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1 RÅDMANNEN HAR ORDET 

KOMMUNENS ØKONOMISKE UTVIKLING 

Regnskapet for 2016 avlegges med et svært godt netto driftsresultat på 70 mill., tilsvarende 
7,56 % av brutto driftsinntekter. Resultatet er vesentlig bedre enn budsjettert resultat på 2 %, og 
godt over normtallene for en økonomisk bærekraftig kommuneøkonomi. Jeg er svært tilfreds med 
at Strand kommune i år kan legge fram tidenes beste resultat.  

Et regnskapsmessig mindreforbruk på 39,1 mill. vitner om fast styring av og høy budsjettdisiplin 
i virksomhetene. God skatteinngang, lavere pensjonskostnader og mindreforbruk i den generelle 
driften i virksomhetene har medvirket til det gode resultatet. Det er tatt opp nye lån i perioden, 
men inntektene har steget tilsvarende, så netto lånegjeld står uendret fra 2015 på 48 %.   

HOVEDTREKK VED KOMMUNEÅRET 2016 

Arbeidet med kommunereformen har preget arbeidsåret både for administrasjonen og de 
politiske organene. Våren 2016 ble det etter initiativ fra Forsand kommune, gjennomført 
drøftinger om et prinsippdokument for sammenslåing. Forsand forhandlet parallelt også med 
Sandnes kommune og Gjesdal kommune. Strand kommunestyre gjorde 15.06.2016 vedtak om å 
godkjenne det framforhandlede prinsippdokumentet. Senere gjorde Forsand kommune likevel 
vedtak om sammenslåing med Sandnes. 

Hjelmeland kommune tok i november 2016 initiativ til nye drøftinger med Strand og Forsand om 
sammenslåing. Forsand takket nei til å delta i drøftingene. Intensjonsavtale om sammenslåing av 
Strand og Hjelmeland kommuner til Ryfylke kommune som en del av kommunereformen ble 
inngått den 16.12.2016. Hjelmeland kommunestyre har imidlertid i januar 2017 vedtatt å ikke 
iverksette avtalen. 

Strand kommune har også i 2016 gitt gode tjenester til innbyggerne på alle kommunens 
kjerneområder. Det er full barnehagedekning, en god grunnskole i positiv utvikling, gode 
dekningsgrader i pleie- og omsorgssektoren og stor aktivitet i behandling av saker som gjelder 
planlegging og utbygging i kommunen. Samtidig ser vi at kommunens tjenesteproduksjon 
utfordres av større behov og større forventninger.  

Kommunen har i 2016 økt innsatsen for bosetting av flyktninger. Kommunestyret vedtok å 
bosette 45 flyktninger i 2016, herav inntil 10 enslige mindreårige. Familiegjenforening kommer i 
tillegg. Kommunen fikk fire enslige mindreårige og har samlet tatt imot 54 flyktninger for 
bosetting i 2016. I tillegg har det kommet 25 personer som følge av familiegjenforening. 

Ny områdeplan for Jørpeland sentrum ble sluttbehandlet tidlig i 2016. Planen legger grunnlaget 
for en framtidsrettet sentrumsutvikling og urban utbygging i områdene rundt sentrum. 
Anbefalingene fra arbeidet med Strand2050 er bygget inn i planen og forutsettes fulgt opp 
gjennom detaljregulering og prosjektgjennomføring.  

Prosjekteringsarbeidet for nye skolelokaler og idrettshall på Tau skole har pågått for fullt med 
sikte på anbudsutlysing våren 2017 og byggestart i løpet av sommeren. For skole- og 
idrettsområdet på Jørpeland er det startet opp arbeid med reguleringsplan og det blir gjennomført 
en mulighetsstudie som grunnlag for det videre arbeidet. 

Kvaliteten i de kommunale tjenestene sikres av et høyt antall kompetente og motiverte 
medarbeidere. Tiltak for å rekruttere og beholde kjernekompetanse vil fortsatt være en kritisk 
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faktor for videre utvikling av kommuneorganisasjonen. Kommunens oppgaver blir stadig mer 
kompetansekrevende og behovet for endringsdyktighet og utviklingskraft tilsier at det legges vekt 
på utdanningskompetanse i rekrutteringsarbeidet. 

Sykefraværet var i 2016 på 7,4 %. Dette er noe høyere enn året før (7,10 %), men likevel lavere 
enn gjennomsnittet for kommunesektoren.  Kontinuerlig oppfølging og sterkt fokus på sykefravær 
er nødvendig for å nærme seg målsetningen om et sykefravær under 6 %. Samarbeidet med NAV, 
bedriftshelsetjenesten, hovedverneombudet og de ansattes organisasjoner er en viktig plattform 
for dette arbeidet. 

UTVIKLINGSTREKK FREMOVER 

Strand kommune står foran store og spennende utfordringer og vil de nærmeste årene bli en 
stadig mer integrert del av et felles bo- og arbeidsmarked i Stavangerregionen. Bygging av Ryfast 
kan forsterke vekstimpulsene og sette kommunens planleggings- og utviklingsarbeid under press. 
Utviklingsprosjektet Strand2050, ny sentrumsplan, strategisk næringsplan og plan for 
skoleutbygging er tiltak for å møte utfordringene på en offensiv og planmessig måte og legge til 
rette for medvirkning og innbyggerdialog. Med langsiktige strategier og veivalg på et overordnet 
nivå, vil vi være bedre rustet til å styre utviklingen og dra nytte av de mulighetene den gir. 

