktive løsninger for 
personer og næringsliv. Gode boligområder og attraktive næringsområder vil kunne trekke til seg 
nye innbyggere og nye bedrifter, og på den måten bidra til en forbedring av kommunens økonomi.  

Som en følge av klimaendringer må kommunen rette mer oppmerksomhet mot 
overvannshåndtering, og tiltak for å redusere uønskede hendelser som en følge av økt vannføring 
i bekker og vassdrag. Risiko for ras i områder som skal bebygges, må i enda sterkere grad enn før 
være avgjørende når arealplaner utarbeides. Gjennom arealplanlegging må det nøye vurderes om 
utbygging i områder som utløser store transportbehov skal gjennomføres. Nye bygg må være så 
energieffektive som mulig og alternative energiløsninger må brukes. 

Målet om et inkluderende samfunn med høy livskvalitet er sterkt førende for mye av 
kulturavdelingens virksomhet, men berører også de andre virksomhetene i avdelingen. Arbeidet 
med å gjøre kommunen til en bosteds- og næringsattraktiv kommune er målsettingen som gir 
føringer for avdelingens arbeid fremover.  

FORESLÅTT BEVILGNING 2021 

Tabellen under gjengir noen nøkkeltall for sektoren: 

 

 

Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan

Samfunn 2019 2020 2022 2023 2024

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

1150 Næring 4 025             4 226             3 473             -605               2 868             2 868             2 708             2 708             

5100 Kultur 14 133           14 750           11 162           -1 492            9 670             9 570             9 470             9 370             

6000 Felles Teknisk og næring -                 1 269             3 675             -2 400            1 275             1 275             1 275             1 275             

6100 Plan og forvaltning 5 119             6 948             15 767           -8 614            7 153             5 183             4 900             4 900             

6230 Vann -378               -375               17 884           -18 259         -375               -375               -375               -375               

6250 Avløp -378               -375               20 646           -21 021         -375               -375               -375               -375               

6280 Renovasjon -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6500 Brannvesen 11 001           10 754           12 503           -1 750            10 753           10 753           10 753           10 753           

33 522           37 197           85 110           -54 141         30 969           28 899           28 356           28 256           

12090 Interntjenester fordelt 5 199             3 708             5 096             5 096             5 096             5 096             5 096             

Sum virksomhet 38 721           40 905           90 206           -54 141         36 065           33 995           33 452           33 352           

Budsjett

2021

Sum drift

Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan

Bygg og eiendom 2019 2020 2022 2023 2024

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

6700 Eiendomsforvaltning -11 380         -12 083         1 650             -13 688         -12 038         -12 038         -12 038         -12 038         

6710 Bygg vedlikehold 5 221             5 925             5 500             -                 5 500             5 500             5 500             5 500             

6720 Vaktmestertjenesten 9 229             8 206             9 973             -190               9 783             10 086           10 086           10 086           

6730 Boligforvaltning -534               -842               1 726             -2 642            -916               -916               -916               -916               

6740 Byggdrift 6 894             6 602             7 240             -                 7 240             7 240             7 240             7 240             

6750 Fdv bygg dokumentasjon 788                 839                 828                 -                 828                 828                 828                 828                 

6760 Renhold 17 198           17 493           18 150           -619               17 531           17 531           17 531           17 531           

6770 Prosjekter -                 709                 7 949             -8 075            -126               -126               -126               -126               

6780 Park- og grøntanlegg 5 115             6 085             6 405             -67                 6 338             6 338             6 338             6 338             

6790 Samferdsel 5 837             6 698             8 114             -1 721            6 393             6 413             6 443             6 443             

6800 Strøm 9 554             8 450             8 450             -                 8 450             7 950             7 950             7 950             

47 922           48 082           75 985           -27 002         48 983           48 806           48 836           48 836           

12090 Interntjenester fordelt 2 363             2 394             2 385             2 385             2 385             2 385             2 385             

Sum virksomhet 50 285           50 476           78 370           -27 002         51 368           51 191           51 221           51 221           

Sum drift

Budsjett

2021
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Netto driftsbudsjett for virksomhetene i Kommunalavdeling Samfunn reduseres fra 91,381 mill. i 
2020 til 87,433 mill. I budsjettforslaget er det lagt inn noen nye tiltak, det er justert etter 
kommunale vedtak og statlige føringer, men budsjettet inneholder også direkte kutt i en rekke 
tjenester/tilbud.   

 
Endringer i budsjettet fra 2020 til 2021 fremgår av «Endrede forutsetninger ift. Opprinnelig 
budsjett 2020 – virksomheter». 

 

 

For kommunalavdelingen samlet viser tabellen at budsjettet er redusert med 7,9 mill. i forhold til 
opprinnelig budsjett for 2020, mens endringer fra budsjett 2020 etter justeringer ved 2. tertial 
var ca. 4 mill. Årsaken til denne forskjellen skyldes budsjettendringer i løpet av 2020, herunder 

Endrede forutsetninger ift. oppr. budsjett 2020 - Virksomheter 2021 2022 2023 2024

(tall i hele tusen)

1150 Næringsutvikling Utvikling av testsenter tas ut (Øk.plan) -100 -100 -100 -100

1150 Næringsutvikling Utvikling av testsenter tas ut (Øk.plan) Finansiering 100 100 100 100

1150 Næringsutvikling Utvikling næringsområde Nordmarka tas ut (KOM 108/19) -300 -300 -300 -300

1150 Næringsutvikling Tilskudd TAC (Politisk) 160 160 0 0

1150 Næringsutvikling Kuttkrav:  Greater Stavanger avsluttes -417 -417 -417 -417

1150 Næringsutvikling Kuttkrav:  Ryfylkebyen basistilskudd avvikles (Rådm) -200 -200 -200 -200

1150 Næringsutvikling Kuttkrav: Reisemål Ryfylke basistilskudd avvikles (Rådm) -460 -460 -460 -460

1150 Næringsutvikling Omstilling:  andel krav i sektor samfunn (Øk.plan/Rådm) -30 -30 -30 -30

5100 Kultur Tilskudd Tro- og livssynsamfunn tas ut (Tau kirke) (Øk.plan) -4 868 -4 868 -4 868 -4 868

5100 Kultur Tilskudd Tro- og livssynsamfunn overtas av staten (Statsbud) -1 784 -1 784 -1 784 -1 784

5100 Kultur Ungdomskonferanse tas ut (Øk.plan) -50 -50 -50 -50

5100 Kultur Tilskudd Mølleparken tas ut (KOM 108/19) -130 -130 -130 -130

5100 Kultur Red. tilskudd Aktivitetshuset (KOM 108/19) -100 -200 -300 -400

5100 Kultur Fritidskort barn og ungdom (KOM 108/19) 200 200 200 200

5100 Kultur Integr.tilsk .:  Fritidsveileder 20%, satsing utgår (Rådm) -200 -200 -200 -200

5100 Kultur Omstilling:  i sektor samfunn (Øk.plan/Rådm) -50 -50 -50 -50

5100 Kultur Kuttkrav:  Red. aktivitetstilbud barn og unge (Rådm) -250 -250 -250 -250

5100 Kultur Kuttkrav:  Red. aktivitetstilbud ungdom (Rådm) -100 -100 -100 -100

5100 Kultur Kuttkrav:  Red. Andre kulturaktiviteter (Rådm) -250 -250 -250 -250

5100 Kultur Kuttkrav:  Red. lønn kulturkontoret 25%  st. (Rådm) -191 -191 -191 -191

5100 Kultur Kuttkrav:  Red. trivselstiltak for eldre (Rådm) -100 -100 -100 -100

5100 Kultur Kuttkrav:  Avslutte samarbeidet med Ryfylke kunstlag (Rådm) -25 -25 -25 -25

5100 Kultur Kuttkrav:  Drifts-/anleggstøtte idrett tas ut, får gratis leie (Rådm) -904 -904 -904 -904

6100 Plan og forvaltning Revisjon av kommuneplanens arealdel (Øk.plan) 1 000 -1 000 -1 000 -1 000

6100 Plan og forvaltning Flyfotografering tas ut (Øk.plan) 0 0 -333 -333

6100 Plan og forvaltning Kuttkrav:  Red. konsulentkjøp planlegging (Rådm) -530 -500 -450 -450

6100 Plan og forvaltning Omstilling:  i sektor samfunn (Øk.plan/Rådm) -50 -50 -50 -50

6700 Bygg og eiendom Automatisering tilsyn tas ut (fra fond i 20) (Øk.plan), netto 0 0 0 0

6700 Bygg og eiendom Tilsk. båt Ryfylke Friluftsråd tas ut (fond i 20) (Øk.plan), netto 0 0 0 0

6700 Bygg og eiendom Reduserte lønnsutgifter til renhold (KOM 108/19) -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

6700 Bygg og eiendom Omstilling:  i sektor samfunn (Øk.plan/Rådm) -164 -164 -164 -164

6700 Bygg og eiendom Ekstra renhold Ryfylke læringssenter (Rådm) 193 193 193 193

6700 Bygg og eiendom Renhold ny flerbrukshall Jørpeland 392 392 392 392

6700 Bygg og eiendom Ny flerbrukshall, 2 vaktmestere (1. jan og 1. jul) (Rådm) 909 1 212 1 212 1 212

6700 Bygg og eiendom Digitalisere husleieoppfølging (Rådm) 40 40 40 40

6700 Bygg og eiendom Økt forsikring (Rådm) 256 256 256 256

6700 Bygg og eiendom Serviceavtaler Superparken (Rådm) 145 145 145 145

6700 Bygg og eiendom Toalett Erevik renhold (red. frekv.) (Rådm) 34 34 34 34

6700 Bygg og eiendom Økt driftskostnader gatelys (Rådm) 260 260 260 260

6700 Bygg og eiendom Kutt renholdstjeneste bud 20 reversering (Rådm) 982 982 982 982

6700 Bygg og eiendom Kutt boligforvaltning bud 19 reverseres (Rådm) 500 500 500 500

6700 Bygg og eiendom Kuttkrav:  Red. vedlikehold bygninger (Rådm) -400 -400 -400 -400

6700 Bygg og eiendom Kuttkrav:  Red. vedlikehold veier (Rådm) -450 -430 -400 -400

6800 Strøm Reduserte strømutgifter (KOM 108/19) 0 -500 -500 -500

Sum -7 932 -10 179 -10 692 -10 792
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tilskudd til stisykling (1 mill.), ulike lønnsmessige justeringer (0,86 mill.), herunder flytting av en 
50 % stilling fra Familiens hus til Kultur samt dekning av koronautgifter (0,181 mill.). 

De vesentligste endringene er beskrevet i det følgende. 

Næringsutvikling har fått redusert sitt budsjett med 1,25 mill. Midler til utvikling av 
næringsområde Nordmarka på 0,3 mill. er tatt ut av budsjettet, og tilskudd til TAC på 0,16 mill. er 
lagt inn i budsjettet. Tilskudd til Greater Stavanger med 0,417 mill. og basistilskudd til 
Ryfylkebyen med 0,2 mill. er tatt ut av budsjettet. Basistilskuddet til Reisemål Ryfylke på 0,460 
mill. avvikles.  For Ryfylkebyen og Reisemål Ryfylke betyr dette at aktiviteten må reduseres, eller 
at aktørene må skaffe disse inntektene andre steder.  

Kulturbudsjettet er redusert med 8,8 mill. Tilskudd til andre tro- og livssynssamfunn som følge av 
bygging av Tau kirke og at staten nå overtar denne tilskuddsordningen utgjør ca. 6,6 mill. av 
reduksjonen på Kultur. De øvrige tiltakene er dels av omstillingskarakter og dels generelle 
kostnadsbesparelser. Tilskuddet på 0,1 mill. til Mølleparken og Tau Aktivitetshus reduseres.  
Drifts- og anleggsstøtte til idrett med 0,9 mill. foreslås fjernet mot at lokaler og anlegg skal lånes 
gratis. Stillingen som fritidsveileder (0,2 årsverk) utgår, og vakant stilling (0,25 årsverk) ved 
Kulturkontoret reduseres. Tilskudd til tiltak for eldre med 0,1 mill. og til Ryfylke kunstlag med 
0,025 mill. blir ikke videreført. Det er foreslått å redusere aktivitetstilbud for barn og unge med 
0,25 mill. og andre kulturaktiviteter med samme beløp, tilskudd til lag og organisasjoner. Det er 
også foreslått å redusere aktivitetstilbud for unge med 0,1 mill., dette er midler som i hovedsak 
brukes til innkjøp av utstyr.  Det settes heller ikke av midler (0,05 mill.) til gjennomføring av 
ungdomskonferansen. 

I budsjettforslaget til Plan og forvaltning 
er det lagt inn 1 mill. til 
kommuneplanlegging i 2021 slik at det 
totalt var 2,8 mill. til innkjøp av 
utredninger fra eksterne firma. Dette er 
utredninger som virksomheten ikke har 
kompetanse eller kapasitet til å 
gjennomføre. Samlet beløp til innkjøp av 
konsulenttjenester er redusert med 0,53 
mill. i til totalt 2,2 mill. i 2021. 
 
Bygg og Eiendom har fått økt sin ramme 
med 1,7 mill. Av dette utgjør økningen til 
renhold 0,6 mill. I vedtatt økonomiplan 
var det forutsatt en reduksjon i renhold 
med 1,0 mill. samtidig som arealet øker 
som følge av nye bygg. Kutt i 
renholdstjenesten er derfor reversert 
med 0,98 mill. Det er lagt inn på 0,39 mill. 
til renhold i flerbrukshallen fra 
sommeren 2021(halvårsvirkning) og 
0,19 mill. til renhold ved Ryfylke 
læringssenter etter at deres eget 
renholdsprosjekt ble avsluttet.  

 
Nye bygg medfører økte kostnader til serviceavtaler og økte forsikringspremier. Til 
flerbrukshallen er det tatt med utgifter (0,9 mill.) til nye vaktmestere slik at det fra august neste 
år vil være vaktmester tilgjengelig dag/kveld 5 dager i uken.  Bruk av flerbrukshallen 

Volumtall

Vannforsyning 

Abonnenter 4 662 stk.

Vannledninger 94 424 meter

Avløp 

Abonnenter 4 591 stk.

Avløpsledninger (spill/overvann) 155 790

Bygg og Eiendom 

Bygg: Bygningsmasse 65 000 m2

Utleieenheter 164 boliger

Branndetektorer 1 500 stk

Park og grønt: Lekeplasser 45 stk

Uteareal skoler 110 daa

Uteareal barnehager 17 daa

Samferdsel: Asfalterte kommunale veger 74 km

Kommunale grusveger 20 km

Gatelys 2 460 stk

Kommunale kaier 17 stk

Plan og Forvaltning:

Antall reguleringsplaner 296 planer 

Antall byggesøknader (2019) 216 søknader

Kultur:

Kino: 224 forestillinger 

9 109 solgte billetter

Bibliotek 73 977 utlån

80 877 besøkende

Andre kommunale 

kulturarrangement 22 stk 

Virksomhet
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lørdager/søndager vil kreve økning i vaktmesterfunksjonen eller at det etableres andre ordninger 
i samarbeid med brukerne. Rådmannen har ikke funnet rom for dette i økonomiplanperioden.  

Antall gatelys øker, og dette fører til at driftskostnadene må økes med 0,26 mill.  Det er foreslått å 
redusere vedlikehold veg med 0,45 mill. og vedlikehold bygg med 0,45 mill. samtidig som tidligere 
kutt i boligforvaltning reverseres da det i så fall ville medføre at vi ikke hadde noen 
boligkoordinator til å ivareta byggeierrollen i de 164 boenhetene som leies ut. Konsekvensen av 
redusert vedlikehold er at behovet for større rehabiliteringer på sikt økes.  

 

UTVIKLINGSTREKK I SEKTOREN 

 

 

I følge kostratall ligger Strand kommune i 2019 på landsgjennomsnittet når det gjelder 
vedlikeholdsaktiviteter i eiendomsforvaltningen med kr 101 pr m2, men godt over nivået i   
kostragruppe 7 og 8.  Når det gjelder utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning 
ligger Strand høyere enn kostragruppe 7 og 8 og landet for øvrig, men Strand kostnader er 
redusert fra 2018. En mulig forklaring til disse forskjellene er ulik organisering av tjenestene. 
Dette er derfor et område som må undersøkes nærmere før det kan trekkes en konklusjon om vi 
driver effektivt eller ikke.  

Strand har vesentlig lavere utgifter til drift 
av kommunal veger enn kostragruppe 7 og 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 lav standard og et større 
vedlikeholdsbehov som skyves foran oss. 
Avstanden opp til landsgjennomsnittet 
utgjør godt over 3 mill. 
  
Utgiftene til brannvesenet har økt betydelig etter at Strand gikk inn i Rogaland Brann og Redning 
IKS i 2019. Til tross for dette er utgiftene til brannvesenet lavere enn utgiftene i kostragruppe 7 
og 8 og landet for øvrig.  
 
Strand bruker 3,4% av kommunens totale utgifter (netto) til kultur i 2019, inkludert kulturskolen. 
Dette er 0,3 % lavere enn kostragruppe 8 og 0,7% mindre enn landsgjennomsnittet, men på nivå 
med snittet i kostragruppe 7. Økningen opp til landsgjennomsnittet vil betyr at kulturbudsjettet 
må økes med over 3,0 mill. Kommunens bruk av midler til kultur har økt litt siden 2017.  