Kommunens helse- og omsorgstjenester er under press. Det er både flere brukere og mer 
komplekse helsetilstander som utfordrer tjenestene og som vil gi behov for økt bemanning. Det 
er særlig tydelig at det blir flere demente med behov for et utvidet tjenestetilbud og flere plasser 
for heldøgns omsorg. 

En sunn og robust økonomi, og sterk styring og budsjettdisiplin er det beste utgangspunktet for å 
møte de utfordringene kommunen står foran.  Det er behov for store investeringer i skolesektoren 
og i andre deler av tjenesteproduksjonen. Skal kommunens økonomi tåle de store investeringene 
og de belastningene det gir på driftsbudsjettet, er det nødvendig å fortsette den gode trenden og 
skape et rom i driftsøkonomien for vesentlig større lånekostnader. 

 
 

Jørpeland, 31. mars 2017 

 
 
Jon Ola Syrstad 
rådmann 
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2 SAMMEN OM TRIVSEL I STRAND 

Strand kommune har i perioden 2000-2017 hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 
1,5 %. Ved utgangen av 2016 hadde kommunen 12 662 innbyggere. Til sammenligning har den 
gjennomsnittlige årlige veksten i Rogaland i samme periode vært på 1,6 % og i Norge på 1 %. 
Fødselsoverskuddet målt ved antall fødte minus antall døde, har i Strand vært forholdsvis stabilt 
siden 2000 på i overkant av 0,5 %.  

Nettoinnflytting, spesielt i 
form av 
arbeidsinnvandring og 
bosetting av flyktninger, 
har siden 2000 bidratt til 
den store 
befolkningsveksten i 
kommunen. I 2009 ble det 
etablert asylmottak i 
kommunen. I tillegg har 
kommunen stadig større 
innslag av 

arbeidsinnvandring. 
Dette har bidratt til at 
Strand har fått en mer 

mangfoldig befolkning som innebærer flere muligheter, men også flere forskjeller. I 2000 var 3 % 
av kommunens innbyggere innvandrere/ norskfødte med innvandrerbakgrunn, mens andelen i 
2016 er økt til 11 %. Asylsøkere kommer i tillegg. Nesten 60 % av kommunens innvandrere er fra 
Europa unntatt Tyrkia. Dette er i all hovedsak arbeidsinnvandring. Øvrige 40 % er bosatte 
flyktninger og deres barn (annen generasjons innvandrere). Nettoutflyttingen i 2015 henger 
sannsynligvis sammen med oljeprisfallet og et svakere arbeidsmarked i regionen. 

SSB publiserte i juni 
2016 oppdaterte 
prognoser for 
befolkningsframskriving 
frem til 2040. Basert på 
en middels nasjonal 
vekst, 0,9%, vil Strand 
kommune ved utgangen 
av 2040 ha vel 15 000 
innbyggere. En høy 
nasjonal vekst på 1,5% 
er sammenfallende med 
den gjennomsnittlige 
årlige veksten siden 
2000 og vil til 
sammenligning tilsi at  

 

kommunen har nesten 17 000 innbyggere i 2040. Kommunestyrets vedtak i sak KOM-028/14 
om en årlig gjennomsnittlig fremtidig befolkningsvekst på 2,5% innebærer at kommunen på 
samme tidspunkt er 20 000. Lav nasjonal vekst på 0,5 % gir en prognose som tilsier 14 000 
innbyggere.  
 
 

-0,5 %

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

3,5 %

Nettoinnflytting og fødselsoverskudd

Nettoinnflytting Fødselsoverskudd Befolkningsvekst

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

2016 2020 2025 2030 2035 2040

Befolkningsframskriving

KOM vedtak 2,5% vekst Middel vekst SSB, 0,9% vekst

Lav nasjonal vekst SSB, 0,5% vekst Høy nasjonal vekst SSB, 1,5% vekst



Årsberetning 2016   

6 
 

 

Rådmannen vurderer det som lite sannsynlig at forutsetningen om en befolkningsvekst på 2,5% i 
årlig vekst vil inntreffe, i hvert fall de nærmeste årene. SSB sin prognose tar ikke høyde for 
hvordan regionale forhold slik som Ryfast vil påvirke utviklingen. Det er usikkert hvor stor effekt 
dette vil ha for befolkningsutviklingen i kommunen, spesielt i begynnelsen. Rennesøy opplevde til 
sammenligning den største befolkningsveksten etter at Rennfast var nedbetalt. Kommunen kan 
stimulere til befolkningsvekst ved å tilgjengeliggjøre areal for nybygging og stimulere til nye 
arbeidsplasser i kommunen, men kommunen kan ikke direkte påvirke befolkningsveksten. 
Faktorer som redusert fruktbarhet, økt innvandring, økning i forventet levealder og en aldrende 
trend i befolkningen påvirker befolkningssammensetningen og befolkningsveksten over tid. Dette 
er forhold som kommunen i liten grad kan påvirke selv. 

Strand har i dag en forholdsvis ung befolkning hvor 29 % er i aldersgruppen 0-19 år. Så fremt SSBs 
antakelser om middels nasjonal vekst slår til, vil 25 % av befolkningen være i aldersgruppen 0-19 
år i 2040. Tilsvarende vil andelen i aldersgruppen 20-66 år være tilnærmet lik i 2040 på 57 % mot 
58 % i 2016. Vi ser imidlertid en sterk økning blant innbyggerne som er 67 år eller eldre. Denne 
gruppen utgjør i dag 13 % av befolkningen, men er estimert å tilsvare 18 % av innbyggerne i 2040. 
Veksten vil være størst i aldersgruppen 80 år pluss. Både verdiskapningen, velferdsutviklingen og 
opprettholdelse av tjenestetilbudet innenfor helse- og omsorgssektoren vil bli påvirket av 
nedgangen i aldersbæreevnen. Utvikling av teknologi og et støtteapparat som tillater at flere bor 
lengre hjemme vil bli nødvendig. Som følge av at Strand pr i dag har en relativt ung befolkning, vil 
eldrebølgen inntre noe senere/i mildere form i kommunen enn for eksempel i landet som helhet.  

FOLKEHELSE 

Kommunesektoren har en sentral rolle i å fremme befolkningens helse gjennom bredden i 
kommunens ansvar. Folkehelseperspektivet skal inngå i planlegging og lokal samfunnsutvikling.  

Folkehelselovens § 3 definerer folkehelse som «befolkningens helsetilstand og hvordan folkehelse 
fordeler seg i befolkningen». God folkehelse innebærer at hver enkelt har overskudd til å mestre 
hverdagens krav. 

 -
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Økt fokus på folkehelse er kommet som følge av økende utgifter som går til reparasjon. Både 
globalt og nasjonalt er det økende fokus på gevinsten av å fremme helse og forebygge sykdommer. 
Reparasjon er kostbart og bidrar ikke til en bærekraftig utvikling.  

Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i. Den samlede folkehelsesituasjonen i en 
kommune eller i landet er ikke kun summen av individuelle valg og genetiske forutsetninger. 
Utvikling i helse er nært knyttet opp til oppvekstsvilkår og de forholdene vi lever under. Det er 
store geografiske forskjeller i helse og betydelige sosiale helseforskjeller mellom sosiale grupper 
i befolkningen. Kunnskap om de samfunnsmessige og miljømessige forhold som skaper 
forskjellene er viktig da kommunen kan påvirke disse gjennom planlegging, forvaltning og tiltak. 
Folkehelsepolitikk handler om å legge til rette for den enkelte gjennom en samfunnsutvikling som 
gir gode betingelser for helse. Forhold i samfunnet påvirker valgene hver enkelt gjør i større eller 
mindre grad. Det skal være enkelt å ta sunne valg. Det må være balanse mellom fellesskapets 
ansvar for befolkningens helse og den enkeltes ansvar for egen helse. Hver enkelt har et betydelig 
ansvar for egen helse med myndighet og innflytelse over eget liv.  

Å fremme befolkningens helse er et viktig mål i seg selv. Det skaper mer velferd og livskvalitet for 
den enkelte. I tillegg er befolkningens helse én av samfunnets viktigste ressurser. Det innebærer 
at det er en samfunnsoppgave å forvalte denne ressursen på best mulig måte. Identifisering av 
folkehelseutfordringer og -ressurser skal danne grunnlaget for beslutninger i det løpende 
folkehelsearbeidet og i forbindelse med planlegging etter plan- og bygningsloven. Formålet er å 
sikre at planleggingen gjøres med utgangspunkt i et faktisk utfordringsbilde.  

I 2016 er folkehelsetilstanden til innbyggerne i kommunen kartlagt. Kartleggingen viser at Strand 
kommune har folkehelseutfordringer blant annet knyttet til psykisk helse, rus, utenforskap, 
levevaner, oppvekstsvilkår og elevenes mestringsnivå i lesing og regning. Lav kriminalitet, ung 
befolkning, aktiv frivillig sektor og tilgang på friluftsområder er samtidig viktige ressurser for 
Strand.  

Utfordringsbildet krever et tverrsektorielt, langsiktig og strategisk arbeid. Rådmannen vil i 2017 
utarbeide en strategiplan for folkehelsearbeidet med kommunens satsingsområder og 
prioriteringer innenfor området. System og rutine for det løpende oversiktsarbeidet vil også bli 
etablert. Tverrfaglig folkehelseteam vil ha en sentral pådriver rolle i folkehelsearbeidet, mens 
gjennomføring av tiltaksarbeidet for å bedre folkehelsetilstanden i kommunen hovedsakelig vil 
ligge på sektor-/virksomhetsnivå.   

STRAND2050 

Arbeidet med å følge opp Strand2050 er videreført i 2016. Kommunestyret vedtok i 2015 at 
«Innsikter, erfaringer og anbefalinger fra alle faser av Strand2050 legges til grunn for planlegging, 
saksbehandling og forvaltning i Strand kommune.» Kommunestyret vedtok også langsiktige 
prinsipper og strategier og noen konkrete anbefalinger for arealutviklingen i kommunen 
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KOMMUNEREFORM 

Etter opplegget for kommunereformen skulle alle kommuner gjøre vedtak om framtidig 
kommunestruktur og gi melding til Fylkesmannen innen 01.07.2016. Strand kommune gjorde opp 
status for arbeidet med kommunereformen og vedtok retningslinjer for det videre arbeidet den 
27.04.2016, i kommunestyresak 20/16. Kommunestyret fastholdt at det skal arbeides for ny 
kommune bestående av nåværende Forsand, Strand og Hjelmeland kommuner. Kommunestyret 
vedtok videre at kommunen vil avklare premissene for en sammenslåing med Stavanger dersom 
dette ikke lykkes. 
 
Våren 2016 ble det etter initiativ fra Forsand kommune gjennomført drøftinger med Forsand 
kommune om et prisippdokument for sammenslåing. Forsand forhandlet parallelt med Sandnes 
kommune og Gjesdal kommune. Strand kommunestyre gjorde 15.06.2016 vedtak om å godkjenne 
det framforhandlede prinsippdokumentet. Senere gjorde Forsand kommune likevel vedtak om 
sammenslåing med Sandnes. 
 