 

 

K07 K08 Landet

2017 2018 2019 2019 2019 2019

Produktivitet

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i komm eiendomsforv per m², kr 157 126 101 80 88 101

Utgifter til driftsaktiviteter i komm eiendomsforv per m², kr 641 682 674 571 585 602

Korr brutto driftsutg pr km kommunal vei og gate, kr 105 208         116 729         111 396         166 746         132 910         158 458         

Netto driftsutg forebygging og brannberedskap per innb, kr 517 541 858 702 978 918

Samfunn
Strand kommune

K07 K08 Landet

2017 2018 2019 2019 2019 2019

Prioritering

Netto driftsutg kultursektoren i % av totale utgifter 3,2 3,2 3,4 3,4 3,7 4,1

Kultur
Strand kommune
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NÆRINGSUTVIKLING 

Næringsutvikling jobber etter følgende mål i strategisk næringsplan:   
• Strand skal være Rogalands beste kommune på rammebetingelser og driverne for 

næringsetablering og næringsutvikling 
• Tilstrekkelige nærings-, bolig/sentrums-, landbruks- og friluftsarealer og annen type 

infrastruktur tilgjengelig til kunne håndtere en sterkere vekst 
• Være en av Rogalands mest attraktive kommuner når det gjelder å tiltrekke seg 

høykompetent arbeidskraft og å etablere kompetansearbeidsplasser 
• Ha Rogalands beste vekstmiljø for å etablere næringsvirksomhet, innovasjon og 

næringsutvikling 
• Være blant Norges 10 beste kommuner på offentlige tjenester knyttet til å drive 

næringsutvikling og å etablere næringsvirksomhet 
 
Videre har en vedtatt en reiselivsplan som har følgende hovedmål og tre delmål:  
Strategien skal bidra til at reiselivspotensialet i kommunen utnyttes bedre både i form av flere 
bedrifter, attraksjoner og arbeidsplasser.  Kommunen skal også bidra til at regionen posisjoneres 
som det foretrukne helårs reiselivsproduktet i Norge. 
 
• Delmål 1: Legge til rette for en bærekraftig utvikling av «Fjordturisme 1.0 – Volum»-segmentet 

hele året 
• Delmål 2: Utvikle attraktive reiselivsprodukter for «Fjordturisme 2.0 – Verdi»-segmentet hele 

året 
• Delmål 3: Utvikle attraktive reiselivsprodukter og attraksjoner for Fjordturisme 3.0 – 

Opplevelser hele året    
 
I de respektive handlingsplaner 
for Strategisk Næringsplan og 
reiselivsplanen har en valgt å 
fokusere på følgende tiltak i 
2021: 
• Arbeide med å gjøre 

kommunen mer attraktiv 
for næringsetablering, 
særlig har en valgt å 
fokusere på tradisjonell 
industri og kraftkrevende 
industri  

• Videreutvikle Nordmarka 
som teststed for droner og 
andre  

autonome framkomstmidler.  
• Tilrettelegging av nye destinasjoner og styrke Preikestolområdet  
       styrke Strands og Jørpeland attraktivitet både knyttet til besøkende og bosetting 

 
Hovedutfordringen er å sikre at kommunen blir førstevalget i konkurransen med andre 
kommuner. Ryfast gir kommunen en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for økt 
attraktivitet og vekst. Det må arbeides aktivt for at kommunen kan ta denne posisjonen. Det 
vurderes tiltak som kan bidra til en mer effektiv forvaltning og samarbeid med næringsaktørene. 
 
Greater Stavanger avvikles ved årsslutt. Dette vil trolig bidra til mindre fokuserte fellessatsinger i 
regionen, og at Strand kommune i større grad må styrke sine egne tiltak. Dette kan bli en 
utfordring i tiden framover, både med tanke på økonomi, kapasitet og gjennomslagskraft.    
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KULTUR 

Mål for kultur er behandlet i kulturplanen: 

• 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 

 
Sentrale delmål fra kulturplanen er: 

1. Gi alle barn og unge tilbud om gode kulturopplevelser. 
2. Frivillige lag og organisasjoner skal ha gode vilkår for å drive sin aktivitet i Strand 

kommune. 
3. Bidra til at flyktninger og arbeidsinnvandrere blir en del av lokalmiljøet.  
4. Planlegge og realisere et kulturhus i Jørpeland sentrum i samarbeid med næringslivet, 

frivillige lag og organisasjoner. 
5. Jobbe for å utvikle nye kulturarenaer, samt bevare eksisterende historiske bygg.  
6. Tilby gode og hensiktsmessige lokaler til arrangementer og kulturaktiviteter. 
7. Jobbe for sambruk av lokaler på tvers av kulturaktiviteter. 
8. Biblioteklokaler som er forenlige med nasjonal strategi for bibliotek. Samarbeide med 

andre for å utvikle gode møteplasser, debattarenaer og arrangement. 
9. Bidra til økt leseglede og styrke leseevnen hos barn og unge. 
10. Å yte god service og kvalitet på kinotilbudet. 
11. Gi hele befolkningen gode, varierte kunst og kulturtilbud av høy kvalitet. 
12. Bidra til økt interesse og oppmerksomhet rundt kommunen sin historie og kulturminner. 
13. Barn og unge skal ha mulighet til å påvirkning gjennom medvirkning og deltakelse. 

Når det gjelder plan mot barnefattigdom og kulturminneplanen så blir disse ikke kommentert 
særskilt da de samsvarer godt med de overordnede målene i kulturplanen. 
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Det arbeides målrettet mot å stadig bli bedre på å tilrettelegge for gode kulturtilbud for barn og 
unge. I 2021 vil vi ha mer fokus på det som tilbys gjennom DKS-ordningen (Den kulturelle 
skolesekken). Vi vil også vurdere og forhåpentligvis anskaffe en ny digital plattform for formidling 
av kulturarrangementer for barn og unge. Et omfattende arbeid med å kartlegge vilkårene for 
frivillige lag og organisasjoner er gjennomført og har kulminert i forslag til nye retningslinjer for 
tilskuddsordninger, og nye verktøy til fordeling av trenings- og møtetid i lokaler og anlegg.  

Når det gjelder punkt 4, 5, 6, 7, 8 og 10 i listen over utvalgte delmål fra kulturplanen, er 
utfordringene knyttet til lokaler til alt annet enn idrett og menighetsliv store. På disse punktene 
framstår ikke kulturplanen som det styringsdokumentet det gjerne skulle vært. Muligheten for å 
tilby hele befolkningen gode, varierte kunst og kulturtilbud av høy kvalitet begrenses av tilgangen 
på egnede lokaler. Det er vanskelig å bidra til økt boattraktivitet, et inkluderende samfunn og økt 
livskvalitet når vi ikke har trivelige og funksjonelle bygg å invitere folk til. Bedre lokaler er derfor 
viktig dersom kultur skal gi et bedre tilbud til befolkningen. Når det gjelder museumsarbeid er 
kultur i ferd med å bygge et godt konsept på Breidablikk og vil fortsette å ha fokus på dette i årene 
som kommer. Her ligger det viktige muligheter til bevisstgjøring av lokal identitet og turisme. 

Kulturavdelingen er representert på de fleste møter i Ungdomsrådet og er gjennom dette med å 
tilrettelegge for at barn og unge skal ha mulighet til å påvirkning gjennom medvirkning og 
deltakelse. Det er særlig grunn for å bekymre seg for fritidstilbudet for ungdom som ikke er 
tilknyttet faste tilbud gjennom lag og organisasjoner. Ungdommer som faller utenfor faste arenaer 
har lite å gå til.  

PLAN OG FORVALTNING   

Målsettinger for Plan og Forvaltning:   

Plan og forvaltning 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 er å håndtere en ukjent befolkningsvekst, estetikk, 
mobilitet, brukertilfredshet og budsjett. 

 

Strategi for å nå målene er:  

• Saksbehandle og tilrettelegge alle saker i tråd med gjeldende lovverk og innenfor 
lovbestemte tidsfrister 

• Tilrettelegge saker for politisk behandling 

• Være tilgjengelig og gi nødvendig veiledning i enkeltsaker  
• Møte kunder med respekt og likebehandling 
• Gjennomføre nødvendig kommunal egenplanlegging 

 
Det har vært et politisk ønske om å øke aktiviteten innenfor tilsyn, kontroll og oppfølging av 
ulovlige byggesaker. Denne aktiviteten er svært ressurs- og kompetanse krevende. Det vil ikke 
være mulig å utføre økt tilsyn innenfor tildelt ramme. Tilsynsvirksomhet må eventuelt 
gjennomføres ved omprioritering av andre ressurser, noe rådmannen ikke vil anbefale. 
Inntektene for virksomheten er justert og tilpasset utgiftene innenfor selvkostområdene. Det er 
ikke foretatt kutt i utgifter, da disse i all hovedsak er lønn, lisenser og kjøp av nødvendige 
konsulenttjenester innenfor oppmåling og planlegging. Gebyrinntektene bestemmes av antall 
søknader som behandles. Det har de siste årene vært færre søknader. Det betyr at inntektene er 
redusert. Det foreslås å øke gebyrer/avgifter med 2 % og så vurdere justeringer/tiltak for å nå 
budsjettet gjennom året.  

Revisjon av kommuneplanens arealdel vil bli en større oppgave i 2021. Arbeidet med 
planprogrammet er startet opp og kommer snart til politisk behandling.  En full revisjon av 
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arealdelen med alle tema er meget omfattende og det vil være viktig at denne revisjonen tar tak i 
de viktigste temaene slik som utvikling av Preikestolområdet og plan for området Kolabygda.  

Virksomheten ønsker å ta en sentral rolle i arbeidet med å bli en mer utviklingsorientert   
kommune. Det blir imidlertid stadig mer krevende prioritere dette arbeidet uten at det går på 
bekostning av den ordinære forvaltningen / styringen av virksomheten.  

Det vurderes flere tiltak for å møte virksomhetens utfordringer.  Kompetanse, organisering, 
rolleavklaring og rutiner skal til enhver tid være optimalisert for en mest mulig effektiv og god 
saksbehandling slik at en får utnyttet tildelte ressurser så bra som mulig.  Vi har fokus på å 
tilrettelegge for et inkluderende og godt arbeidsmiljø. Virksomheten har som mål å ha det beste 
av tilgjengelig programvare / hjelpemidler i markedet for å sikre god og rask saksbehandling.  Det 
er også et mål at relevant informasjon, skjema og kartdata er tilgjengelig på nett.  Fra 2021 vil for 
eksempel kartinformasjon/situasjonskart kunne bestilles via e-torg på hjemmesiden. 
 

BYGG OG EIENDOM 

Mål for Bygg og eiendom:   

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. 
 
Hovedutfordringen for Bygg og eiendom er volumøkning innen flere områder. Dette gjelder både 
nye bygg og nye uteområder som krever vedlikehold. Også innenfor området park og idrett og 
samferdsel krever en volumøkning av anlegg som skal driftes og vedlikeholdes stort press av 
avdelingen. Økningen innen disse områdene skyldes blant annet overtakelse av anlegg i 
Kolabygda og nye boligfelt som blir overtatt fra private utbyggere. Fremlagt budsjett vil ikke gi 
rom for å arbeide med tilrettelegging for mer turstier.  
 
Etterskudd på vedlikehold medfører økt behov for gjennomføring av større helt nødvendige 
oppgraderinger/rehabiliteringer. Nye bygg, som for eksempel Tau og Fjelltun barneskole, vil 
derimot redusere etterslepet siden gamle bygg er revet. Når det gjelder etterslepet på 
vegvedlikehold (faste dekker), viser rapporten over vegnettet at dagens etterslep er på 70 mill. i 
Strand. Dette samsvarer med nøkkeltallene i kostra.  
 

For å forbedre tjenestene, på kort og lang sikt, vil det bli arbeidet med flere tiltak innenfor Bygg 

og eiendom, blant annet: 

• utarbeide et dokument som beskriver standard og innhold innen renhold (IK- 
bygg renholds modul). Dette vil på sikt gi kunne gi en innsparing i drift.                  

• robotisering og automatisering av faste tilsynsoppgaver for å avlaste 
vaktmestertjenesten i henhold til vedtatt «Strand standard». 

• fortsette med ENØK tiltak i henhold til politisk vedtak 

• strukturere og følge opp innmeldte brukerbehov   

• ta i bruk flere moduler innen IK-bygg for en mer effektiv styring 

• utarbeide systematiske vedlikeholdsplaner og gode tilsynsrutiner.  

• etablere en veidatabase (RoSy= Road Asset Mangement – system). Denne 
inneholder en veidatabase og skaderegistrering/ dokumentasjon av veinettets 
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tilstand for vedlikeholds beregninger. Dette vil resultere i en optimalisering av 
vedlikeholdstiltakene på veinettet og maksimere mengden vedlikehold basert på 
budsjetterte midler. Andre RoSy moduler vil også bli vurdert for å forenkle og 
effektivisere arbeidet. 

• fokusere på erfaringsoverføring i drift og prosjekt. 

• fokusere på effektiviserings- og innsparingsmuligheter i alle ledd.  
 

TJENESTER LEVERT GJENNOM IKS OG AS-ER 

Det er opprettet et eget ansvar, Felles teknisk, der utgifter og inntekter knyttet til bygging av 
rundkjøringer og gang- og sykkelveger langs riksvegen 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. Foreløpig 
er det bygging av rundkjøringer i krysset ved Rådhuset i Dalavegen som det er tatt opp lån til. 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.  

 

Fra og med 01.01.2019 har Rogaland 
Brann og Redning IKS har overtatt 
ansvaret med alt arbeid innen 
forebygging, feiing og beredskap i Strand 
kommune. Dagens brannstasjon på 
Grøtnes tilfredsstiller ikke kravene som 
det er til en brannstasjon. Arbeid med å 
planlegge ny brannstasjon har så vidt 
startet. Kommunestyret har vedtatt at 
den ikke skal bygges på kommunal tomt 
sør for rådhuset. Eierkommunene i 
Rogaland Brann og Redning IKS har gitt 
klare føringer om at kommunenes 
bidrag ikke skal økes fra 2020 til 2021.  

 

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. Overordnet tiltak for å nå 
virksomhetens mål er utvidet samarbeid med IVAR IKS for å sikre personell med relevant 
kompetanse. Andre tiltak er utarbeidelse av hovedplaner for vann og avløp for langsiktig 
planlegging av fremtidig investeringsbehov, samt utarbeidelse av årlige virksomhetsplaner for 
planlegging av kommende års drift og investeringsprosjekter, utarbeidelse av ROS analyser og 
beredskapsplaner. Det holdes jevnlige kontaktmøter mellom Strand kommune og IVAR IKS for å 
sikre tett samarbeid. Gjennom hovedplaner for vann og avløp er det definert følgende 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 til renseanlegg ved å separere spillvann og overvann 
• Effektiv håndtering av avløpsvann 
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Tiltak for å nå målene: 

• Utvikle VA-tjenestene slik at disse bidrar til at kommunen når sine overordnede 
strategiske mål, bl.a. i forhold til bo- og næringsområder 

• Identifisere investeringsprosjekter som er nødvendig i forhold til oppgradering av 
eksisterende anlegg og utviklingen Strand kommune legger opp til gjennom 
kommuneplan, reguleringsplaner, utbyggingsavtaler, etc.  

• Kontakt og rapportering til relevante myndighetsorgan, som for eksempel 
Mattilsynet, Miljødirektoratet, Fylkesmannen, og sørge for at kommunens anlegg og 
aktiviteter har nødvendige godkjenninger og tillatelser 
 

Det er per i dag ikke en fullstendig operativ reservevannskilde for Krokarheia vannverk. Det 
foreligger delvis reserveforsyning via sjøledning fra Finnøy til Strand kommune. Dette dreier seg 
om maksimum 30 % av dagens forbruk. Det er IVAR IKS som leverer vann fra Regnarvatn til 
kommunens fordelingsnett og som dermed har ansvar for å dekke kommunes behov for 
drikkevann, inkludert reserve- og nødvann. IVAR arbeider med tiltak for sikring av vannforsyning 
fra Krokarheia vannverk.   
 

Det er en del dårlig ledningsnett, både når det gjelder vannledninger og avløpsledninger. Tiltak 
for å bedre dagens situasjon er et kontinuerlig fokus på rehabilitering av eksisterende 
ledningsnett, med mål om en utskiftingstakt på minimum 1 % per år.  
 
Lekkasjemengden i Strand kommune er noe høy og det arbeides med å få redusert antall lekkasjer 
på ledningsnettet. Arbeidet har avdekket flere lekkasjer som nå er utbedret. Arbeid med å avdekke 
og stoppe lekkasjer, både på private stikkledninger og kommunale ledninger vil fortsette i 2021.  
 
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.  

Vann og avløp er selvkostområder. Det legges ikke opp til å øke gebyrer for vann og avløp fra 2020 
til 2021. Det vises til egen sak om vann- og avløpsgebyr for 2021  

Rådmannen har innarbeidet en videreføring av investeringsnivået innen vann og avløp, for å 
opprettholde god fremdrift på rehabilitering av eksisterende ledningsnett.  

Ryfylke Miljøverk er nå nedlagt og arbeidet med renovasjonstjenester er nå overtatt av IVAR IKS. 
Det vil bli fremlagt en egen sak der samarbeidet mellom kommunen og IVAR IKS om 
renovasjonstjenester blir nærmere avklart.  
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7 KOMMUNALAVDELING ØKONOMI & IKT 

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OG GJELDENDE MÅL 

For Økonomiavdelingen er det særlig strategisk mål nr 1 om at Strand har en sunn økonomi som 

fremmer bærekraftig vekst og en god samfunnsutvikling som er relevant. Gjennom gode 

styringsdokumenter, god kostnadskontroll og internkontroll og gjennom rettidig innkreving av 

kommunale og statlige avgifter og skatter har vi vesentlige bidrag til samfunnsutviklingen. 

Virksomheten arbeider naturligvis også etter og med gjeldende økonomiplan.  

For IT avdelingen er hovedoppgaven å bistå de andre virksomhetene med digitalisering og drift 

av systemer. Det vil derfor være viktig å kunne bistå i forhold til nye digitaliseringsprosjekter som 

måtte komme innenfor alle de 4 målene i kommuneplanens samfunnsdel.  

IT-avdelingen jobber etter KS sin visjon om at   

«Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og næringsliv og gir 
gode lokalsomafunn. 

Følgende mål er satt: 

• Brukeren i sentrum 
• Digitalisering er en vesentlig innsatsfaktor for innovasjon og økt produktivitet 
• Styrket digital kompetanse og deltakelse 
• Effektiv digitalisering av offentlig sektor 
• Informasjonssikkerhet, personvern og dokumentasjonsforvaltning 

FORESLÅTT BEVILGNING 2021 

 

Driften i Økonomi & IKT er redusert i 
2021 mot 2020. Årsaken til dette er 
for Økonomiavdelingen at 
skatteoppkrevingen ble overdratt til 
staten 1.11.2020. Videre vil 
avdelingen selge innkjøpstjenester 
til Hjelmeland kommune i 2021. 
Dette gir en inntekt som reduserer 
nettorammen for 
Økonomiavdelingen ytterligere. 
Årsaken til at IT budsjettet er endret 
i 2021 er for det første en ny 
fordelingsnøkkel i RITS samarbeidet  

 
 

som ventes å gi en besparelse i Strands andel av fellesutgiftene. Videre er det lagt inn 
stillingsmidler til en ny felles IT sjef for ryfylkekommunene som det forutsettes at Strand betaler 
sin andel av. Det vises til egen sak som legges fram parallelt med budsjettet. 
   

Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan

Økonomi & IKT 2019 2020 2022 2023 2024

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

1400 Økonomi 2 419             3 516             9 518             -7 524            1 994             1 994             1 994             1 994             

1500 IT 1 864             1 652             11 178           -9 350            1 828             2 028             2 028             2 028             

1520 Ryfylke IT Samarbeid -                 -                 7 883             -7 883            -                 -                 -                 -                 

Sum virksomhet 4 283             5 168             28 579           -24 757         3 822             4 022             4 022             4 022             

Budsjett

2021

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/styring-og-organisering/digitaliseringsstrategien/mal-og-posisjoner2/brukeren-i-sentrum/
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/styring-og-organisering/digitaliseringsstrategien/mal-og-posisjoner2/digitalisering-er-en-vesentlig-innsatsfaktor-for-innovasjon-og-okt-produktivitet/
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/styring-og-organisering/digitaliseringsstrategien/mal-og-posisjoner2/styrket-digital-kompetanse-og-deltakelse/
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/styring-og-organisering/digitaliseringsstrategien/mal-og-posisjoner2/effektiv-digitalisering-av-offentlig-sektor/
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/styring-og-organisering/digitaliseringsstrategien/mal-og-posisjoner2/informasjonssikkerhet-personvern-og-dokumentasjonsforvaltning/
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UTVIKLINGSTREKK  

ØKONOMI 

Økonomiavdelingen yter tjenester innenfor et vidt spekter. Avdelingen har ansvar for budsjett, 
regnskap, fakturering, innfordring, eiendomsskatt, innkjøp, finansforvaltning, 
eierskapsforvaltning, beregning og utbetaling av tilskudd til private barnehager, og samordnet 
SFO og barnehageopptak. I tillegg ligger det til avdelingen å utføre økonomiske analyser og 
tilrettelegge saker og utredninger for kommunens politiske organer. Skatteoppkrevingen ble 
overført til Skatteetaten sent i 2020, og avdelingen er derfor redusert med 2,5 årsverk i 2021.  
 
Felles for fagområdene i Økonomiavdelingen er at det krever oppdatert kunnskap om de ulike 
regelverkene. Kvalitetskravene rettet mot oss både fra brukere og revisjon øker, og vi må bruke 
tid og ressurser på å holde oss oppdatert på gjeldende regelverk. Vi må også arbeide videre med 
å sikre kompetansedeling for å redusere sårbarhet. Det er krevende i tider med et stort 
arbeidspress. 
 
Innenfor innkjøpsområdet merkes er det stort pågang. Området ivaretas av to ansatte (200%). 
Disse bistår kommuneorganisasjonen med større anskaffelser og sørger for at kommunen 
ivaretar lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Innkjøperne har viktige bidrag i kommunens 
investeringsprosjekter. Fra 2021 av vil vi også selge innkjøpstjenester til Hjelmeland kommune. 
Dette ventes å gi en inntekt på ca 0,4 mill. årlig. Dette grepet ivaretar kommunalavdelingens 
innsparingskrav i 2021.  

Avdelingen arbeider for å øke digitaliseringsgraden i oppgaveløsingen. I løpet av 2020 har 
avdelingen kuttet en 50 % stilling ved å øke digitaliseringsgraden vår, og ved å redusere vår 
service ut mot virksomhetene noe.  Digitaliseringsgraden er økt ved å ta i bruk eOrdre i stedet for 
tradisjonelle excellister og oppgaver i websak som grunnlag for fakturering, og i 2020 vil bruk av 
IK bygg bidra til enklere og mer automatisert oppfølging av husleieforhold.  

Kommunestyret har besluttet at norm for innkreving av kommunale krav skal være 12 terminer. 
Avdelingen arbeider for å få dette til fra og med januar 2021. Økte årlige driftsutgifter stipulert til 
0,176 mill.) som omtalt i saken (KOM 092/20) er innlemmet i selvkostberegningen for 
kommunale avgifter.  

Kommunestyret skal vedta nytt Finansreglement november 2020. Gjennom dette åpnes det for 
alternative plasseringer av kortsiktig ledig likviditet. Fagområdet vil søkes prioritert i 2021. 
Innenfor eierskapsforvaltning vil det i 2021 arbeides med et kurs for oppnevnte 
eierskapsrepresentanter, samt at det vil søkes å etablere en bedre struktur på eierforvaltningen.  

Endrede forutsetninger ift. oppr. budsjett 2020 - Virksomheter 2021 2022 2023 2024

(tall i hele tusen)

1400 Økonomiavdeling Red. skatteinnkreving overføres til staten, resten (Øk.plan) -631 -631 -631 -631

1400 Økonomiavdeling Framsikt analyseverktøy (Rådm) 50 50 50 50

1400 Økonomiavdeling Omstilling: Red. 50% stilling, resten (Øk.plan/Rådm) -172 -172 -172 -172

1400 Økonomiavdeling Salg av innkjøpstjenester til Hjelmeland komm. (Rådm) -435 -435 -435 -435

1500 IT-avdeling Ny IT-sjef Ryfylke (RITS styrevedtak) 200 400 400 400

1500 IT-avdeling IT-plan Ryfylke (IT-rådet) B Felles plattform 67 67 67 67

1500 IT-avdeling IT-plan Ryfylke (IT-rådet) B Faste driftskostnader 1 131 1 131 1 131 1 131

1500 IT-avdeling IT-plan Ryfylke (IT-rådet) D3 Portal 149 149 149 149

1500 IT-avdeling IT-plan Ryfylke (IT-rådet) D5.3 NAV 35 35 35 35

1500 IT-avdeling IT-plan Ryfylke (IT-rådet) D5.5 Helse 771 771 771 771

1500 IT-avdeling IT-plan Ryfylke (IT-rådet) D8.1 Økonomi 19 19 19 19

1500 IT-avdeling Kuttkrav:  Red. driftsnivå (Rådm) -50 -50 -50 -50

Sum 1 134 1 334 1 334 1 334
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Økonomiavdelingen har et solid og omstillingsvennlig mannskap. Dette er gode forutsetninger for 
videreutvikling av tjenestene våre.  

IT/RITS  

IT-avdelingen 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.  

I 2019 ble det satt i gang en evaluering av Ryfylke IT samarbeidet (RITS). Som et ledd i 
evalueringen er det fremmet forslag om gjøre noen organisatoriske justeringer for å kunne stå 
bedre rustet fremover og ha bedre kontroll på ressursene. Et av hovedfunnene i evalueringen er 
at kommunalsjefene må tettere på prosessene i RITS. Det vises for øvrig til egen sak om 
evalueringen og fremtidig organisering av RITS som legges fram parallelt med rådmannens 
budsjettforslag. 

Strand kommunen har oppnevnt en digitaliseringsleder som deltar inn i DigiRogland, som er 
Rogaland kommunenes fellesorgan for å jobbe med digitalisering. RITS har også deltagere i 
følgende fagnettverk i DigiRogaland:  

• Prosessforbedring 

• e-helse 

• Personvernombud 

• Virksomhetsarkitektur 

• Plan, bygg og geodata (Smartkommune) 

• Klimatilpasning   

• Informasjonssikkerhet  

Som en del av rådmannens budsjettforslag legges det fram forslag til ny IT investeringer og ny IKT 
strategi. Investeringene er delt inn i tre hovedområder.  

1. Digitalisering av strandaskolen 
2. Infrastruktur 
3. Fagsystemer 

 
Digitalisering av strandaskolen gjorde et stort løft høsten 2019 da samtlige elever fikk egen 
chromebook (sak 064/18). I 2019 ble infrastrukturen oppgradert slik at det nå er kapasitet for 
1:1 for alle elevene. I 2019 er det også anskaffet en felles programvare (Strandapakken). Utover 
dette vil skolene selv dekke kostnader til programvare. Budsjettet legger opp til at det skal kjøpes 
inn nye maskiner til 1. klasse, mens øvrige klasser fortsetter å bruke samme maskiner. Vegen 
videre for digitalsatsingsprosjektet i skolen vil være å få utnyttet de verktøyene man allerede har 
anskaffet på en god måte og jobbe videre med å finne gode digitale verktøy. Det jobbes med å få 
på plass skaperverksted på skolene der elevene bruker digitale verktøy i ulike prosjekter. Det skal 
også gis undervisning i programmering. Nye skoleprosjekter i 2021 omfatter:  
 

• Utstyr til programmering (Felles RITS prosjekt)  
• Nye maskiner til elever som starter i 1. klasse høsten 2021 

 
Skolene fikk nytt trådløst nettverk i 2019. Nettet fungerer bra, men det er noe behov for flere 
aksesspunkter. Det er lagt fram en politisk sak angående behov for trådløst nettverk til beboere 
(20/1491). Her foreslås det å anskaffe 4G rutere til dette formålet. Det resterende trådløse 
nettverket er modent for utskiftning og det er lagt inn midler til dette i budsjettet for 2021. Nye 
infrastrukturprosjekter i 2021 omfatter:  
 

https://digirogaland.no/prosessforbedring/
https://digirogaland.no/e-helse/
https://digirogaland.no/personvernombud/
https://digirogaland.no/faggrupper/virksomhetsarkitektur/
https://digirogaland.no/plan-bygg-og-geodata-smart-kommune/
https://digirogaland.no/faggrupper/klimatilpasning/
https://digirogaland.no/faggrupper/informasjonssikkerhet/
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• Skifte ut Avaya trådløse sendere 
• Oppgradere RITS plattformen 
• Oppgradere nettverk og telefoni 

 
Alle fagsystemer videreutvikles, og det kommer stadig nye moduler som understøtter arbeidet i 
de ulike virksomhetene. Det er pågår derfor en kontinuerlig prosess for å holde systemene på 
oppdatert versjon, samt innføre nye og hensiktsmessige moduler. Stadig oftere kommer det også 
helt nye verktøy som er ønskelig å innføre. Nye fagsystem prosjekter i 2021: 
 

• Kontorstøtte skal kjøre E-læringskurs Websak Fokus, innføre Mappe-i-mappe 
funksjonalitet i Websak og flere arbeidsflyter i Acos Eiendom. 

• Portal skal videreutvikle Min Side, innføre Acos Interact Flow og Elektronisk signatur på 
skjema. 

• Økonomi og innkjøp skal innføre Min side for ansatte og Endre grensesnitt fra Tradeshift 
til Visma for eHandel 

• HRM skal få på plass Full integrasjon mellom Visma og Websak Fokus 
• Omsorg skal oppgradere Cosdoc til ny versjon og jobbe med innføring av sensorer i 

hjemmetjenesten. 
• Helsestasjon og lege skal oppgradere systemet til ny versjon i skyen. 
• IT skal innføre nytt helpdesk system 

 
En fullstendig oversikt over alle tiltak i 2021 finnes i Vedlegg 5 til «IKT-strategi 2021 – 2024»  
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8 KOMMUNALAVDELING PERSONAL & ORGANISASJON  

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OG GJELDENDE MÅL 

Strand kommune sin arbeidsgiverstrategi har som mål at kommunen skal bli den foretrukne 
arbeidsgiver. Dette gjelder både i forhold til nyrekruttering og å beholde kvalifisert arbeidskraft. 
Det må skapes arbeidsplasser med godt arbeidsmiljø, godt fagmiljø og lønn som er i tråd med 
faggrupper i omliggende kommuner. I spesielle tilfeller må lønn vurderes opp mot privat 
næringsliv. Dette gjelder i de tilfeller hvor kommunen konkurrerer om spesielt attraktiv 
arbeidskraft/kompetanse som kommunen må ha i organisasjonen. 

Kommunalavdelingen jobber kontinuerlig med å effektivisere arbeidsprosesser, spesielt legges 
det vekt på muligheten for å digitalisere. Dette gjøres for å forbedre kvalitet og på sikt å spare 
ressurser (penger og/eller bemanning). 

Innen HMS/Kvalitet jobbes det med oppfølging av lovkrav i Personopplysningsloven (GDPR), 
kommunelovens krav til internkontroll, samt interne rutiner for virksomhetsstyring. Dette er 
viktige rammebetingelser som ligger til grunn for kommuneplanens samfunnsdel, men som ikke 
er konkret beskrevet i planen.  

Innbyggernes brukertilfredshet er forankret i hovedmål 1 og 4. Det planlegges å gjennomføre ca 
20 brukerundersøkelser som gjennomføres regelmessig annet hvert år. 

Kommunens felles håndbok for internkontroll regulerer hvordan oppgaver skal tilrettelegges og 
løses i virksomhetene.  

Kommunalavdelingens mål er:   
Avdelingen jobber for økt effektivitet som gir bedre kvalitet med færre ressurser. 

 

For å nå målet har 
kommunalavdelingen kontinuerlig 
søkelys på faglig oppdatering og 
effektivisering av arbeidsprosesser.  
Strand kommune skal oppleves som 
en oppdatert og moderne 
organisasjon. Digitalisering av 
arbeidsprosesser skjer innenfor alle 
fagfelt. 
 
Kommunalavdelingen skal påse at 
Strand kommune oppleves som en 
forutsigbar arbeidsgiver og at 
saksbehandlingen er i tråd med   

gjeldende lover, avtaler, regler og retningslinjer innen både personal- og dokumentforvaltning. 
 

For å skape forutsigbarhet må hele organisasjonen til enhver tid være oppdatert på kommunens 

retningslinjer, og kjenne til «hvordan vi gjøre det i Strand kommune». Kommunalavdelingen har 

en viktig oppgave med å veilede og lære opp organisasjonen slik at forutsigbarhet blir opplevd av 

avdelingens «kunder». 
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FORESLÅTT BEVILGNING 2021 

 

Driftsnivået ved de ulike tjenestene opprettholdes på noenlunde samme nivå som i 2020. Det er 
økninger i lisenser og avgifter, men budsjettet er balansert ved «ostehøvel-kutt» på ulike arter. 

Ved Kvalitet/HMS er det tilsatt ny fagansvarlig. Vedkommende er tilsatt i 100% fast stilling etter 
at stillingen ble økt fra 70 % til 100 % i budsjett for 2020.  

Dokument har kuttet 0,4 årsverk i 2020, og har økte kostnader ved lisenser/avgifter og avgift til 
IKA (interkommunalt arkiv). Driften videreføres ellers som i 2020. 

Personal videreføres også på samme nivå som 2020. For tjenesten Felles personal er det foretatt 
flere kutt innen velferd. Innen Felles personal ligger lønn til frikjøpte hovedtillitsvalgte (2,21 
årsverk) og frikjøpt hovedverneombud (0,2 årsverk). 

Når det gjelder lærlinger oppstod en budsjetteringsfeil i budsjett 2020. Dette har medført 
budsjettendringer i tertialene i løpet av året. I 2021 er budsjetteringsfeilen korrigert. Videre er 
det innarbeidet forslag om å redusere ytterligere 3 læreplasser. 

 

Kutt i 1110 Kvalitet og HMS er oppsigelse av Visma BI-modul. Dette er et 
virksomhetsstyringsverktøy for ledere som benyttes i for liten grad. Erfaringer har vist at 
systemet har noen grunnleggende utfordringer som gjør at superbrukerne ikke kan stole på 
systemet. Det kan avsettes mer tid for å søke å løse utfordringene, men med dagens bemanning 
og oppgavetilfang er det ikke mulig å bruke mer tid enn det som allerede er lagt ned. Systemet 
forutsettes derfor avviklet i Strand. Systemet har en kostnad på 0,08 mill. årlig. Ønskede data er 
tilgjengelige for ledere i andre styringssystemer.  

For 1300 Felles personal er det foreslått kutt på totalt 0,477 mill. Dette innebærer kutt av 
erkjentlighetsgave (gullur) ved 25 års tjenestetid og alle andre velferdsarrangementer. I tillegg 
kuttes tilskuddet til kommunens kunstforening. Nevnte kutt er drøftet med kommunens 
hovedtillitsvalgte.  

Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan

Personal & organisasjon 2019 2020 2022 2023 2024

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

1110 Kvalitet og HMS -27                 -108               1 972             -1 972            -                 -                 -                 -                 

1200 Dokument 48                   -201               4 653             -4 653            -                 -                 -                 -                 

1300 Personal -681               -95                 9 641             -9 641            -                 -                 -                 -                 

1350 Lærlinger 2 861             3 912             2 446             -583               1 863             1 502             1 360             1 800             

Sum virksomhet 2 201             3 508             18 712           -16 849         1 863             1 502             1 360             1 800             

Budsjett

2021

Endrede forutsetninger ift. oppr. budsjett 2020 - Virksomheter 2021 2022 2023 2024

(tall i hele tusen)

1110 Kvalitet/HMS Red. pga. omstrukturering (Rådm) -160 -160 -160 -160

1110 Kvalitet/HMS Fagansvarlig HMS/Kvalitet økes fra 70% til 100% (Rådm) 207 207 207 207

1110 Kvalitet/HMS Kuttkrav:  Oppsigelse av Visma BI-modul (Rådm) -80 -80 -80 -80

1200 Dokumentavdeling Omstilling: Postbud avvikles (Øk.plan/Rådm) -234 -234 -234 -234

1300 Personalavdeling Økt forsikring (Rådm) 145 145 145 145

1300 Personalavdeling "Helt med"-stilling (Rådm) 50 50 50 50

1300 Personalavdeling Kuttkrav:  Gullur ved 25 års tjeneste avvikles (Rådm) -200 -200 -200 -200

1300 Personalavdeling Kuttkrav: Tilskudd til kunstforeningen avvikles (Rådm) -77 -77 -77 -77

1300 Personalavdeling Kuttkrav: Felles velferdsmidler avvikles (Rådm) -200 -200 -200 -200

1350 Læringer Feil i budsjettgrunnlag  (1. tert.20) (Rådm) 267 267 267 267

1350 Læringer Kuttkrav:  Red. antall læreplasser fra 15 til 12 (Rådm) -66 -364 -537 -66

1350 Læringer Kuttkrav: Red. veiledertillegg pga. red. læreplasser (Rådm) -31 -94 -63 -94

Sum -379 -740 -882 -442
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«Helt med» er et sysselsettingstiltak som likner på et varig tilrettelagt arbeidsforhold. Dette betyr 
at personen jobber med egen ytelse, og mottar en motivasjonslønn på kr 30-35 per time. Det er 
tenkt at vedkommende skal ha sin arbeidsplass i rådhuset. 