Fylkesmannen ga sin innstilling om ny kommunestruktur den 27.09.2016. Tilrådingen var at 
Strand og Forsand blir slått sammen og at Hjelmeland vurderer sin beslutning på nytt med sikte 
på å bli en del av denne kommunen på sikt. 
 
Hjelmeland kommune tok i november 2016 initiativ til nye drøftinger med Strand og Forsand om 
sammenslåing. Intensjonsavtale om sammenslåing av Strand og Hjelmeland kommuner til Ryfylke 
kommune som en del av kommunereformen ble inngått den 16.12.2016. Hjelmeland 
kommunestyre har imidlertid i januar 2017 vedtatt å ikke iverksette avtalen. 

 

ARBEIDSMARKED OG NÆRINGSUTVIKLING 

Strand kommunes næringsstruktur kan grovt sett deles i to. Den ene delen er sterkt knyttet til den 
generelle utviklingen på Nord-Jæren, og spesielt til olje- og gassklyngen i Stavanger regionen. Det 
er flere leverandør- og servicebedrifter til olje- og gassindustrien, som for eksempel 
maskineringsbedrifter i kommunen. For mange av disse bedriftene har 2016 vært et tungt år, 

Langsiktige prinsipper og strategier: 

1. I Strand har vi helhetstenkning, forutsigbarhet og styring 
a. vi står sammen om å ivareta innbyggernes felles interesser 
b. vi holder fast ved vedtatte planer 
c. vi sørger for at enkeltsakene bygger opp til ønsket langsiktig utvikling 

 
2. I Strand har vi langsiktig planlegging 

a. vi involverer viktige aktører tidlig for å sikre dialog, felles forståelse og 
forankring  

b. vi fortetter i tettstedene framfor å bygge på nye områder  
c. vi utvikler handel innenfor sentrumsområdene  

 
3. I Strand forsterker vi kultur- og naturkvalitetene  

a. vi foredler vassdrag, kystsone og grønne områder nær tettstedene som 
rekreasjonsområder og som vern mot flom 

b. vi skaper gode uterom og møteplasser i sentrumsområdene 
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grunnet lavere oljepris i 2015 og 2016, og således lavere aktivitet. Noen av disse bedriftene, som 
Rush, har også blitt kjøpt opp av større aktører, noe som kan tyde på en omstruktering i, og 
effektivisering av sektoren. Hvilke effekter dette vil ha for bedriftene i Strand er usikkert. 
Oljeprisen har siden utgangen av 2015 steget og har stabilisert seg i 2016 på rundt 5060 dollar 
fatet. Lavere aktivitet i olje og gass sektoren påvirker det generelle aktiviteten i fylket, som blant 
annet etterspørsel etter nye boliger og andre type bygg. Dette har igjen konsekvenser for 
entreprenørene og byggebransjen i kommunen. Samtidig har store infrastrukturprosjekter som 
Ryfast redusert nedgangen i aktiviteten i deler av denne sektoren. 

Den andre delen av kommunens næringsstruktur er «tradisjonelle» eksportbedrifter som 
eksporter til andre markeder enn olje og gass. Den eksportrettede delen er i stor grad påvirket av 
valutakursen. Denne delen av næringslivet har tidligere, på grunn av sterk valutakurs og høye 
kostnader, vært gjennom betydelig omstilling. Eksempel på slike bedrifter er Comrod. Comrod har 
utviklet virksomheten mot nye markeder. Dette ser man nå effektene av med en betydelig økning 
i produksjonskapasiteten på Tau. Lavere valutakurs og omstillingsprosessene som disse 
bedriftene har vært gjennom har bidratt til å gjøre disse bedriftene mer konkurransedyktige. 
Denne type bedrifter har derfor hatt økning i omsetning og inntjening det siste året. Videre har 
andre type eksportbedrifter som Fiskå Mølle, Tau Mølle og Norsk Stein (Norstone) opprettholdt 
relativt god omsetning og inntjening. Andre teknologibedrifter som Westcontrol har investert 
betydelig i ny teknologi og produksjonsutstyr har lagt et godt grunnlag for vekst og inntjening 
framover. Samtidig har en opplevd utfordringer knyttet til implementering av ny teknologi.  
Nomac gikk konkurs høsten 2016. Store deler av virksomheten videreføres med tunge investorer 
i Selskapet Stavanger Steel. Et siste element er reiseliv, der Jørpeland er porten til Preikestolen - 
Norges mest besøkte natur turistattraksjon. Kommunen har i liten grad dratt nytte av de 285 000 
personene som besøkte Preikestolen i 2016. Et interessant utviklingstrekk er at sesongen for 
besøk utvides, og i 2016 er første året der Preikestolen er «helårsåpent». 
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Utfordringene for næringslivet i Strand er i stor grad knyttet til den omstillingen olje og gass 
sektoren på Nord-Jæren går gjennom. Næringslivet i Strand må arbeide for å se nye 
markedsmuligheter som for eksempel havbruk som er forventet en betydelig vekst framover. 
Nordmarka med tilhørende sjønære næringsarealer kan bli et samlepunkt for en slik utvikling. 
Næringslivet må også ta i bruk ny teknologi for å opprettholde og styrke konkurranseevnen. Den 
fjerde industrielle revolusjon med digitalisering og robotisering vil skape utfordringer men også 
muligheter innenfor de fleste sektorer, herunder offentlig sektor. Ryfast åpner om mindre enn 3 
år, noe som vil gjøre Strand enda mer attraktivt for næringsetablering og –utvikling. 