Når det gjelder varig omstillingskutt har Dokumentavdelingen redusert bemanningen med 0,4 
årsverk i 2020. Videre ble det i Personal redusert 0,2 årsverk i 2018. Det er derfor ikke foreslått 
andre årsverksreduksjoner i kommunalavdelingen.  

Det er foreslått å kutte 3 læreplasser. Effekten for innsparing er lav i 2021, men øker i 
økonomiplanperioden. Dette er knyttet til måten lærlinger avlønnes på. I 2020 fikk vi ikke nok 
aktuelle søkere til å kunne tilsette i de 15 godkjente læreplassene.  

UTVIKLINGSTREKK 

PERSONALAVDELINGEN 

Personal og lønn sine hovedoppgaver er å veilede og å lære opp ledere og ansatte innen feltet 
«personalforvaltning». Det jobbes med effektivisering av arbeidsprosesser innen hele området. 
Målet er å digitalisere arbeidsprosesser alle steder hvor dette er mulig. Dette vil kunne spare tid 
og gi bedre kvalitet. Det betales ut lønn til ca 1 500 lønnsmottakere hver måned. På grunn av 
digitalisering av prosesser innen lønnsområdet, ble bemanningen redusert med 0,2 årsverk 
stilling i 2018. 

Avdelingen er opptatt av å holde tritt med utviklingen innen fagfeltene, spesielt det som skjer 
innen fagsystemene, men også knyttet til lover, regler og avtaler. Med knappe kursmidler er dette 
krevende. Det jaktes på kurs som holdes digitalt. Disse er ofte rimeligere enn «fysiske» kurs, og vi 
sparer reiseutgifter. 

Personal har i løpet av 2019-2020 jobbet med nedbemanning og overtallighet i flere 
virksomheter. Dette er svært krevende prosesser hvor det er viktig å følge gjeldene lover og regler. 
Det betyr at alt som gjøres skal dokumenteres skriftlig og det skal avholdes drøftings- og 
forhandlingsmøter i bestemt rekkefølge.  

Brudd på saksbehandlingsregler vil kunne medføre søksmål med påfølgende arbeidsrettssaker. 
Nedbemanning har til nå vært håndtert uten at det er tatt ut søksmål. 

Personal har ansvaret for å veilede og bistå ledere i personalkonflikter. Dette er saker som både 
ift tid og kompetanse er svært krevende. Ansatte skal få riktig og god saksbehandling i slike saker, 
og det jobbes for at vi heller ikke her skal oppleve søksmål og arbeidsrettssaker. 

Avdelingen bistår lederne i de fleste rekrutteringssaker. Det er krav om god dokumentasjon i slike 
saker og personal gjør mesteparten av arbeidet slik at ledere ikke bruker av sin tid til å 
dokumentere (referater fra intervjuer ol). Det er et mål at rekruttering i Strand kommune skal 
oppleves som forutsigbart, profesjonelt og at vi følger gjeldende lover og regler. 

DOKUMENTAVDELINGEN 

Dokumentavdelingen har ansvar for all journalføring av både inngående og utgående post. 
Arkivloven har krav til hvordan kommunens journal skal føres. Det meste av post sendes nå 
digitalt. Dette har endret arkivarbeid fra å arkivere fysiske dokumenter i papirarkiv til å sørge for 
at digitale dokumenter er i samsvar med arkivloven. Det er en økende mengde inngående og 
utgående post. 
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Innsyn i dokumenter fra postlistene er lagt til Dokument. I løpet av siste året har antall innsyn økt 
betydelig. Lovverket har strenge regler for hvor lang tid det skal gå fra krav om innsyn mottas til 
svar er gitt. Sivilombudsmannen har i flere avgjørelser sagt at det ikke er mulig å fravike disse, og 
at kommunen må ha nok bemanning til å overholde svarfrister. 

Dokumentavdelingen har ansvaret for bortsetting av papirarkiv til IKA (Interkommunalt arkiv). 
Ansatte i avdelingen innehar historisk kunnskap som er svært viktig i bortsettingsarbeidet. Det er 
viktig å prioritere bruk av kunnskapen mens ansatte jobber i Strand kommune. 

Digitalisering er viktig også i Dokumentavdelingen. Avdelingen deltar i alle digitaliserings-
prosjekter i kommunens virksomheter hvor «arkiv» er en del av fagsystemene. Integreringsdelen 
og lovkrav til arkivdelen i systemet må ivaretas. Dette er både arbeidskrevende og utfordrende 
oppgaver, ikke minst fordi systemer skal «snakke» sammen; noe som ikke er så opplagt som vi 
skulle ønske at det var. 

Til avdelingen ligger saksbehandling av bevillinger; både serverings- og skjenkebevillinger. Dette 
er et arbeid som krever god kunnskap i lover og regler. 

KVALITET & HMS 

De kommende årene vil det bli et større behov for å bygge opp bedre internkontroll innenfor både 
Kommuneloven og Personopplysningsloven (GDPR). 

Ny ansvarlig for HMS/kvalitet startet i Strand kommune i september 2020. Vedkommende er 
prosjektleder for innføring av nytt kvalitetssystem. Dagens system utgår hos leverandøren, og vi 
må gå til innkjøp av nytt system. 

Fagansvarlig skal delta i beredskapsarbeidet, og skal overta alt systematisk arbeid knyttet til 
fagfeltet (planverk). Vedkommende skal i tillegg være beredskapskoordinator. 

LÆRLINGER 

Pr 1.9.20 er 12 av 15 læreplasser besatt. Læreplasser tildeles hver vår etter utlysning og 
tilsettingsprosess. Hovedtariffavtalen sier at lærlingen skal ha 50 % verdiskapning og 50 % 
opplæring. Lærlingen har lønn for verdiskapingsdelen, og skal delta selvstendig i arbeidet. Når 
lærlingene deltar i selvstendig arbeid i opplæringsdelen, kan dette medføre at virksomhetene 
sparer vikarutgifter.  

Rådmannen har i budsjettforslag for 2021 innarbeidet forslag om å redusere antall læreplasser til 
12 for å kutte utgifter innenfor ikke lovpålagte tjenester. 
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9 RÅDMANN OG STAB 

POLITISK SEKRETARIAT OG KOMMUNIKASJON 

Politisk sekretariat har som hovedoppgave å være bindeleddet mellom det politiske miljøet og 
administrasjonen. Viktige oppgaver er å tilrettelegge for at folkevalgte får de politiske 
saksframleggene i rett tid, avholde møter på en korrekt måte og føre protokoller. 

Sekretariatet har også kommunens kommunikasjonsansvar. Herunder inngår å holde kontakten 
med media og være behjelpelig overfor journalister, samt informere presse og befolkningen, slik 
at de blant annet kan følge den politiske debatten. I tillegg inngår redaksjonsansvar for 
kommunens hjemmeside og facebook side. Kommunikasjonen med lokalsamfunnet skal være klar 
og tydelig med riktig og relevant informasjon lett tilgjengelig.  

For 2021 er de politiske møtene satt opp i forhold til administrative og politiske frister. Antall 
møter er noe endret i forhold til tidligere år med økning av to ekstra kommunestyremøter, ett 
formannskapsmøte og ett forvaltningsutvalgsmøte, samt at generell møtestart er flyttet fra kl 
18:00 til 17:00. Ordfører og rådmann har i samarbeid mulighet til å avlyse og opprette møter etter 
behov.  

FORESLÅTT BEVILGNING 2021 

 

Budsjettforslaget for Politisk sekretariat er 0,8 mill. høyere i 2021 enn budsjett per andre tertial. 
Dette skyldes økte utgifter til leie av Kommunestyresalen og en justering av pensjonsutgiftene til 
politisk ledelse hvor det var en teknisk feil i beregningsgrunnlaget. Justeringen i 2021 er i tråd 
med prognose fra pensjonsleverandør. Rådmannen har ikke funnet rom for å videreføre den 
tilskuddet til den årlige eldrefesten. Konsekvensen av dette er at festen utgår eller at deltakerne 
må dekke kostnaden selv.  

UTVIKLINGSTREKK 

Interesse for politisk arbeid lokalt og nasjonalt er synkende. For å bidra til at barn og unge i større 
grad engasjerer seg i politisk arbeid og får interesse i å delta i kommunepolitikken gjennomfører 
ordfører og politisk sekretær opplæring i lokaldemokratiet for barne- og ungdomsskolene. 
Opplæringen har blitt godt mottatt, men grunnet Covid-19 pandemien har dette ikke latt seg 
gjennomføre i 2020. Ordfører og sekretariatet ser på dette arbeidet som viktig å videreføre og vil 
når forholdene tillater det gjenoppta opplæringen. 

Ny kommunelov er iverksatt og stiller større krav til meroffentlighet og transparent behandling 
av politiske prosesser. Politisk sekretariat vil fortsette å følge opp at kommunen innfrir 
lovkravene. Sekretariatet ser også på løsninger for å gi politikerne en bedre oversiktsløsning for 
å følge politiske saker iht. status og oppfølging. Dette har vært etterspurt fra det politiske miljøet. 

Strand kommune prioriterer å modernisere kontakten med innbyggerne via kommunens 
hjemmeside og ser på muligheter for bedre innbyggerinvolvering. Det er satt mål om at 80 % av 

Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan

Politisk og Kirkelig fellesråd 2019 2020 2022 2023 2024

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

1000 Politisk sekretariat 7 654             7 169             7 969             -                 7 969             7 969             7 969             7 668             

12090 Interntjenester fordelt 568                 577                 594                 -                 594                 594                 594                 594                 

Sum virksomhet 8 222             7 746             8 563             -                 8 563             8 563             8 563             8 262             

5200 Kirkelig fellesråd 6 795             6 399             6 109             -                 6 109             6 109             6 109             6 109             

Budsjett

2021
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alle skjema er fulldigitale innen utgangen av 2021. Rundt 60 % av skjemaene er nå fulldigitale. 
Manglende integrasjon mot underliggende fagsystem er en viktig årsak til at gjenstående skjema 
ikke er fulldigitalisert. Arbeidet er krevende, men vil forhåpentligvis øke innbyggerens tilfredshet 
i deres møte med kommunen.   

Ved stortingsvalget 13. september, kan det bli nødvendig å sette inn kompenserende tiltak i 
forhold til Covid-19 pandemien. Sekretariatet har ikke meldt inn behov for ekstraordinære midler 
for eventuelle tiltak som kan bli aktuelle. Det er gitt signal fra departementet om eventuelle tiltak 
vil bli formidlet i god tid før valget skal gjennomføres.   

Ny kommunelov gjeldende fra konstituering av nytt kommunestyre i 2019 har konkrete 
bestemmelser om størrelsen på politiske utvalg, jf kommunelovens § 5-5. I henhold til disse 
bestemmelsene har Strand et vesentlig større utvalgsmedlemmer enn lovens minstekrav, jf tabell 
under:  

 

Levekårsutvalget er ikke et lovpålagt utvalg. Minstekravet til antall representanter i utvalg som 
ikke er lovpålagt er 3 stk. Den økonomiske effekten av å redusere antall medlemmer til lovens 
minstekrav, samt å opprettholde levekårsutvalget med 3 medlemmer utgjør en årlig besparelse 
på 0,179 mill. I tillegg har Strand kommune vedtatt å frikjøpe varaordfører i 20 % stilling. Dersom 
dette frikjøpet reduseres til 10 % stilling vil det i tillegg utløse 0,122 mill. i årlige besparelser.  

Med utgangspunkt i den krevende nedbemanningsprosessen kommuneorganisasjonen skal 
gjennom i 2021, mener rådmannen at det må vurderes å gjøre tilsvarende grep i den politiske 
representasjonen.  

Kommunelovens § 5-5 presiserer at det er kommunestyret selv som vedtar medlemstallet i de 
politiske utvalgene. Vedtaket må fattes innen utgangen av desember i nest siste år av 
valgperioden, dvs innen desember 2022. Endringen vil da gjøres gjelder fra neste valgperiode. 

Rådmannen har derfor innarbeidet et omstillingstiltak på 0,3 mill. kr. for politisk sekretariat fra 
2024, som vil gjelde for ny kommunestyreperiode etter kommunevalget i 2023. Forslaget 
innebærer en reduksjon i frikjøp av varaordfører fra 20 % til 10 % og å redusere antall folkevalgte 
i politiske utvalg til lovens minimumskrav. Forslaget innebærer at noen representanter kun blir 
medlemmer i kommunestyret.  

STRAND KIRKELIGE FELLESRÅD  

Strand kommune yter et årlig tilskudd til Strand kirkelige fellesråd. For 2021 er tilskuddet 
beregnet til 6,109 mill. i driftsbudsjettet. Det er på samme nivå som i 2020, med en videreføring 
av det generelle omstillingskravet i 2020 på 0,161 mill.   

I tillegg til midlene i drift har rådmannen de senere år foreslått en fast årlig investeringsbevilgning 
på 1 mill. til investeringsprosjekter. På grunn av kommunens økonomiske situasjon, foreslår 
rådmannen ikke en slik overføring i kommende økonomiplanperiode. Det er allerede gitt 
vesentlige midler til både ny kirke på Tau og nytt tak på Jørpeland kirke, og i kommende 
planperiode kan det ikke prioriteres nye investeringer for kirkelig fellesråd. 

Ordningen med finansiering av tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke endres fra og 
med 2021. Staten overtar dette finansieringsansvaret, og kommunesektoren har derfor fått et 

Utvalg Lovkrav Strand Differanse Besparelse

Kommunestyre 27 29 2 32 500        

Formannskap 5 9 4 60 900        

Levekår (0) 3 9 (9) 6 85 200        

178 600      Sum besparelse
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trekk i rammeoverføringene ettersom oppgaven faller bort. For Strand sin del medfører dette et 
uttrekk i rammetilskuddet på 1,148 mill. som er lavere enn tilskuddene Strand har ytt de senere 
årene pga bygging av ny kirke på Tau.  

STRATEGI OG UTVIKLING 

Strategi og utvikling er en ressurs på tvers av organisasjonen som både leder og bistår i strategi- 
og utviklingsarbeid på sektornivå eller på tvers i organisasjonen. Sammen med kommunalsjefene 
skal staben drive frem omstilling, endring og prosessforbedring innenfor prioriterte områder i 
organisasjonen.  Staben har i tillegg overordnet ansvar for folkehelse.  

Strategi og utvikling har et særlig ansvar for å bidra til at kommuneplanens samfunnsdel blir 
implementert i organisasjonen, herunder at kommunen definerer måleparametere som grunnlag 
for å vurdere måloppnåelse og justere prioriteringene over tid. Dette arbeidet er påbegynt i 2020 
og er planlagt ferdig første kvartal 2021. Kobling mot FNs bærekraftsmål vil stå sentralt i dette 
arbeidet.   

FORESLÅTT BEVILGNING 2021 

 

Driftsnivået i sentral ledelse og stab er i stor grad videreført fra tidligere år. Lønnsmidler til 
kommunalsjef samfunn, levekår, opplæring og omsorg er fra 2021 budsjettert på den aktuelle 
sektoren, på lik linje med kommunalsjef økonomi/IKT og personal/organisasjon.  

Økning i netto ramme for sentral ledelse er knyttet til avsatt pott for lønnsvekst i organisasjonen 
i løpet av 2021. Avsatt lønnspott utgjør 13,3 mill. og bygger på forutsetningen i statsbudsjettet om 
en årslønnsvekst fra 2020 til 2021 på 2,2 %. Lønnspotten i 2021 er 3,4 mill. lavere enn vedtatt 
lønnspott for 2020. På grunn av koronasituasjonen ble lønnsoppgjøret i 2020 svært lavt. 
Regjeringen forutsetter en normalisering i makroøkonomien i 2021. Lønnsoppgjøret i 2021 er et 
mellomoppgjør. 

For å tilpasse driften til inntektene anbefaler rådmannen å ikke avsette 0,5 mill. kr av 
eiendomsskattemidlene til tilskudd under ordningen utkantmidler.  

 

Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan

Sentral ledelse 2019 2020 2022 2023 2024

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

1100 Sentral ledelse 8 075             7 911             18 443           -                 18 443           18 443           18 443           18 443           

12090 Interntjenester fordelt 147                 149                 153                 -                 153                 153                 153                 153                 

Sum virksomhet 8 222             8 060             18 596           -                 18 596           18 596           18 596           18 596           

Budsjett

2021
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10 INVESTERINGSPROGRAM 2021 –  2024 

 

Strand kommune vil i planperioden gjennomføre investeringer innenfor følgende kategorier: 
 

 

Midler fra investeringsbudsjettet i 2020 som ikke blir brukt opp i inneværende år, blir overført til 
2021. 

Følgende tabell gjengir hvordan investeringene planlegges finansiert. Tabellen, som er en 
obligatorisk oppstilling, inkluderer både investeringer og startlån.  

 

 

 

 

 

 

 

(ta l l  i  tusen kroner) 2021 2022 2023 2024

100% kommunalt finansierte investeringer 285 671         154 775        52 680           43 520           

Investeringer med komp./ inntektsøkninger 25 000           15 000          -                 -                  

Investeringer med selvkostfinansiering 15 000           19 000          19 000           19 000           

Sum investeringer 325 671         188 775        71 680           62 520           

Bevilgningsoversikt - investering (§ 5-5) Regnskap Bud 2.tert

(Tall i 1 000 kr) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Investeringer i varige driftsmidler 284 206 429 733 323 171 186 275 69 180 60 020

Tilskudd til andres investeringer (Kirkelig felles.) 6 943 51 770

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper (KLP) 2 207 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Sum investeringsutgifter 293 356 484 003 325 671 188 775 71 680 62 520

Kompensasjon for merverdiavgift -45 769 -73 846 -61 840 -34 478 -11 136 -9 304

Tilskudd/refusjoner fra andre -3 967 -56 089 -2 572

Salg av varige driftsmidler -3 550 -6 000

Salg av finansielle anleggsmidler -113 0

Utdeling fra selskaper 0 0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler -2 532 -2 532 -2 532 -2 532 -2 532 -2 532

Bruk av lån -228 885 -341 066 -244 456 -142 628 -44 012 -36 684

Sum investeringsinntekter -284 816 -479 533 -311 400 -179 638 -57 680 -48 520

Videreutlån 27 652 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

Bruk av lån til videreutlån -27 652 -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -25 000

Avdrag på videreutlån 14 271 5 767 8 000 8 000 8 000 8 000

Mottatte avdrag på videreutlån -13 818 -5 767 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000

Netto utgifter videreutlån 453 0 0 0 0 0

Overført fra drift -8 540 -9 271 -9 137 -14 000 -14 000

Netto avsetninger/bruk av bundne invest.fond 148

Netto avsetninger/bruk av ubundne fond -601 -4 470 -5 000 0 0 0

Fra tidligere års overskudd

Sum overføring fra drift og netto avsetninger -8 993 -4 470 -14 271 -9 137 -14 000 -14 000

Fremført til inndekning i senere år (udekket) 0 0 0 0 0 0

Budsjett
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PRIORITERING 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 en stund videre.  

For hele økonomiplanperioden er det anbefalt investeringer på til sammen 648,6 mill. Planlagt 
finansiering fremgår av 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 536,6 mill. I en del prosjekter er det kun satt opp 
«samleposter», konkretisering av enkeltprosjekter vil bli gjort i investeringsplanen som 
fremlegges til formannskapet på nyåret.  

 

 

Finansiering investeringer  Budsjett

(ta l l  i  tusen kroner) 2021 2022 2023 2024

Lån 244 456         142 628         44 012           36 684           

Momskompensasjon 61 840           34 478           11 136           9 304             

Tilskudd / refusjon * 2 572             -                 -                 -                 

Bruk av fond 7 532             2 532             2 532             2 532             

Overføring fra drift 9 271             9 137             14 000           14 000           

Sum investeringer 325 671         188 775         71 680           62 520           

Egenfinansiering av investeringer 25 % 24 % 39 % 41 %

Egenfinansering eks VAR investering 26 % 27 % 53 % 59 %

Økonomiplan
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Investeringsaktivitet Budsjett

(ta l l  i  tusen kroner) 2021 2022 2023 2024

KLP egenkapitalinnskudd 2 500             2 500            2 500             2 500              

Utsmykning i det offentlige rom (0,5 % av nybygg, 75%) 469                 386                

Teknisk Utstyr virksomheter 1 000             1 000            1 000             1 000              

Digitalisering Strandaskolen 1 690             3 020            4 280             1 520              

Infrastruktur 1 480             700                1 850             150                 

Fagsystemer 1 100             369                200                 

Wifi (omsorgsboliger)      (*Tilskudd/refusjon: -332) 332                 

Videoovervåkning 500                 

Prosjektadministrasjon 8 500             8 500            8 500             8 500              

Ekstern konsulentbistand 500                 500                500                 500                 

Jørpeland barnehage 500                 

Fjelltun skole 145 000         103 000        

Flerbrukshall 55 000           

Jørpeland ungdomsskole, ombygging kjøkken 1 000             

Brannsikring kommunale bygg 3 000            3 000             3 000              

Branntiltak omsorgsboliger  1 200             

Brannsikring kom. bygg, mindre tiltak etter tilsyn 1 000             1 000            1 000             1 000              

Tautunet Brannprosjekt 10 000           

Jonsokberget, oppgradering 5 000             5 000            5 000             5 000              

Oppgradering kommunale bygg 5 000            5 000             5 000              

ENØK - tiltak 500                 500                500                 500                 

Jonsokberget, solavskjerming 1 200             

Nye kjøkken Rehab & Sykeavdeling 1 100            

Langelandsmoen, inngangsparti 1 600             

Jørpeland helsesenter, kjøkken  350                

Jørpeland helsesenter, ekstra legekontor 300                 

Dir. Poulsensgate, bod 150                 

Legionella -tiltak 1 000             

Tautunet leiligheter 3 500            3 500             

Torghuset Fritidsfabrikk 18 000           

Strandahallen, brann/ oppgradering 1 300             

Folkets hus, sprinkler og kjeller 1 500             

Utearealer barnehager 300                 300                300                 300                 

Turveg Krossvatnet 1 500            1 500             

Oppgradering offentlige lekeplasser 150                 150                150                 150                 

Universell utforming, turveg Jonsokberget 220                 

Kunstgrasbane Fiskå     (*Tilskudd/refusjon: -2 240) 3 740             

Flomsikring  Tau sentrum 2 000             

Torg Tau sentrum 2 000             

Asfaltering kommunal veg 1 000             1 000            1 000             1 000              

Kommunale veger - oppgradering 500                 500                500                 500                 

Veg Nedre Barkvedvegen - Rv13 Fjelde 1 000             

Plan for Grønn mobilitet og trafikksikkerhet 500                 500                 

Parkeringsplass ved Liarvatnet 1 000             

Oppgradering gatelys i samarb. Lyse/IVAR 600                 600                600                 600                 

Kom. veg, oppgradering ved VA-anlegg 800                 800                800                 800                 

Oppgradere kommunale kaier 500                500                 500                 

Ny trafo og tavle i servicebygget vågen 540                 

Flomtiltak Jørpeland 5 000             5 000            5 000             5 000              

Grunnerverv 5 000             5 000            5 000             5 000              

Investering 100% kommunalt finansiert 285 671         154 775        52 680           43 520           

Økonomiplan
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KLP EGENKAPITALINNSKUDD 

For å dekke kommunens egenkapitalinnskudd i KLP er det satt av 2,5 mill. i 2021 og for hvert år 
videre i perioden. Dette er i samsvar med vedtatt økonomiplan. Tilskuddet kan ikke 
lånefinansieres, og må derfor finansieres fra drift eller ved mva. kompensasjon.  

UTSMYKNING I DET OFFENTLIGE ROM 

Formannskapet har vedtatt at det skal settes av midler til kunst i kommunale bygg og uterom. 
Retningslinjene klargjør at det skal settes av minimum 0,2 % og inntil 0,5 % av brutto 
investeringsbudsjett for nybygg, torg, idretts- og parkanlegg, til kunst i offentlige bygg og uterom, 
jf FOR 011/20.  Budsjett for 2020 er i 2. tertial redusert med 20 mill. for Fjelltun og 55 mill. for 
flerbrukshall, mot at tilsvarende beløp føres opp igjen i 2021. Investeringsbeløpet til Fjelltun, som 
det skal beregnes kustmidler av blir da 125 mill. i 2021, og 103 mill. i 2022. 75 % av beløpet skal 
settes av som investering, resterende del på driftsbudsjettet til drift, vedlikehold mv. Det avsettes 
derfor midler kunst Fjelltun skole med 0,47 mill. i 2021 og 0,39 mill. i 2022.  

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. I vedtatt økonomiplan er satt av 1,0 mill. til dette 
formålet, beløpet videreføres i hele perioden.  I 2021 er det foreløpig planlagt å bruke midler til 
stemmeavlukker, ny bil til Akora og utstyr til institusjon/rehabiliteringsavdelingen.  

IKT 

I vedtatt økonomiplan er det satt av totalt 13,7 mill. til IT-investeringer i perioden 2021 – 2023. 
For perioden 2021 – 2024 foreslås det å avsette 16,35 mill. til IT-investeringer.  Midlene er 
planlagt brukt slik i 2021: 

• 1,69 mill. til plan «Digitalisering av Strandaskolen 2019» 
• 1,48 mill. til infrastruktur slik som legging av fiber, kabling av trådløst nettverk og 

sikring av strømforsyning 
• 1,1 mill. til fagsystemer  
• 0,32 mill. til trådløst nettverk omsorgsboliger, her det det forventet brukerbetaling 

VIDEOOVERVÅKNING 

Formannskapet har på møte 17.09.2020 gitt sin tilslutning til at det startes et prøveprosjekt med 
videoovervåkning på kommunale bygg.  I første omgang vil det bli montert opp 
overvåkningskamera ved Jørpeland ungdomsskole og ved Torghuset. På budsjett 2021 er det satt 
av 0,5 mill. til dette tiltaket. Resultatet av prøveprosjektet vil avgjøre videre utbygging av 
videoovervåkning.  

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 Fjelltun skole og Flerbrukshallen 
skal Bygg og Eiendom gjennomføre en rekke andre større og mindre prosjekter innen sine 
ansvarsområder. I vedtatt økonomiplan er det satt av 8,5 mill. til dette arbeidet, beløp i vedtatt 
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økonomiplan videreføres i hele perioden. Nye bygg/anlegg og rehabilitering av bygg/anlegg etter 
at Fjelltun skole er ferdig vil være dimensjonerende for størrelsen på prosjektadministrasjonen. 

EKSTERN KONSULENTBISTAND 

I vedtatt budsjett for 2020 ble det satt av 0,5 mill. til ekstern konsulentbistand knyttet til mindre 
prosjekter. Dette beløper videreføres hvert år i perioden.  

JØRPELAND BARNEHAGE 

Den eldste delen av Jørpeland barnehage er over 40 år. Det er gjennomført flere ombygginger og 
utvidelser av barnehagen de siste 10 – 15 årene. Det er behov for å foreta en større oppgradering 
av barnehagen. I vedtatt økonomiplan ble det satt 0,5 mill. 2023 til forprosjekt, prosjektet foreslås 
nå forskjøvet til 2024.  

FJELLTUN SKOLE  

I vedtatt økonomiplan er det avsatt 13 mill. i 2019, 100 mill. (redusert til 80 mill. i 2. tertial) i 2020, 
95 mill. i 2021 og 114 mill. i 2022, til sammen 322 mill.  Kommunestyret godkjente forprosjektet 
i sak 96/19 med en kostnadsramme på 330 mill. (desember 2019 kroner). Kommunestyret 
godkjente i sak 18/20 omdisponering av midler i forbindelse med energisentralen og ny 
trafikkløsning i Fjelltunvegen. Rammen for Fjelltun ble økt med 3,7 mill. (energisentral), 12,5 mill. 
(trafikkløsning) og 2,4 mill. (kunstisbane), til sammen 18,6 mill. slik at kostnadsrammen ble 348,6 
mill. Nettokostnaden etter tilskudd vil være ca. 1,2 mill. for kunstisbanen. Det foreslås at 
kunstisbanen ikke bygges, alternativ bruk av området må vurderes. Kostnadsrammen blir 
foreløpig ikke redusert, men behov for midler til alternativ opparbeidelse må avklares senere i 
prosessen.  Begrunnelsen for at isbanen ikke bygges er fremtidige kostnader med strøm, beløp 
som vil være opp mot 0,15 mill. hvert år med 3 måneders brukstid. Det foreslås å sette av 145 mill. 
i 2021 og 103 mill. i 2022, til sammen er det i perioden 2019 – 2022 bevilget 355,4 mill. Behov for 
justering av rammen for prosjektet i forhold til prisstigning og underdekning for trafikkanlegg 
vurderes i budsjett for 2022 når reelle kostnader i anbudene er avklart.  

FLERBRUKSHALL 

I vedtatt økonomiplan er rammen for flerbrukshallen 113,75 mill. med forventet spillemidler på 
19,5 mill. Budsjett for 2020 er i 2. tertial redusert med 55 mill., disse midlene legges inn igjen i 
budsjett for 2021.  

JØRPELAND UNGDOMSSKOLE - KJØKKEN 

Det er mulig å spare styrkingstimer ved Jørpeland ungdomsskole dersom skolekjøkkenet blir 
utvidet til undervisning i mat og helse. Skolen har beregnet en årlig besparelse på 0,7 mill. 
Ombyggingen vil resultere i 2 klasserom med plass til 14 elever. 

Det settes foreløpig av 1,0 mill. til dette tiltaket i 2021. Endelig beløp vil bli avklart i forbindelse 
med investeringsplanen for 2021. 

BRANNSIKRING KOMMUNALE BYGG 

I vedtatt økonomiplan er det avsatt 3 mill. i 2021 og hvert år i videre i perioden 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 
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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. Det foreslås å videreføre vedtatt økonomiplan 
med 3 mill. hvert år i perioden fra og med 2022. Tiltak i 2021 er beskrevet i prosjektene nedenfor.   

BRANNSIKRING OMSORGSBOLIGER 

Det må gjennomføres brannsikringsarbeid som sprinkleranlegg i boligene på Langelandsmoen, 
Dir. Poulsonsgate og på Jonsokberget 10 i samsvar med vedtatt økonomiplan.  Det foreslås å bruke 
1,2 mill. til nevnte boliger i 2021.  

BRANNSIKRING KOMMUNALE BYGG, MINDRE TILTAK 

Det blir jevnlig gjennomført brannsyn og ekstern kontroll på de kommunale byggene. Det kommer 
da frem behov for mindre utbedringer som er nødvendig for å lukke avvik. Dette er tiltak som ikke 
krever mye planlegging, men som det er viktig å få gjennomført raskt. Eksempel på slike tiltak kan 
være krav om utvidelse av brannalarm, nødlys, ledelys, branntetting mv.  
Det foreslås derfor å legge inn 1,0 mill. hvert år i perioden til denne type tiltak. 

TAUTUNET BRANNPROSJEKT 

Tautunet har behov for en nødvendig og omfattende brannteknisk oppgradering for å tilfredsstille 
branntekniske krav og bestemmelser. Dette fremkommer også av branntilsynsrapport til 
kommunen. Nødvendige tiltak består i å oppgradere eksisterende sprinkleranlegg (gammelt), og 
samtidig utvide dette til å gjelde samtlige bygg. Utbedring av gammelt brannalarmanlegg, nød- og 
ledelys, samt nødvendig utvidelse av garderober og flytting av hjemmesykepleierbase inngår også 
i dette prosjektet. 

Brannkonsept og brannprosjektering er i sluttfasen, og det arbeides nå med utarbeidelse av 
forprosjekt med kostnadskalkyle. Forprosjekt med endelig prosjektkostnad forventes å være 
ferdig i slutten av 2020. Det vil da bli lagt frem en egen politisk sak på dette arbeidet. Foreløpig er 
hele brannsikringstiltakene grovt kalkulert til rundt 10 - 12 mill.  For 2021 er det foreslått å bruke 
10 mill. til dette tiltaket. 

JONSOKBERGET, OPPGRADERING 

Det er behov for en del oppgraderinger og brannsikring av samtlige bygg på Jonsokberget. Dette 
omfatter brannalarm, nød- og ledelys, brannsikring, brannvegger samt rømningsveier. Det 
arbeides med å oppdatere plantegninger for brannkonsept for bygningene på Jonsokberget.  For 
å kunne ta stilling til fremtidig bruk/ombygginger av Jonsokberget må det utarbeides forprosjekt 
for: 

• utvidelse av sykehjemsplasser, omsorgsboliger og kriseleilighet 

• utvide kontor- og behandlingslokaler for fysio-/ergoterapi 

• vinterhage utenfor kafeen 

Når nevnte forprosjekt er vedtatt, kan brannkonseptet revideres.  E-bygg (sykehjemmet) har flest 
mangler og feil når det gjelder brannsikring. Det er derfor nødvendig å starte på arbeidet med 
detaljprosjektering og utførelse av brannsikring allerede i 2021.   Kjøkken syke- og 
rehabiliteringsavdelingen er også inkludert i arbeidet på E-bygg.  Resterende bygg vil bli tatt etter 
samme mal. Det settes av 5 mill. hvert år i økonomiperioden til oppgradering/utbygging på 
Jonsokberget. 
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OPPGRADERING KOMMUNALE BYGG 

I vedtatt økonomiplan er det satt 5 mill. i 2020 og hvert år videre i perioden til oppgradering av 
kommunale bygg. For perioden 2022 – 2024 foreslås det å videreføre samme beløp i 
økonomiplanperioden til oppgradering av kommunale bygg for å redusere noe av det 
akkumulerte vedlikeholdsetterslepet som gjør seg gjeldende.  De enkelte prosjektene som er 
planlagt gjennomført i 2021 er beskrevet nedenfor.    

ENØK TILTAK 

Kommunestyret behandlet 30.09.2020 en sak der strategien for enøktiltak i kommunale bygg ble 
drøftet. Det ble vedtatt en prioritering av tiltak for årene fremover. For å gjennomføre prioriterte 
tiltak blir det foreslått å bruke 0,5 mill. hvert år i perioden.   

JONSOKBERGET SOLAVSKJERMING  

Det er behov for å sette opp solavskjerming/screens ved felles kjøkken/stue i bygg A, B og C (bygg 
med leiligheter) samt ved et kontor i første og under-etasje. Det foreslås å bruke 1,2 mill. til disse 
tiltakene i 2021.  

JONSOKBERGET – KJØKKEN REHAB-/ SYKEAVDELINGEN 

Det er behov for å oppgradere kjøkken på syke- og rehabiliteringsavdelingen, se beskrivelse for 
oppgradering av Jonsokberget. Tiltaket er ført opp som eget prosjekt med 1,1 mill. i 2022. 

LANGELANDSMOEN, INNGANGSPARTI 

Flere av beboerne på Langelandsmoen har elektriske rullestoler som krever stor plass. Det behov 
for å bygge om inngangspartiet, bygge en utvendig bod for parkering av rullestoler og gjøre 
mindre innvendige oppgraderinger innen en ramme på 1,6 mill. i 2021.  I vedtatt økonomiplan var 
prosjektet planlagt utført i 2023 innen en ramme på 1,2 mill.   