Arbeidsledighetstall fra NAV for 2016 viste en positiv utvikling i Strand. Fra og med juli til 
november gikk ledighetstallene ned fra 4,9 % til 4,0 %. For desember og begynnelsen av 2017 
snudde denne utviklingen med en betydelig vekst i ledighetstallene. Dette henger trolig sammen 
med oljenedturen og konkursen i Nomac. Flere av de mindre kommunene rundt Stavanger har 
tilsvarende utvikling, men i noe mindre omfang.  

Et særskilt utfordrende bilde er antall unge som er ledige i kommunen. Her har Strand en av de 
høyeste ledighetene i Rogaland. Andelen helt ledige av arbeidsstyrken i Strand kommune per 
desember 2016 var 4,2 %. Snittet for Rogaland og Norge var henholdsvis 4,5 % og 2,8 %. For 
Ryfylke var andelen helt ledige på 3,3 %. I desember 2016 var 275 personer helt ledige i 
kommunen. 
 
Antall helt ledige stabiliserte seg i 2016. Når det gjelder unge, dvs. 16 – 29 år, som er helt 
arbeidsledige er denne på 4,0 % i Strand. Gjennomsnittet i Rogaland og Norge er henholdsvis 
3,7 % og 2,6 %. Dette betyr at Strand har en av de høyeste ledigheten blant unge i Rogaland. Når 
det gjelder andelen langtidsledige, dvs. over 26 uker, har det vært en betydelig økning i 2016. 
Andelen i Strand er på 53 % mot Rogaland på 51 %.  
 
Det er sektorene industri, bygg og anlegg og ingeniør og IKT-fag som skiller seg ut når det gjelder 
antall helt arbeidsledige i Strand. Det er 98 personer innen industri som er helt arbeidsledige, 
mens for bygg og anlegg og ingeniør og IKT-fag er det henholdsvis 35 og 36 helt ledige. Disse tre 
sektorene utgjør over 60 % av de helt ledige i kommunen. Veksten i antall arbeidsledige har vært 
høyest innen ingeniør og IKT-fag en økning på 19 stk. Det er også verdt å merke seg at 18 personer 
innen reiseliv/transport er ledige. Dette kan sees på som et lite paradoks i forhold til den 
betydelige veksten i antall turister til kommunen. 
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3 ØKONOMISK RESULTAT  

3.1. ØKONOMISKE HOVEDTALL 

Regnskapet for 2016 avlegges med et svært godt netto driftsresultat på 7,56 %. 
Gjennomsnittsresultatet i kostragruppe 8 kom på 4 % (kommunekassetall og konserntall). 
Resultatet er vesentlig bedre enn opprinnelig budsjettert resultat på 1,3 %. Hovedforklaringene 
på det solide overskuddet er en svært god skatteinngang, lavere pensjonskostnader enn 
budsjettert og mindreforbruk/merinntekter i generell drift i virksomhetene.  

Skatt og rammetilskudd ble samlet sett 17,5 mill. høyere enn regulert budsjett. Dette skyldes i 
hovedsak skatteinngangen som var svært god, særlig 2. halvår. Skattebudsjettet for 2016 var satt 
på et forsiktig nivå med bakgrunn i skattesvikt i 2015. Inngangen i 2016 viste seg å bli bedre enn 
forventet. Skattebudsjettet ble oppjustert både 1. og 2. tertial, men endte ved årsslutt 18,5 mill. 
over regulert budsjett. Rammetilskuddet endte 1 mill. under regulert budsjett. Viktigste 
forklaringsfaktor her er inntektsutjevningen/skatteutjevningen som naturlig nok ble mindre når 
skatteinntektene ble større enn budsjettert.  

Pensjonsutgiftene inklusive arbeidsgiveravgift ble 13,5 mill. lavere enn regulert budsjett. Også her 
ble budsjettet justert i løpet av året. En viktig forklaringsfaktor bak den lavere kostnaden er et 
ajourføringsarbeid ved personalavdelingen som har resultert i at kommunen har fått tilbakeført 
tidligere innbetalt premie for personer som ikke lenger arbeider i Strand kommune. Tilbakeført 
premie avsettes på kommunens premiefond hos pensjonsleverandøren, og reduserer den løpende 
pensjonspremien.  

Virksomhetene hadde et samlet mindreforbruk på 14,3 mill. i 2016. Det er uvanlig høyt. Årsakene 
er flere: 

 2,6 mill. i økte inntekter fra ordningen med tilskudd for ressurskrevende brukere,  

 økte tilskudd særlig for norskopplæring for asylsøkere ved Ryfylke læringssenter,  

 2,1 mill. i reduserte utgifter ved NAV knyttet til redusert bosetting av enslige mindreårige 
og sent ankomne flyktninger,  

 1,5 mill. i reduserte drifts- og lønnsutgifter ved IT avdelingen,  

 1,3 mill. i reduserte lønnsutgifter (vakanser) og konsulenttjenester ved Plan og 
forvaltning,  

 1 mill. i mindreforbruk lønnsmidler ved PPT pga vakanser, og  

 1 mill. i gjenstående lønnspott for håndtering av lønnsforhandlinger inklusive virkning på 
pensjon og arbeidsgiveravgift i løpet av året. 