JØRPELAND HELSESENTER - KJØKKEN 

Jørpeland helsesenter nærmer seg 40 år og det har i flere år pågått oppgradering av bygget. Ved 
oppgraderingen forbedres blant annet lyd- og lysforhold, ventilasjon, brannforhold, elektrisk 
anlegg og det gjennomføres en generell oppgradering av bygget innvendig. Det er behov for å 
oppgradere kjøkkenet, tiltaket er ført opp som eget prosjekt med 0,35 mill. i 2022.  Ved behandling 
av budsjett for 2020 ble en investering på 1,8 mill. til helsesenteret strøket med begrunnelse at 
det ikke skulle investeres mer i bygget før behov for legetjenester var avklart. Vedtak om 
legetjenester er gjort og kommunestyret har også gjort et vedtak om samlokalisering av 
bygg/funksjoner. Tiltaket blir likevel foreslått utsatt på grunn at størrelsen og at det enda vil gå 
noen år før en samlokalisering er gjennomført.  

JØRPELAND HELSESENTER - LEGEKONTOR 

Kommunestyret vedtok på møte 30.09.2020 strategiplanen for legetjenester. Som et av de 
vedtatte tiltakene er en ekstra lege ved Jørpeland legesenter. Det mangler kontor til ny lege og det 
foreslås å bruke 0,3 mill. til dette arbeidet i 2021.    

DIR. POULSONSGATE, BOD 

En bod tilhørende en leilighet måtte brukes i forbindelse med etablering av sprinkleranlegg og 
har ikke blitt erstattet siden. Det er et stort behov for denne boden. Det foreslås å bruke 0,15 mill. 
til utvendig bod i 2021.  
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LEGIONELLA TILTAK 

I vedtatt økonomiplan er det bevilget 1,0 mill. i 2020 og i 2021. Det er gjennomført tiltak ved 6 
anlegg i 2020. Resterende midlene blir overført til 2021. Gjenværende bygg er Langelandsmoen, 
Tautunet og Tau barneskole, Bjørheimsbygd skole, samt barnehagene Jørpeland og Førland. 
I samsvar med vedtatt økonomiplan blir det foreslått å opprettholde beløpet på 1,0 mill. i 2021.     

TAUTUNET - LEILIGHETER 

Tautunet er over 25 år og det er behov for en rehabilitering av leilighetene. Dette gjelder både 
bygningstekniske tiltak slik som nytt røropplegg og nye vinduer (energiglass), men også generell 
oppgradering av leilighetene slik om nye kjøkken og gulvbelegg mv. I vedtatt økonomiplan var det 
satt 3,5 mill. i 2022 og 2023, vedtatt økonomiplan foreslås opprettholdt.  Dette arbeidet må sees i 
sammenheng med brannsikringsprosjektet som er pågående. Omfang av oppgradering og 
brannsikringsprosjektet vil bli beskrevet nærmere i en egen sak.  

TORGHUSET FRITIDSFABRIKK 

I budsjett for 2017 ble det foreslått å bruke 15 mill. for å oppgradere Torghuset. Oppgraderingen 
var da nødvendig slik at bygget kunne innfri kravene til arbeidsmiljø og brannforskrifter og for å 
få godkjent bruksendring/ ferdigattest for bygget i henhold til dagens drift/ bruk. Ved behandling 
av budsjettet i kommunestyret ble investeringen strøket med begrunnelse av at det ikke skulle 
investeres i Torghuset før det var en avklaring med hensyn bygging av nytt kulturhus.  
Kommunestyret har i sak 7/20 vedtatt at det skal utarbeides et forprosjekt for Torghuset 
(Fritidsfabrikken) med en kostnadsramme på 62 mill. og 22 mill. i eksterne midler. Det arbeides 
med forprosjektet og det vil komme en egen sak tidlig i 2021. I vedtatt økonomiplan er det satt av 
10 mill. i 2020 og 20 mill. i 2021 til fritidsfabrikken.  

I 2021 foreslås det å sette av 18 mill. for å oppgradere bygget slik at bygget blir lovlig i forhold til 
dagens bruk.  Det må gjennomføres en rekke tiltak for å få godkjent bruksendring/ferdigattest for 
bygget i henhold til dagens drift/bruk. Brannsikring, rømningsveger samt arbeidstilsynets regler 
må ivaretas fullt ut. Bygget må teknisk oppgraderes for å tilfredsstille aktuelle tilsynsmyndigheter, 
som branntilsyn, tilsyn med elektriske anlegg, tilsyn med heisanlegg mv. Bygget blir da ikke 
bygget om til en fritidsfabrikk, men vil bli tilrettelagt på en best mulig måte innenfor gitte rammer.   

STRANDAHALLEN – BRANNTILTAK OG OPPGRADERING 

Det er utarbeidet en egen rapport som viser behov for branntiltak ved idrettshallen. Aktuelle tiltak 
er blant annet nød-/ledelys, forbedring av rømningsveger, inndeling i brannceller mv. For å følge 
opp tiltakene i denne rapporten var det i økonomiplanen vedtatt å bruke 1,3 mill. i 2021 til dette 
tiltaket, beløp og tidspunkt for gjennomføring opprettholdes. Det må utarbeides et 
forprosjekt/mulighetsstudie som sikrer en best mulig samhandling mellom Strandahallen 
flerbrukshallen når det gjelder samkjøring av aktivitetsarealer, teknisk drift av byggene m.v. 
Ett felles grunnkonsept må utarbeides da disse bygningene vil henge sammen. 

Det er utarbeidet en egen rapport som viser behov for branntiltak ved idrettshallen. Aktuelle tiltak 
er blant annet nød-/ledelys, forbedring av rømningsveger, inndeling i brannceller m.v.                         
For å følge opp tiltakene i denne rapporten var det i økonomiplanen vedtatt å bruke 1,3 mill. i 
2021 til dette tiltaket, beløp og tidspunkt for gjennomføring opprettholdes.  
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FOLKETS HUS – SPRINKLER OG UNIVERSELL UTFORMING 

Eksisterende sprinklersentral er plassert ved scenen og dette setter begrensninger for bruken av 
denne. Det er også et behov for å oppgradere toalettene i kjelleren og HC toalett i hovedetasjen. 
Det foreslås å sette av 1,5 mill. til nevnte tiltak i 2021 slik at huset får en mer funksjonell bruk. 

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. I vedtatt økonomiplan er det satt 0,3 mill. hvert år i økonomiplanperioden til 
oppgradering av lekeplasser. Samme beløp videreføres for 2024.  

TURVEG RUNDT KROSSVATNET  

Reguleringsplanen for gangveg rundt søndre del av Krossvatnet ble vedtatt av kommunestyret i 
juni 2019 og arbeidet med grunnerverv er startet, jamfør sak i kommunestyret 30.09.2020. I 
vedtatt økonomiplan var det satt av 1,5 mill. i 2020 og 2,0 mill. i 2021 til dette prosjektet. På grunn 
av fremdriften i prosjektet forskyves midlene til 1,5 mill. i 2022 og 2023.  

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 0,5 mill. hvert år i perioden, beløpet foreslås redusert til 0,15 
mill. pr år i økonomiplanperioden.  

TURVEG JONSOKBERGET, OPPGRADERING UNIVERSELL UTFORMING 

I vedtatt økonomiplan var det 2020 ført opp 1,3 mill. til turveg Jonsokberget. Det er etablert en 
turveg slik at det er mulig å gå rundt bygningene på Jonsokberget. Gangvegen er smal og ikke 
utformet i samsvar med universell utforming.  Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
har anbefalt å utbedre/utvide turvegen slik at den fikk universell utforming.  Ved behandling av 
1. tertialrapport 2020 ble investeringen redusert med 0,22 mill., beløpet foreslås tatt inn igjen i 
2021.  

KUNSTGRASBANE FISKÅ 

Kommunestyret har i sak 45/20 bevilget 1,5 mill. netto til kunstgrasbane på Fiskå. I tillegg vil 
kommunen forskuttere spillemidler slik at rammen i 2021 blir 3,74 mill. med forventet inntekt på 
2,24 mill. i spillemidler.  

FLOMSIKRING TAU SENTRUM 

I vedtatt økonomiplan er det i 2020 satt av 1,0 mill. til flomsikring. Det er i løpet av 2020 
gjennomført planleggingsarbeid for flomsikringen, men det foreligger foreløpig ikke endelig 
kostnadsoverslag. Rammen for gjennomføring av flomtiltak økes med 2,0 mill. i 2021.  

 



  Økonomi- og handlingsplan 2021 – 2024

   

98 
 

TORG TAU SENTRUM 

Bygging av ny kirke på Tau vil være ferdig i 2021. I løpet av 2020 har det blitt arbeidet med planer 
for torget, men dette arbeidet er enda ikke ferdig. Utbygging av torget må ses i sammenheng med 
flomsikringsarbeidet i Tau sentrum. I samsvar med vedtatt økonomiplan legges det inn 2,0 mill. 
til opparbeidelse av torget i 2021. Utbygging av torget vil bli nærmere avklart i en egen sak.  

ASFALTERING - OPPGRADERING 

Gjeldende økonomiplan har avsatt 0,8 mill.  i 2021 og 1,2 mill. i 2022 og 2023 til oppgradering av 
asfaltdekker. Det foreslås nå å bruke 1,0 mill. hvert år i perioden til oppgradering av veger med 
asfaltdekker.    

KOMMUNAL VEG OPPGRADERING  

I vedtatt økonomiplan er det vedtatt et beløp på 0,5 mill. til oppgradering av kommunale veger 
hvert år. Videre i økonomiplanperioden settes av 0,5 mill. til oppgradering av kommunal veg. 
Oppgradering av veg må ses i sammenheng med asfaltering av veg. 

VEG NEDRE BARKVEDVEGEN – RV 13 FJELDE 

Reguleringsplanen for ny innfartsveg til Jørpeland sentrum fra planlagt rundkjøring 
Fv523/Fjellsvegen og ned til Nedre Barkvegvegen er godkjent. Denne vegen er viktig for å avlaste 
Rådhusgaten for trafikken inn til sentrum. Det er planer om utbygging på deler av 
«stålverksområdet», og utbygging her har rekkefølgekrav om ny adkomstveg fra riksvegen. 
Prosessen med grunnerverv og planlegging/prosjektering av denne vegen skulle startet i 2020, 
men på grunn av kapasitetsproblemer har ikke arbeidet kommet i gang enda.  I økonomiplan var 
det satt av 1 mill. i 2020 og 5 mill. i 2021 til dette prosjektet. På grunn av framdriften foreslås det 
derfor å sette av 1,0 mill. i 2021. Foreløpig blir det ikke satt av midler til opparbeidelse. 
Planarbeid-/prosjekteringsarbeidet vil nærmere avklare kostnader med vegprosjektet.   

PLAN FOR GRØNN MOBILITET OG TRAFIKKSIKKERHET 

Gjeldende økonomiplan har avsatt 0,5 mill. hvert år i perioden til trafikksikring. Ved 
sluttbehandling av planen i kommunestyret i juni 2019 ble det vedtatt at det skulle vurderes å 
sette av 1,8 mill. til tiltak i planen. Det foreslås nå å sette av 0,5 mill. i 2023 og 2024.   
Konkretisering av tiltak blir avklart ved behandling av investeringsplanen tidlig 2021.    

PARKERINGSPLASS VED LIARVATNET 

I vedtatt økonomiplan var det satt av 1,0 mill. til parkeringsplass ved Strandastøa og Liarvatnet. 
Det er foretatt en tilrettelegging av parkeringsplassen ved Strandastøa, og det pågår planarbeid 
av å utvide parkeringsplassen ved Liarvatnet. Parkeringsplassen er utgangspunktet for et mye 
brukt utfartsområde kommunens befolkning og for brukere av NSF-speiderens anlegg på 
Foreneset.  Det foreslås å sette av 1,0 mill. i 2021 for å bygge ut parkeringsplassen  ved Liarvatnet.   

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 
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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. Midler i 
2021 vil bli brukt til oppgradering av stømforsyning og lysanlegg i Østvollvegen.  

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 0,8 mill. til 
disse tiltakene hvert år, beløpet videreføres i hele perioden. Midler i 2021 vil bli brukt til 
oppgradering av den kommunale delen av Østvollvegen.  

OPPGRADERE KOMMUNALE KAIER 

Kommunestyret vedtok i mai 2018 (sak 16/18) at kommunen skulle beholde og oppgradere 
kommunens kaier og at det skulle settes av midler til oppgradering kaiene i kommende 
økonomiplaner. I vedtatt økonomiplan er det satt av 1,9 mill. i 2020 og deretter 1,0 mill. i resten 
av perioden.  For 2021 settes det ikke av midler, for resten av perioden 0,5 mill. hvert år i perioden 

TRANSFORMATORSTASJON MV. JØRPELANDSVÅGEN 

I tilknytning til servicebygget i Jørpelandsvågen er det behov for å oppgradere 
transformatorstasjon med tilhørende anlegg for å kunne levere strøm til et økende antall 
bobiler/båter. Prosjektet er i samarbeid med Lyse Elnett as. Det foreslås å sette av 0,54 mill. i 2021 
til dette prosjektet.   

FLOMTILTAK JØRPELAND 

Jørpeland ble høsten 2019 på nytt rammet av flom. Utbedringer som ble gjort etter flommen i 
2005, i samarbeid med NVE, viser seg ikke å være tilstrekkelige. Det er behov for å forbedre 
bekkeløp/inntak flere steder på Jørpeland. Arbeidet med å utarbeide en «flomanalyse» nærmer 
seg slutten, men har blitt noe utsatt på grunn av koronasituasjonen. Omfang av nødvendig 
flomsikringsarbeid er derfor ikke avklart. Beløp i gjeldende økonomiplan, 5,0 mill. pr år, 
videreføres også for 2024. Forslag om å bruke 5,0 mill. årlig er på ingen måte eksakte tall, men en 
synliggjøring av at kommunen må bruke mye midler på flomsikring i årene fremover.  

GRUNNERVERV 

I 2020 ble det kjøpt en stor eiendom langs Tauvassdraget og et bolighus i Jørpeland sentrum. Det 
er kontinuerlig saker om grunnerverv under vurdering. 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 utvikling av kommunen. Det foreslås 
derfor å videreføre gjeldende økonomiplan med avsette 5 mill. hvert år til grunnerverv.  

IKKE INNARBEIDEDE INVESTERINGSPROSJEKTER FRA GJELDENDE ØKONOMIPLAN 

Kommunen har en anstrengt økonomi med høy og økende gjeld. Det er derfor foretatt en nøye 
gjennomgang av vedtatt økonomiplan for å redusere/forskyve investeringene i 
økonomiplanperioden. Dette har medført at det er noen prosjekter i vedtatt økonomiplan som det 
ikke er funnet plass til rådmannens forslag for perioden 2021 – 2024. Disse prosjektene er: 
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• generell overføring til investeringer i Strand kyrkjelege Fellesråd med 1,0 mill. i 2022 og 
2023. Det vises til eget skriv fra Fellesrådet som vedlegges budsjettsaken 

• Tau ungdomsskole med 5,0 mill. i 2023 
• Resahaugen skole med 6,0 mill. i 2023 
• Jørpeland ungdomsskole med 3 mill. i 2022 og 9,0 mill. i 2023  
• Eikehaugen barnehage med 0,75 mill. i 2022  
• oppgradering av rådhus B-bygg med 2 mill. i 2023 
• svømmehall på Tau der det var satt av 2,5 mill. i 2022 og 20 mill. i 2023  
• oppgradering av Rosehagen med 0,7 mill. i 2021 og 2022 og 0,6 mill. i 2023  
• parkeringsplass Holtakrossen med 1,2 mill. i 2022 
• offentlig toalett Holtakrossen med 0,3 mill. i 2022 

 
Samlet er vedtatt økonomiplan redusert med om lag 54 mill. ved ta ut prosjektene nevnt ovenfor.  
 
For øvrig vises det til investerings- og vedlikeholdsplan 2020 for kommunale bygg og anlegg som 
viser det registrerte vedlikeholdsetterslepet.  
 
I vedtatt økonomiplan er det forutsatt inntekter i investeringsbudsjettet fra salg av eneboliger 
slik: 6,0 mill. i 2020, 6,0 mill. i 2021 og 10 mill. i 2022.  Det er vedtatt å selge to boliger, inntekter 
fra salg av disse boligene er nødvendig for å dekke inn salgsbeløp for 2020.  Det budsjetteres 
derfor ikke med inntekter fra salg av boliger i 2021 og 2022 på grunn av at det er få eneboliger 
igjen å selge.  
 

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.  

 
 

OMSORG-, SOSIAL- OG FLYKTNINGEBOLIGER - FURULIA 

I vedtatt økonomiplan er det satt av 13 mill. i 2020 og 20 mill. i 2021 til bygging av 10 leiligheter 
for brukere innenfor Miljøtjenesten i Furulia på Tau. 33,0 mill. er Husbankens maksimale 
kostnadsgrense for tildeling av tilskudd til denne type leiligheter. Tilsvarende tilskudd er 14,9 
mill. Det er heftet usikkerhet med kostnadene til grunnerverv og opparbeidelse av tekniske 
anlegg. Beløpet på 20 mill. i 2021 opprettholdes.  Det arbeides med en egen sak om Leie for eie 
tilknyttet Furulia.  

 

 

Investeringsaktivitet Budsjett

(ta l l  i  tusen kroner) 2021 2022 2023 2024

Omsorg- sosial og flyktningeboliger-Furulia 20 000           

Ny brannstasjon, forprosjekt 5 000             15 000          

Investering med komp./inntektsøkning 25 000           15 000          -                 -                  

Økonomiplan
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NY BRANNSTASJON 

Dagens brannstasjon på Grøtnes tilfredsstiller ikke dagens krav til en brannstasjon. Det er startet 
et arbeid med lokalisering av ny brannstasjon, jamfør egen sak til kommunestyret 30.09.2020 om 
samlokalisering av kommunale bygg. Det ble i denne saken vedtatt at ny brannstasjon skal 
lokaliseres utenfor sentrum, noe som vil øke kostnadene for kommunen. Kommunen må bygge og 
drifte brannstasjonen, men Rogaland Brann og Redning IKS skal dekke kommunens utgifter ved å 
betale leie. Dette gjelder ikke tomtekostnader og anleggsbidrag. I vedtatt økonomiplan ble det 
vedtatt å bruke 3 mill. i 2020 til et forprosjekt og 15 mill. i 2021 til bygging. På grunn av vedtak 
om tomtevalg for ny brannstasjon må fremdriften forskyves. Rådmannen foreslår å sette av 5 mill. 
i 2021 og 15 mill. i 2022 til prosjektet. Beløpet på 15 mill. vil ikke være tilstrekkelig, men justering 
av beløp må gjøres etter at forprosjekt for brannstasjonen er utarbeidet.   

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 å bruke 9,0 mill. hvert år i økonomiplanperioden. 
Hovedplan vann, som ble vedtatt i 2016, er grunnlaget for de ulike prosjektene som blir foreslått. 

Tiltak som planlegges startet opp i 2021 er blant annet: Tiltak som planlegges startet opp i 2021 
er blant annet:  

• Østvollvegen Jørpeland, legging av ny vannledning sammen med ny avløpsledning. 

• Grønnevoll – Barka. Det skal legges vannledning i gang- og sykkelveg som skal bygges 
mellom Solbakk og Grønnevoll (planlagt byggestart 2020/2021). Det må legges ny 
vannledning i området hvor gang- og sykkelveg avsluttes og hvor eksisterende 
vannledning ligger for å få sammenkobling.  

• Stølsgeilen Jørpeland, legging av ny vannledning sammen med ny avløpsledning. 

• Fiskå – trykkøkningsstasjon vann. Det må etableres en trykkøkningsstasjon for deler av 
fremtidige abonnenter på Fiskå. Denne prosjekteres i 2020, med oppstart utbygging i 
2021.  

• Ytterligere utbygging av vann og avløp i Strand nord. Dersom det er stor nok interesse 
blant grunneiere i Amdal og Seldalsvegen begynner man planlegging og evt. prosjektering 
av disse i 2021. 

• Dollardalen Jørpeland, kryssing av riksveien med vann og avløp. Denne prosjekteres i 
2021 med ønske om utbygging i 2021. 

• Nedre Vollgate/Tunglandsvegen. Prosjektering av ny vannledning sammen med avløp 
planlegges i 2021. Eksisterende vannledning er av asbest på store deler av området.  

 
Det foreslås å sette av 6,0 mill. i 2021 og deretter 9,0 mill.  mill. hvert år i økonomiplanperioden. 
Ytterligere konkretisering av investeringene vil skje gjennom investeringsplanen.  
 

Investeringsaktivitet Budsjett

(ta l l  i  tusen kroner) 2021 2022 2023 2024

Vannforsyning  6 000             9 000            9 000             9 000              

Avløp  9 000             10 000          10 000           10 000           

Investering med selvkostfinansiering 15 000           19 000          19 000           19 000           

Økonomiplan
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AVLØP 

I gjeldende økonomiplan er det planlagt brukt 10 mill. hvert år i økonomiplanperioden. Hovedplan 
avløp vedtatt av kommunestyret i november 2017 er førende for tiltak som blir foreslått utført i 
2019. 

Tiltak som planlegges gjennomført i 2021 er blant annet:  
• Østvollvegen Jørpeland, felles avløpsledning skal rehabiliteres og avløp skal separeres 

• Solbakk – Heiabakkane. Det legges avløpsledning og pumpeledning samtidig som 
etablering av gang- og sykkelsti RV13 gjennomføres. Formålet er å kunne lede avløp fra 
Heiabakkane til kommunalt avløpsanlegg.   Prosjektet blir prosjektert i 2020 og planlegges 
gjennomført 2021.  

• Solbakk – pumpestasjon. For å kunne føre avløp fra Heiabakkane via Solbakk til Tau 
renseanlegg, må det etableres en pumpestasjon på Solbakk. Denne prosjekteres i 
2020/2021. 

• Hellandsvegen – Snøklokkevegen. Rehabiliteringsprosjekt langs Fiskånå. Prosjekteres 
2019. Gjennomføres i 2020.  

• Mellarvegen-Hellandsvegen (langs Fiskåna), ny avløpsledning. Denne prosjekteres ferdig 
i 2020, og utbygging starter opp i 2021.  

• Ytterligere utbygging av vann og avløp i Strand nord. Dersom det er stor nok interesse 
blant grunneiere i Amdal og Seldalsvegen begynner man planlegging og evt. prosjektering 
av disse i 2021. 

• Dollardalen Jørpeland, kryssing av riksveien med vann og avløp. Denne prosjekteres i 
2021 med ønske om utbygging i 2021. 

• Nedre Vollgate/Tunglandsvegen. Prosjektering av nye avløpsledninger i tillegg til ny 
vannledning planlegges i 2021. Eksisterende avløpsledning er en fellesledning for kloakk 
og overvann.  

• Overvann Tungland. Det kan også bli aktuelt å starte et prosjekt med å oppdimensjonere 
overvannsledninger på Tungland. Fremdrift avhenger av grunneiere.  

 
Det foreslås derfor å sette av 10 mill. hvert år i økonomiplanperioden. Ytterligere konkretisering 
av investeringene vil skje gjennom investeringsplanen.  
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VEDLEGG 1 GEBYRSATSER 

 

BETALINGSSATSER  -  STRAND KOMMUNE  2020 2021

Det vises også til egne vedtekter og forskrifter for de enkelte virksomheter og tjenester. Det tas forbehold om feil. 

BARNEHAGER 2020 2021
Priser pr barnehagemåned (regulert):

Makspris hel plass blir fastsatt i  Stortingets årlige budsjettvedtak 3 135 3230

Redusert sats etter søknad, inntekt under kr 592 167. Fastsettes i  stortingets budsjettvedtak 6% av inntekt 6% av inntekt

Gratis kjernetid 20 t/u for 2-5 åringer og barn med utsatt skolestart hvor inntekt < kr 583 650 gratis gratis

Det gis søskenmoderasjon med 30 % for 2. og 50 % for 3. og påfølgende barn

I ti l legg kommer kostpris for mat/drikke

SKOLEFRITIDSORDNING 2020 2021
Priser pr måned:

3 090 3170

4 dager 2 680 2750

2 100 2 160

1 400 1 440

Ekstra dag 200 205

Tillegg i  skolens ferie- og fridager 220 225

Fra vår 2021: Redusert sats etter søknad, inntekt under kr 581.170 for barn på 1. og 2. trinn 6% av inntekt 6% av inntekt

Fra høst 2021: Redusert sats etter søknad, inntekt under kr 581.170 for barn på 3. og 4. trinn 6% av inntekt 6% av inntekt

Fra vår 2021: SFO for elever 5.-7. trinn med særskilte behov gratis gratis

Det gis en generell søskenmoderasjon med 25% på det yngste barnet

Moderasjoner gjelder ikke på til legg for skolens ferie og fridager eller ved kjøp av ekstra dager

I ti l legg kommer kostpris for mat og drikke

RYFYLKE LÆRINGSSENTER 2020 2021
Semesteravgift dagtid 7 600 7 800

Semesteravgift kveldstid 4 100 4 100

KULTURSKOLEN (priser per halvår) Vår 2020 Vår 2021
2 370 2 435

1 485 1 525

1 485 1 525

1 485 1 525

1 485 1 525

1 485 1 525

1 485 1 525

Animasjonsverksted 1 485 1 525

Band 780 800

310 320

Det gis en generell søskenmoderasjon med kr 500 per semester per mindre søsken

KINO 2020 2021
Pensjonister og tjenestepliktige i  militæret 100

100

110

Prisene er inkl. mva.

UTLEIE TORGHUSET  pr dag 2020 2021
Kommersielle arrangement i regi av eksterne aktører:

Salen                                       6 315 6 490

Foajeen                                  6 315 6 490

Sal/foajeen                              7 425 7 625

Oppsett av lyd/lys + teknikker pr. time 910 935

Lokale lag, organisasjoner og firmaer:              

Salen                                           1 280 1 315

Foajeen                                  1 280 1 315

Sal/foajeen                      1 700 1 745

Lag/org. m/billettinntekter:

Salen                                        2 100 2 160

Foajeen                                    2 100 2 160

Sal/foajeen                             2 520 2 590

Oppsett av lyd/lys + teknikker pr. time 650 670

Tillegg for leie av utstyr:

420 430

150 155

440 450

150 155

150 155

440 450

700 720

910 935

UTLEIE FOLKETS HUS  pr dag 2020 2021
Kommersielle arrangement      2 440 4 000

Lag og organisasjoner               620 1 000

Lag/org. m/billettinntekter * 620 1 000

5 dager   

3 dager    

2 dager

Barneteater/ungdom

Leie av instrument 

Mikrofonanlegg

Piano

Flygel

Barne- og ungdomsfilmer

Voksenfilmer

Videokanon

Instrumental

Cantabile

Dans

Den blå Hesten

Fargeklatten

Overhead/flipover

Mikrofoner

* + 10 % av netto bil lettinntekter

Dimmer,kabel,lysmikser

Miksepult

Tillegg for all utleie:

Barnedans
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BIBLIOTEK 2020 2021
Purregebyr 1. gang 0 0

Purregebyr 2. gang 50 50

Purregebyr 3. gang 100 100

5 5

10 10

A4-svart/hvitt 2 2

A3-svart/hvitt 4 4

OFFENTLIG BAD / BASSENG 2020 2021
Bruk av offentlig bad / basseng pr time:

30 30

60 60

Klippekort 10 klipp 450 460

OMSORGSTJENESTER 2020 2021
Korttidsopphold i  institusjoner pr. døgn (regulert) * 170 Statlig sats

Dagsenter opphold per dag - institusjonsbeboere* 90 Statlig sats

Dagsenter opphold per dag - andre brukere* 90 Statlig sats

Dagsenter opphold inkl frokost og middag, per dag - andre brukere 150 154

Dagsenter opphold inkl frokost og middag og transport, per dag - andre brukere 190 195

Nattopphold eller dagopphold (regulert) * 90 Statlig sats

* Satsene vedtas av Stortinget (Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester)

Kurdøgnpris i  institusjoner - maks.sats (beregnes av vedtatt budsjett på rimeligste institusjon) 2 815 2 893

Basseng Jonsokberget pr time 110 113

Basseng Jonsokberget familiepris pr time 200 205

Trygghetsalarm, ti lknytningsavgift 370 380

Trygghetsalarm, pr måned 270 277

Tap av trygghetsalarmsmykke/ekstra smykke til  ektefelle eller samboer 400 + mva 400 + mva

Hjemmehjelp / miljøarbeid: Timepris/Maks. mnd

Årsinntekt under 2G * 215 /   215 Statlig sats

Årsinntekt 2G - 3G 270 /   765 277 /   785

Årsinntekt 3G - 4G 270 / 1260 277 / 1295

Årsinntekt 4G - 5G 270 / 1745 277 / 1790

Årsinntekt  over 5G 270 / 2290 277 / 2350

(G = grunnbeløp i folketrygden)

Middag mv. (priser fra ekstern leverandør):

96 + mva 98 + mva

48 + mva 49 + mva

LEGETJENESTER 2020 2021
Strand kommune følger prisene i Fastlegetariffen - normaltariff, utgitt av Den norske legeforening

https://normaltariffen.legeforeningen.no/

FYSIOTERAPI 2020 2021
Strand kommune følger prisene i Takstplakaten, utgitt av Norsk fysioterapeutforbund

https://fysio.no/Pasientinfo/Egenandeler

SKJENKEBEVILLING 2020 2021
Gebyr ambulerende skjenkebevill ing og skjenkebevill ing enkeltarrangement. Pris pr. dag 380 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 2020 2021

HAVNEAVGIFT 2020 2021

GRAVETILLATELSE 2020 2021
1 575 1 620

SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (AREAL, ENDRINGER, DISPENSASJONER) 2020 2021
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.

7 200 Se egen sak

Regulering av områder for fritidsboliger, gebyr pr. bolig 26 800 Se egen sak

Arealgebyr for utvinning av naturressurser, pr. påbegynt da. 1 470 Se egen sak

Fellesbestemmelser

Maksimumsgebyr (Gjelder for alle plankategorier) 340 200 Se egen sak

Minimumsgebyr (Gjelder for alle plankategorier) 72 400 Se egen sak

Gebyr halveres dersom planen avvises 1. gangs behandling

Mindre planendringer

Mindre reguleringsendring (politisk behandling) 24 200 Se egen sak

Mindre reguleringsendring (administrativ behandling) 6 000 Se egen sak

Dispensasjon (etter pbl § 19-2)

*Dispensasjon fra formål i  kommune-/reguleringsplan/fra § 1-8 i  pbl./

byggegrense mot sjø/plankrav 19 400 Se egen sak

*Ved tilbygg, erstatningsbygg og andre mindre tiltak på eks. bygg, 

brukes gebyrsats under Andre dispensasjoner.

Dispensasjon fra utnyttelsegrad 6 000 Se egen sak

Dispensasjon fra plassering (byggegrense) 4 300 Se egen sak

Dispensasjon fra høyde/etasjetall 4 300 Se egen sak

Dispensasjon fra avstandskrav § 29-4 i  pbl. 4 300 Se egen sak

Andre dispensasjoner 6 000 Se egen sak

Timepris for digitalisering av reguleringsplan 1 050 Se egen sak

Avvisning av sak 50 % av gebyr Se egen sak

Voksen:

A4-farge

A3-farge

Kopiering:

Barn og Honnør:

Prinsippet for fastsetting av nye leiepriser ble avklart i  kommunestyresak 40/13.

Gravetil latelse 

Arealgebyr pr. påbegynt da.

Grøt/suppe/lapskaus

Det vises ti l  "Betalingsregulativ for bruk av kommunale kaier og havneområder"

Middag med dessert eller suppe
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SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (BYGGESAKER, DELESAKER OG TILSYN) 2020 2021
Tiltak uten ansvarsrett (pbl 20-2)

a) Mindre tiltak på bebygd eiendom 4 180 Se egen sak

b) Alminnelig driftsbygning i  landbruket <1000 m² 5 550 Se egen sak

c) Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg inntil  2 år 5 550 Se egen sak

d) Andre mindre tiltak 2 860 Se egen sak

e) Forelegging av ti ltak (nettstasjoner, trafokiosk) 4 180 Se egen sak

Boliger og garasjer (Bygningstype i parantes)

a) Enebolig (111) 22 000 Se egen sak

b) Enebolig med hybel/sokkelleil ighet (113) 24 750 Se egen sak

c) Tomannsbolig (121-124) 24 750 Se egen sak

d) Rekkehus, kjedehus, andre småhus pr boenheter  (131-133) 9 680 Se egen sak

e) Andre Småhus (ikke over 4 leil igheter pr hus) (136) 34 540 Se egen sak

e) Bygg på 2 etasjer med 5 eller flere boenheter (141) 45 500 Se egen sak

f) Boligbygg (142, 145), maks 4 etasjer 44 200 Se egen sak

g) Boligbygg med 5 etg. Eller mer (143, 146) 68 860 Se egen sak

h) Fritidsbolig (161-163) 18 480 Se egen sak

i) Til- og påbygg (pkt a-h) <50 m² 4 180 Se egen sak

>50 m² 6 930 Se egen sak

j) Ny boenhet 6 930 Se egen sak

k) Garasje/uthus > 70 m² 10 450 Se egen sak

Forretning, kontor, industri, bevertning, offentlige og private tjenestebygg

a) Forretnings-, kontor-, industribygg 55 110 Se egen sak

b) Overnatting- og restaurantbygg 55 110 Se egen sak

c) Offentlige og private tjenestebygg 55 110 Se egen sak

Tilbygg/påbygg inntil  200 m² BRA 10 450 Se egen sak

Tilbygg/påbygg > 200 m² BRA 27 610 Se egen sak

Andre bygg

a) Driftsbygning i  landbruk > 1000 m² BRA 38 060 Se egen sak

b) Andre bygg 10 450 Se egen sak

c) Tilbygg/påbygg inntil  100 m² BRA 5 940 Se egen sak

d) Tilbygg/påbygg > 100 m² BRA 10 450 Se egen sak

Andre tiltak som krever søknad og tillatelse

Fasadeendringer 4 180 Se egen sak

Bruksendring og hovedombygging, 50 % av fullt gebyr 

Riving av bygning < 100 m² BRA 2 860 Se egen sak

Riving av bygning > 100 m² BRA 6 930 Se egen sak

Bygningstekniske installasjoner (ventilasjon, varslingsanlegg m.m) 4 180 Se egen sak

Innhegning mot veg 4 180 Se egen sak

Skilt og reklameinnretning 4 180 Se egen sak

Midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg (> 2 år) 8 250 Se egen sak

4 180 Se egen sak

Varige konstruksjoner og anlegg som over i  TKL 2 og 3. 8 250 Se egen sak

Tekniske anlegg, VVA 13 200 Se egen sak

Andre søknadspliktige ti ltak etter § 20-1 4 180 Se egen sak

Endring i søknad

Endringer av gitt ti l latelse 4 180 Se egen sak

Mindre endringer (reviderte tegninger, plasseringer og l ignende) 2 860 Se egen sak

To-trinns behandling

Søknad om rammetillatelse

Søknad om igangsettingstil latelse 6 930 Se egen sak

Godkjenning av ansvarsretter

Ansvarsrett (fravik formell kompetanse og lignende) 4 180 Se egen sak

Personlig ansvarsrett (selvbygger) 1 430 Se egen sak

Redusert gebyr

Avslag 50 % av fullt gebyr Se egen sak

Trekking av sak/søknad før saksbehandling er fullført 50 % av fullt gebyr Se egen sak

Bygninger regulert ti l  bevaring 50 % av fullt gebyr Se egen sak

50 % av fullt gebyr Se egen sak

SAKER ETTER FORURENSNINGSLOVEN 2020 2021
Utslippstillatelse for sanitært avløpsvann

Gråvannsutslipp 8 250 Se egen sak

Sortvannsutslipp inntil  50 pe (forurensingsforskriften kap 12) 10 780 Se egen sak

Sortvannsutslipp 50 - 2000 pe (forurensingsforskriften kap 13) 13 750 Se egen sak

Tilsynsgebyr på utslippstil latelse 4 180 Se egen sak

ANLEGGSBIDRAG 2020 2021
Skarbekken - sak 11/43 - 15.02.2012

     Anleggsbidrag veg, startbeløp*                         23 630 Indeksreguleres

     pluss pr m2 BRA*                               590 Indeksreguleres

Resahagen

     Refusjon for oppgradering av vei-infrastruktur pr. boenhet*                         49 625 Indeksreguleres