Brutto investeringsutgifter ble 89,9 mill. i 2016. Dette var noe lavere enn i 2015 hvor 
investeringsnivået var svært høyt i forhold til foregående år. I 2016 gikk nivået noe ned. Det 
ventes en oppgang igjen i 2017 og ut økonomiplanperioden. Ubundet disposisjonsfond utgjorde 
5,5 % av driftsinntektene ved utgangen av 2016. Da er ikke avsetning av mindreforbruk for 2016 
medregnet. 
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NETTO DRIFTSRESULTAT 

Netto driftsresultat regnes som en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse. Teknisk 
beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har tidligere anbefalt at netto 
driftsresultat over tid burde ligge på rundt 3 % for en bærekraftig kommuneøkonomi. Som en 
konsekvens av regnskapstekniske endringer, blant annet knyttet til føring av momskompensasjon 
i investeringsregnskapet, er det anbefalte nivået for kommunal sektor nå nedjustert til om lag 
1,75 % fra 2014. Det er imidlertid viktig å merke seg at dette gjelder kun for konserntall. 
Konserntallene omfatter i tillegg til regnskapstall fra kommuneregnskapet også regnskapene fra 
kommunale foretak, interkommunalt samarbeid og interkommunale selskaper (IKS). For å få med 
regnskapstallene uavhengig av organisering er det derfor viktig å velge konserntall så langt det er 
mulig når en skal gjøre sammenligninger på tvers av kommuner. Dersom vi legger foreløpige 
kostra-konserntall til grunn, gir 2016 et netto driftsresultat på 7,2 %, dvs godt over TBUs 
anbefaling. Den videre analysen baserer seg på ordinære regnskapstall fra Strand kommune alene 
(dvs ikke konserntall). 

Tradisjonell beregning for netto driftsresultat viser et netto driftsresultat for 2016 på 7,56 % av 
driftsinntektene. Netto driftsresultat blir påvirket av premieavvik pensjon. Premieavviket er 
differansen mellom betalt pensjonspremie gjennom året og beregnet pensjonskostnad. Mens 
pensjonspremien bokføres som en løpende utgift i regnskapet og baserer seg på de ansattes lønn 
på beregningstidspunktet, beregnes pensjonskostnaden av aktuar basert på forventet lønn på 
pensjonstidspunktet. Pensjonskostnaden bokføres derfor i balansen som en fremtidig fordring.  

Dersom pensjonspremien gjennom året er høyere enn pensjonskostnadene utgjør dette et positivt 
premieavvik og føres som en inntekt i regnskapet det året det oppstår, og kunstig forbedrer 
driftsresultatet. Motsatt er et negativt premieavvik resultatet av samlet pensjonspremie som er 
lavere enn pensjonskostnaden. Det negative premieavviket føres som en utgift det året det 
oppstår, og gir et kunstig lavere driftsresultat. Premieavviket inklusive arbeidsgiveravgift blir 
avsatt mot disposisjonsfondet det året det inntrer, for neste år å tilbakeføres fra 
disposisjonsfondet. I 2016 er det gjort eget vedtak i Kommunestyret, i sak 86/16, for å motvirke 
de store svingningen dette ville gi i kommunens pensjonskostnader i 2016 og 2017.  Mer om dette 
under avsnitt om pensjon.  

Økonomiske nøkkeltall 2012 2013 2014 2015 2016

Utvikling 

siste 5 år

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 3,0 % 1,5 % 1,9 % 3,75 % 7,56 %
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter, korrigert for 

premieavvik 1,5 % 2,0 % 2,9 % 3,99 % 9,01 %

Netto finans i % av driftsinntekter 2,6 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 2,2 %

Netto lånegjeld i % av driftsinntekter 49 % 43 % 44 % 48 % 48 %

Likviditetsgrad 1 korrigert for premieavvik 1,79               1,54              1,85             2,27             2,91               

Likviditetsgrad 2 korrigert for premieavvik 1,40               1,14              1,47             2,02             2,68               
Arbeidskapital korrigert for premieavvik i % av 

driftsinntekter 13,1 % 9,6 % 11,3 % 15,5 % 25,7 %

Egenkapital i % av total kapital 11,3 % 10,1 % 10,9 % 16,1 % 17,3 %

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 2,0 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 5,5 %

Investeringer 52 873          51 773          76 693         133 206       89 865           

Egenkapital/tilskuddsandel av investeringer 28 % 58 % 36 % 50 % 47 %
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Premieavviket er ingen reell 
inntekt eller utgift, eller midler 
kommunen har til rådighet, og 
man bør derfor også se på netto 
driftsresultat korrigert for 
premieavvik. Figuren under 
viser tradisjonell fremstilling av 
netto driftsresultat, samt netto 
driftsresultat korrigert for 
premieavviket de siste fem år. 
 
Som det fremgår av figuren 
følger de to resultatene 
hverandre i siste femårsperiode.  
Unntaket er 2012 da et større positivt premieavvik fikk en stor innvirkning på kommunens netto 
driftsresultat. 
 

FRIE INNTEKTER 

Skattebudsjettet for 2016 ble lagt på et svært forsiktig nivå, 1,7 % over skatteinngangen i 2015  
med bakgrunn i skattesvikten som gjorde seg gjeldende i 2015. Skatteinngangen i 2016 viste seg 
raskt å bli bedre enn fryktet, og både 1. og 2. tertial ble skattebudsjettet justert opp tilsvarende 
innkommet merinntekt, til sammen 5,6 mill. Utover høsten tiltok imidlertid skatteinngangen, og i 
november måned ble skatteinngangen for denne måneden alene 10 mill. høyere enn budsjettert 
beløp. Inntektene landet til slutt 18,5 mill. over justert budsjett. Også nasjonalt ble 
skatteinntektene bedre enn forventet i 2016. Ifølge KS skyldes det meste av veksten at personlige 
skatteytere foretok en tilpasning til skattereformen i 2016 ved å ta ut store utbytter i 2015. KS 
skriver videre at merskatteveksten i 2016 bare ga ekstra inntekt for året 2016, og i liten grad vil 
påvirke nivået på forventede skatteinntekter i 2017 og fremover. 
 