     Refusjon Skolebekken*                         13 290 Indeksreguleres

Jørpeland fra Tuåna til Tunglandselva - sak 11/43 - 15.02.2012

     Anleggsbidrag veg, startbeløp*                         23 630 Indeksreguleres

     Pluss pr m2 BRA*                               590 Indeksreguleres

     Næringsareal pr 100 m2 BRA*                         59 075 Indeksreguleres

Jørpeland fra Tuåna til Strandastøa - sak 14/11 - 09.04.2014

     Anleggsbidrag veg, startbeløp*                         23 630 Indeksreguleres

     Pluss pr m2 BRA*                               590 Indeksreguleres

     Næringsareal pr 100 m2 BRA*                         59 075 Indeksreguleres

Tau - sak 15/15 - 29.04.2015

     Anleggsbidrag veg, startbeløp*                         23 630 Indeksreguleres

     Pluss pr m2 BRA*                               590 Indeksreguleres

     Næringsareal pr 100 m2 BRA*                         59 075 Indeksreguleres

Nedre Fjelde

     Anleggsbidrag veg mv pr boenhet*                         53 680 Indeksreguleres

     Flom Skolebekken pr boenhet*                         13 290 Indeksreguleres

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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Øvre Barkved

     Overvannsledning/flom*                         24 515 Indeksreguleres

Gullbekkstraen, Tau

     Anleggsbidrag pr boenhet                         30 000 

Åtland eiendommen 

     Anleggsbidrag pr boenhet                         30 000 

Vågen 

     Anleggsbidrag pr boenhet                         50 000 

Tungland 

     Anleggsbidrag veg, startbeløp*                         23 630 Indeksreguleres

     Pluss pr m2 BRA*                               590 Indeksreguleres

     Næringsareal pr 100 m2 BRA*                         59 075 Indeksreguleres

Nordmarka - sak 76/15

     Anleggsbidrag per m2 BRA*                               335 Indeksreguleres

* prisjusteres ihht konsumprisindeks 1.1.2020

JORD- OG SKOGBRUKSTJENESTER 2020 2021
Jordlovsaker (statlig sats*) 2 000 Statlig sats

Konsesjonssaker (statlig sats*) 5 000 Statlig sats

Utarbeidelse gjødselsplan 1 660 1 700

Utarbeidelse gjødselsplan inkl. jordprøve 1 660 1 700

Årlig oppdatering av gjødselsplan 1 220 1250

660 680

SAKER ETTER MATRIKKELLOVEN 2020 2021
Behandling iht. jordlov (statlig sats) 2 200 Statlig sats

Beh. iht. bygningslov (delesak) 6 930 Se egen sak

Beh. Iht. bygningslov (landbruk) 3 300 Se egen sak

Tinglysing (statlig sats) 525 Statlig sats

Oppretting av grunneiendom 0 - 500 m2 14 960 Se egen sak

Oppretting av grunneiendom 501 - 2000 m2 16 720 Se egen sak

Oppretting av grunneiendom pr. ekstra dekar 1 960 Se egen sak

Oppretting av festegrunn 0 - 500 m2 14 960 Se egen sak

Oppretting av festegrunn 501 - 2000 m2 16 720 Se egen sak

Oppretting av festegrunn pr. ekstra dekar 1 960 Se egen sak

Matr. av eks umatr. Grunn 0 - 500 m2 14 960 Se egen sak

Matr. av eks umatr. Grunn 501 - 2000 m2 16 720 Se egen sak

Matr. av eks umatr. Grunn pr. ekstra dekar 1 960 Se egen sak

Oppr. av uteareal / seksjoner 0 - 50 m2 7 480 Se egen sak

Oppr. av uteareal / seksjoner 51 - 250 m2 9 240 Se egen sak

Oppr. av uteareal / seksjoner 251 - 2000 m2. 11 220 Se egen sak

Oppr. av uteareal / seksjoner pr. ekstra dekar 1 960 Se egen sak

Oppr. av anleggseiendom 0 - 2000 m2. 23 320 Se egen sak

Oppr. av anleggseiendom pr. ekstra dekar 1 960 Se egen sak

Registrering av jordsameie for medgått tid, pr time 740 Se egen sak

Avbrutt forretning  -  1/3 av gebyrsatsene Se egen sak

Grensejustering/grunneiendom 0 - 250 m2. 5 500 Se egen sak

Grensejustering/grunneiendom 251 - 500 m2. 7 480 Se egen sak

Grensejustering/anleggseiendom 0 - 250 m2. 9 240 Se egen sak

Grensejustering/anleggseiendom 251 - 500 m2. 11 770 Se egen sak

Arealoverføring/grunneiendom 0 - 250 m2. 11 220 Se egen sak

Arealoverføring/grunneiendom 251 - 500 m2. 13 860 Se egen sak

Arealoverføring/grunneiendom pr. ekstra 500 m2. 930 Se egen sak

Arealoverføring/anleggseiendom 0 - 250 m2. 14 960 Se egen sak

Arealoverføring/anleggseiendom 251 - 500 18 700 Se egen sak

Arealoverføring/anleggseiendom pr. ekstra 500 m2. 1 390 Se egen sak

Koordinatbestemte grenser 2 grensepunkt 2 800 Se egen sak

Koordinatbestemte grenser pr. ekstra grensepunkt 520 Se egen sak

Klarlegging av grenser 2 grensepunkt 4 620 Se egen sak

Klarlegging av grenser pr. ekstra grensepunkt 940 Se egen sak

Klarlegging av rettigheter for medgått tid, pr time 670 Se egen sak

Privat grenseavtale 2 grensepunkt/0-100 m 4 620 Se egen sak

Privat grenseavtale pr. ekstra punkt/pr. 100 m 850 Se egen sak

Andre tjenester pr. time 740 Se egen sak

Utrekk fra grunnboka pr. gnr. bnr. 130 Se egen sak

SAKER ETTER EIERSEKSJONERINGSLOVEN 2020 2021
Seksjonering 3 400 Se egen sak

SALG AV OFFENTLIGE DOKUMENTER OG DATA 2020 2021
Salg av eiendomsinfo. - meklerpakker (*Eks. eksp.gebyr ved salg av data gjennom annen aktør) 3 900 4 000

Salg av situasjonskart ved søknader ved bygge og delesaker 1 340 1 380

Salg av digital kartdata ihht. Statens kartverk sine satser (*Eks. eksped.gebyr ved salg av data gjennom annen aktør)

VANN OG AVLØP 2020 2021
Vann - ti lknytningsavgift 3/4" (engangsgebyr) - Normal sats 20 000 20 000

Vann - ti lknytningsavgift 3/4" (engangsgebyr) - Redusert sats 2 000 2 000

Vann - ti lknytningsavgift Alsvik-Amdal og Fiskå 60 000 60 000

Vann - Anleggsbidrag Alsvik-Amdal og Fiskå - ikke mva-pliktig 60 000 60 000

Vann - vannmålerleie årlig              3/4" 311 311

Vann - vannmålerleie årlig              1" - 2" 1 020 1 020

Vann - vannmålerleie årlig              2 ½" - 4" 5 080 5 080

Vann - fastledd årlig 2 133 2 133

Vann - enhetspris pr. m³ 7,73 7,73

Vann - stipulert forbruk årlig             0-100 m²  bruksareal 479 479

Vann - stipulert forbruk årlig         100-300 m²  bruksareal 1 438 1 438

Vann - stipulert forbruk årlig         300-500 m²  bruksareal 2 396 2 396

Vann - stipulert forbruk årlig         over 500 m²  bruksareal 4 793 4 793

Uttak jordprøver



Økonomi- og handlingsplan 2021 – 2024    

107 
 

 

 

 

BETALINGSREGULATIV FOR BRUK AV KOMMUNALE KAIER 2021 

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 dog 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. 

REGULATIV KAILEIE 

Følgende satser gjelder pr. påbegynt døgn (alle priser er ekskl. mva) 
 

Fartøystørrelse Kr per tonn 
For de første  300 BT 1,11 
for de neste 300 BT 0,94 
for de neste 2 400 BT 0,84 
for de neste 7 000 BT 0,73 
for de neste 20 000 BT 0,63 
for alle over 30 000 BT 0,42 

 
Minste leiebeløp er kr 304,00 eks. mva pr. anløp. 
Fartøy som anløper våre kaier flere ganger i samme døgn, betaler kaileie for hvert anløp 

Avløp - ti lknytningsavgift 3/4" (engangsgebyr) - Normal sats 20 000 20 000

Avløp - ti lknytningsavgift 3/4" (engangsgebyr) - Redusert sats 2 000 2 000

Avløp - ti lknytningsavgift Alsvik-Amdal og Fiskå 60 000 60 000

Avløp - Anleggsbidrag Alsvik-Amdal og Fiskå - ikke mva-pliktig 60 000 60 000

Avløp - fastledd årlig 1 834 1 834

Avløp - enhetspris pr. m³ 15,41 15,41

Avløp - stipulert forbruk årlig             0-100 m²  bruksareal 955 955

Avløp - stipulert forbruk årlig         100-300 m²  bruksareal 2 866 2 866

Avløp - stipulert forbruk årlig         300-500 m²  bruksareal 4 777 4 777

Avløp - stipulert forbruk årlig         over 500 m²  bruksareal 9 554 9 554

Prisene er eksklusiv mva. Mva kommer i tillegg.  For flere detaljer se fullstendig gebyrregulativ.

RENOVASJON 2020 2021
IVAR Renovasjon Ryfylke fakturerer på vegne av Strand kommune. 

https://www.ivarryfylke.no/renovasjon/husholdningsavfall/priser-husholdningsavfall/

FEIEAVGIFT 2020 2021
Avgift for 1. pipe 270 270

Avgift for neste pipe: 135 135

Avgift for pipe i fritidsbolig 320 320

Prisene er eksklusiv mva. Mva kommer i tillegg.

FESTEAVGIFT 2020 2021
Strand kyrkjelege fellesråd fakturerer denne avgiften   -   Festeavgift pr. år 225 225

STARTLÅN 2020 2021
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 2020 2021
Inntektsskatteøre forskuddspliktige (oppgitt i  prosent) 11,10 12,15

Formueskatt, kommunal andel (oppgitt i  promille) 7,0 7,0

Eiendomsskatt, bolig og fritidseiendommer (oppgitt i  promille) 2,1 2,7

Eiendomsskatt, næringseiendommer, tidl. verk og bruk (oppgitt i  promille) 7,0 7,0
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• Kaileie til fortøyning av aktive fiskebåter kr 1 240,00 eks. mva per påbegynt måned    
• Kaileie til fortøyning av næringsfartøy kr 2 480 eks. mva per påbegynt måned 
• Utleie av gjesteplasser i Vågen Jørpeland skjer etter fastsatt pris for fritidsbåter og bobiler 

hele året 
• fritidsbåter langs gjestekai i Jørpelandsvågen betaler kr 156,00 avgiftsfritt pr. døgn for 

båter mindre enn 10 meters lengde. Tilsvarende for båter over 10 meter, kr 207,00. Bruk 
av strøm betales kr 52,00 inkl. mva pr. døgn 

• bobiler som parkerer på anvist plass i Jørpelandsvågen betaler kr 156,00 avgiftsfritt pr. 
døgn for parkering og for bruk av strøm betales kr 52,00 inkl. mva. pr. døgn 

• Adgang til servicebygget betales med kr 10,- inkl. mva (er inkludert i pris for de som 
betaler for båt og bobil) 

o Bruk av vaskemaskin   kr 31,- inkl. mva 
o Bruk av tørketrommel  kr 31,- inkl. mva 
o Bruk av dusj    kr 10,- inkl. mva 

   
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 pr 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 jordbruksdriften 

• 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 
 

FORTØYNING OG LØSKAST 

For å fortøye betales kr 563,00 eks. mva og kaste loss betales kr 563,00 ekskl. mva på dagtid 
mellom kl 07.00 og kl 15.00. Mellom kl 15.00 og 07.00 betales det tilsvarende kr 1 637,- ekskl. mva 
pr. gang. 

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 
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SIKKERHETSGEBYR PÅ FARTØY SOM ER GODKJENT FOR Å SEILE I UTENRIKSFART.  

Gjeldende ISPS- avgift for Nordmarka kai (alle priser er ekskl. mva.).  
 

Fartøystørrelse Kr per tonn 
For de første  600 BT 0,42 
For de neste  400 BT 0,27 
For de neste  1000 BT 0,27 
For alle skip større enn 3000BT 0,15 

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 ekskl. mva): 
 

Varetype Kr per enhet Type enhet 
Sand, grus og asfalt* 9,30 tonn 
Stålprodukter   14,20 tonn 
Tømmer   21,15 tonn (3 m3 = 1,0 tonn) 
Container 13,00 m3  containervolum 
Gravemaskiner/betongbiler 307,20 kjøretøy 

*På sand, grus og asfalt gis det 50 % rabatt over 20 000 tonn regnet pr. kalender år per definert 
prosjekt. 
 
UTSKIPNING AV SPRENGSTEIN FRA TOMTEAREAL I NORDMARKA INDUSTRIOMRÅDE.  

Alle priser er ekskl. mva. 
 

Fartøystørrelse Kr per tonn 
For de første 1000 tonn 9,23 
For de neste 4000 tonn 4,62 
Over 5000 tonn 0,93 

 
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. 
 

VANNAVGIFT 

Det betales en avgift på kr 23,62 pr. m3 ekskl. mva. Minsteavgift kr 13,23 ekskl. mva. 

STRØM 

Det betales en avgift på kr 1,82 pr. kwh ekskl. mva. 

UTLEIE AV KOMMUNALT HAVNEOMRÅDE 

Utleie av kommunalt havneområde i Nordmarka til lager/produksjonsplass settes til kr 24,80 
avgiftsfritt pr. m2 for kaiplate pr. påbegynt måned. Leie for tilstøtende havneområder settes til kr 
12,40 pr. m2 for korttidsleie pr. påbegynt måned, og kr 56,30 pr. 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 I DRIFT  

 

 

 

 

Virksomhet Beskrivelse                                                                                  (tall i 1000 kr) 2021 2022 2023 2024

1000 Politisk Økt ramme for dekke kostnad til Ryfylke IKS 326                 326                 326                 326                 

1150 Næring Markedsføring Strand 200                 200                 200                 200                 

2000 Felles barnehage Reversere deler av kutt åpningstider 150                 150                 150                 150                 

2100 Eikehaugen barnehage Auka styrarressurs 78                   78                   78                   78                   

2560 Jørpeland ungdomsskole Beholde ønsket bemanning

2590 Nordre Strand oppvekstsenter Svikt i brukerbetaling SFO 72                   72                   72                   72                   

2620 Tau skole Beholde avdelingsledere

2620 Tau skole Beholde fagseksjonsledere 114                 114                 114                 114                 

2620 Tau skole Beholde spesialpedagogisk leder

2620 Tau skole Beholde sosallærer

2620 Tau skole Beholde skolesekretær

2620 Tau skole Beholde assistentressurs 1 133             1 133             1 133             1 133             

2620 Tau skole Bemanningsnorm SFO 212                 212                 212                 212                 

2680 Fjelltun skole Beholde ønsket bemanning

2690 Resahagen skole Beholde ønsket bemanning

3150 NAV Økte sosialutbetalinger 1 000             1 000             1 000             1 000             

3150 NAV Stillinger rus 290                 290                 290                 290                 

3150 NAV Aktivitetstilbud ungdom 100                 100                 100                 100                 

3150 NAV Forsterket bolig rus og psykiatri 10 771           10 771           10 771           10 771           

3150 NAV Utvikling sosiale tjenester 135                 135                 135                 135                 

3200 Familiens hus Finansiering frisklivsentral 200                 200                 200                 200                 

3300 Psykiatritjenester Ny ROP stilling 73                   73                   73                   73                   

3510 Institusjon Jonsokberget Forlenge helgevakter 48                   48                   48                   48                   

3680 Langelandsmoen Ny stilling - Ambulerende (70%) 417                 417                 417                 417                 

3680 Langelandsmoen Lønn til ekstrahjelp 687                 687                 687                 687                 

3800 Felles helsetjenester Handlingsplan - nye leger  og kommuneoverlege

3800 Felles helsetjenester Ny LIS1 på Jørpeland (handlingsplan) 521                 521                 521                 521                 

5100 Kultur Fritidsveileder 895                 895                 895                 895                 

5100 Kultur Leie av utstyr til arrangementer 400                 400                 400                 400                 

5100 Kultur Deltakelse i Frilager.no 100                 100                 100                 100                 

6100 Plan og forvaltning Tilsyn byggesak 942                 942                 942                 942                 

6720 Kommunale bygg Ny flerbrukshall -  3 vaktmesterstillinger

6720 Kommunale bygg Kutt vaktmestertjenesten Budsjett 2020 590                 590                 590                 590                 

6760 Renhold Nytt toalett holmen 108                 108                 108                 108                 

6760 Renhold Toalett Erevik

6760 Renhold Korttidsleilighet CH0105 Jonsokberget 20                   20                   20                   20                   

6760 Renhold Kutt renholdstjenesten Budsjett 2020

6780 Park og grønt Driftstilskudd Fiskå idrettsforening kunstgressbane 60                   60                   60                   60                   

6780 Park og grønt Drift av lekeplasser 300                 300                 300                 300                 

6780 Park og grønt Prioriterte turruter i Strand kommune 300                 300                 300                 300                 

6780 Park og grønt Sommervikarer Park og grønt og samferdsel 269                 269                 269                 269                 

6780 Park og grønt Drift og vedlikehold Jørpeland aktivitetspark og Superparken

6790 Samferdsel Tillegsmodul til Rosy digyweb 30                   30                   30                   30                   

6790 Samferdsel Overvåking isps havner 45                   45                   45                   45                   

20 541           20 541           20 541           20 541           

Ba om 1.613, innvilget 807

Ba om 1.964, innvilget 982

Sum ikke innarbeidede tiltak i drift

Ba om 814, innvilget 407

Ba om 896, innvilget 448

Ba om 383, innvilget 192

Ba om 305, innvilget 153

Ba om 1.181, innvilget 590

Ba om 2.412, innvilget 1.206

Ba om 4.038, innvilget 1.787

Ba om 1.818, innvilget 909

Ba om 67, innvilget 34

Ba om 100, innvilget 50