Den nasjonale skatteveksten på årsbasis i 2016 ble i statsbudsjettet for 2017 anslått til 8,7 prosent 
for kommunene. I Strand var veksten på hele 9,3 %. Det ligger nært resultatet av KS 
regnskapsundersøkelse av 205 kommuner hvor snittskattevekst i 2016 var 9,7 %. Til tross for god 
økning i skatteinntekter målt mot 2015, er skatteinntektene per innbygger lavere enn 
landsgjennomsnittet som henger sammen med den demografiske sammensetningen (antall 
skattytere), lønnsnivå, arbeidsledighet mv.  
 
Regnskapsført rammetilskudd i 2016 på 330,7 mill. endte 1 mill. under justert budsjett. 

En konsekvens av svak skatteinngang målt mot landsgjennomsnittet er økt kompensasjon 
gjennom inntektssystemet i form av skatteutjevning, også kalt inntektsutjevning. 
Skatteutjevningen utligner delvis forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene gjennom en 
mekanisme som gir kommuner med skatteinntekter mellom 90 og 100 % av landsgjennomsnittet, 
en kompensasjon for 60 % av skattesvikten. Tilsvarende blir kommuner som har over 100 % av 
landsgjennomsnittlig skatteinntekt trukket for 60 % av det overskytende.  

Skatteutjevningen for hver kommune blir beregnet fortløpende ti ganger i året, etter hvert som 
skatteinngangen per kommune og for landet som helhet foreligger. Skatteinntektene per 
innbygger i Strand endte i 2016 på 91,4 % av landsgjennomsnittet før, og 95,3 % etter 
skatteutjevning/inntektsutjevning. Inntektsutjevningen ble budsjettert på et svært høyt nivå i 
opprinnelig budsjett, med 26,8 mill., men ble justert ned 10 mill. i første tertial. Siste 
overføring/trekk i inntektsutjevning for 2016 var klar i februar 2017, og samlet inntektsutjevning 
endte på ca. 14 mill. dvs 2,8 mill. under budsjett.  
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Ser vi på den nominelle veksten i skatt og rammetilskudd de siste 5 årene viser den en betydelig 
utvikling for Strand kommune: skatteinntektene ser ut til å ha økt med 68 mill. og 
rammetilskuddet med nesten 62 mill. Slik vekst er gledelig og ingen selvfølge. Kommunen har 
imidlertid hatt en stor folkevekst i perioden (931 flere innbyggere), samt at inflasjonen også 
bidrar til å øke tallene. I figuren under er de frie inntektene de siste fem årene presentert i løpende 
priser og justert for folkevekst og inflasjon.  
 
Den nominelle skatteveksten på over 68 mill. synker til 18,9 mill. når vi holder folketallet konstant 
og hensyntar inflasjonen. Mulige forklaringer på gjenstående vekst kan være endringer i den 
demografiske sammensetningen i form av andel innbyggere i «skattbar alder». Tall fra 
skatteoppkrever viser at antall personlige skattytere har økt med 10 % fra 2012-2015, mens antall 
upersonlige skattytere (bedrifter) har økt med 12 % på samme tid. Også endrede skatteregler 
eller bedret skatteevne i befolkningen er plausible forklaringer på skatteveksten fra 2012-2016.  
 

 

Når vi korrigerer 
skatteinntektene for 
befolkningsvekst og inflasjon 
har skatteinntektene per 
innbygger hatt en negativ 
utvikling fra 2013 til 2015. Fra 
2015 til 2016 har utviklingen 
igjen vært positiv. 
 

Den nominelle økningen i 
rammetilskudd på 61,7 mill. 
fra 2012 til 2016 krymper til 
10,2 mill. når vi holder 
folketallet konstant og tar 

hensyn til inflasjonen. Denne økningen skal dekke nye oppgaver som legges til kommunene, 
endringer i den demografiske sammensetningen (for eksempel antall eldre, antall barnehagebarn 
etc) og politisk prioritering av kommunesektorens rammevilkår. 
 

UTVIKLING I KOMMUNENS GJELDSGRAD 

Utviklingen i netto lånegjeld sier noe om i hvilken grad kommunen er i økonomisk balanse over 
tid. Dersom kommunen har økende netto lånegjeld i forhold til driftsinntektene, indikerer dette 
at kommunen har høyere drifts- og/eller investeringsutgifter i forhold til inntektene enn det 
som kan opprettholdes på lang sikt. Strand kommune har derfor vedtatt at netto lånegjeld ikke 
bør overstige 60 % av brutto driftsinntekter.  

Netto lånegjeld er kommunens langsiktige gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelser) fratrukket 
totale utlån og ubrukte lånemidler. 
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Netto lånegjeld sank fra 2012 til 2013, 
men har deretter hatt en oppgang. Fra 
2015 til 2016 er netto lånegjeld i prosent 
av driftsinntektene stabilt på 48 %. Netto 
lånegjeld har isolert sett økt fra 417 mill. i 
2015 til 451 mill. i 2016. Driftsinntektene 
har imidlertid også økt slik at netto 
lånegjeld i prosent av driftsinntektene 
står uforandret. 
 
Netto lånegjeld per innbygger har økt fra 
kr 33 405 per innbygger i 2015 til kr 
35 487 ved utgangen av 2016 dersom vi 
legger folketall per 31.12 til grunn. Det er 
betydelig mindre enn snittet i 
kostragruppe 8 på kr 67 300 per 
innbygger.   

 
Legger vi foreløpige konserntall til grunn utgjorde netto lånegjeld per strandbu kr 44 421 i 2016. 
Det er en økning på kr 2 874 per innbygger mot året før, men fortsatt lavere enn snittet i 
kostragruppe 8 på kr 70 176. Vedtatt investeringsplan for 2017 og kommende investeringer i 
økonomiplanperioden vil øke kommunens gjeldsgrad vesentlig i perioden fremover.  

 

3.2 DRIFTSREGNSKAPET 

Brutto driftsresultat for 2016 ble positivt med 61,7 mill. Korrigert for finanstransaksjoner gir 
dette et netto driftsresultat på 70,5 mill.  

DRIFTSINNTEKTER 

Samlede driftsinntekter ble 932 mill. i 2016. Dette er 51 mill. bedre enn justert budsjett. 
Hovedårsaken er overføringer med krav til motytelser som er 29,6 mill. bedre enn justert budsjett, 
og skatteinntektene som ble 18,5 mill. bedre enn justert budsjett. I posten for overføring med krav 
til motytelse inngår 13 mill. i sykepengerefusjon utover budsjett, 2,6 mill. ekstra i inntekter fra 
ordningen for ressurskrevende brukere, 5 mill. i økte tilskudd til Ryfylke læringssenter og diverse 
andre tilskudd i organisasjonen som det ikke var budsjettert med, eller der inntekten oversteg 
estimatet. Overføring med krav til motytelse må, som det ligger i begrepet, også ses i sammenheng 
med utgiftene. Rammetilskudd (inntektsutjevning) ble 1 mill. lavere, og salgs- og leieinntekter 3,7 
mill. bedre enn justert budsjett. Brukerbetalinger ble 1,2 mill. lavere enn justert budsjett. 
Hovedforklaringen bak sistnevnte inntektssvikt er 0,4 mill. mindre i brukerbetaling på barnehage 
som følge av nye moderasjonsordninger. Videre ble brukerbetalingen ved de tre kommunale 
skolefritidsordningene 0,4 mill. lavere enn budsjettert fordi flere barn har sluttet i løpet av året.  
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Rammetilskuddet og kommunens 
andel av de alminnelige 
skatteinntektene utgjør de 
vesentligste inntektspostene til 
kommunen. I 2016 utgjorde disse 
70 % av kommunens driftsinntekter. 
Overføringer med krav til motytelse 
utgjorde 12 % av samlede inntekter, og 
omfatter overføringer fra staten, 
øremerkede tilskudd, refusjon fra 
andre kommuner og sykepenger.  

Salgs- og leieinntekter, herunder kommunale avgifter og husleieinntekter utgjorde ca. 7 % av 
driftsinntektene. Eiendomsskatten utgjorde 3 %, det samme gjør brukerbetalingene. Andre 
overføringer utgjorde 5 %,  og omfattet blant annet integreringstilskudd og 
kompensasjonstilskudd. 
 

 

Det fremgår av tabellen at Strand kommunes driftsinntekter økte med 15 % i perioden 2012-2016 
når vi legger faste 2016 kroner til grunn. Inntektsøkningen følger av befolkningsvekst og nye 
oppgaver tillagt kommunen, samt politiske prioriteringer i perioden.  

 

DRIFTSUTGIFTER 

Kommunens driftsutgifter var 870 mill. i 2016. Det er en økning på 2,4 mill. i forhold til justert 
budsjett. Lønnsutgifter ble 16,9 mill. høyere enn justert budsjett, og utgjorde den største 
enkeltbelastningen på kommunens regnskap. Merforbruket på lønn må ses i sammenheng med 
inntektsposten «Overføringer med krav til motytelse», hvor sykepenger og diverse tilskudd føres. 
Disse overføringene mottas fordi kommunen har påtatt seg økte driftsutgifter, for eksempel i 
forbindelse med innleie av vikar eller ved ansettelse av nye medarbeidere for et bestemt prosjekt.   

Pensjonsutgiftene ble 13,5 mill. lavere enn justert budsjett i 2016. Pensjonsbudsjettet ble redusert 
i første tertial 2016 da regnskapet for 2015 var gjort opp og det var klart at det gjenstod et stort 
mindreforbruk på pensjon. Fra og med 2015-budsjettet er en større andel av pensjonsutgiften lagt 
på virksomhetene hvor pensjonsutgiftene faktisk oppstår. Det er gjort ved å øke prosentsatsen fra 
12,67 % til 20 %, men fra første tertial 2016 er denne prosentsatsen nedjustert til 18 %. 
Gjenstående restpensjonsmidler i virksomhetene er i årsavslutningen trukket tilbake fra 
virksomheten, det vil si at budsjett er gjort lik regnskap, slik at resultatet i virksomhetene gjengir 
det reelle bildet over utgifter og inntekter som virksomhetene har hatt innflytelse over.   

En annen medvirkende faktor til mindreforbruket på pensjon er at personalavdelingen startet et 
ajourhold av ansatte mot KLPs register i andre halvdel av 2015. Ajourholdet har resultert i at 

Utvikling driftsinntekter i faste 2016 kr 2012 2013 2014 2015 2016

Utvikling 

siste 5 år

Endring 

siste 5 år

Brukerbetalinger 20 077            21 428            21 736            23 138           23 238           16 %

Andre salgs- og leieinntekter 50 583            59 288            64 955            65 230           65 377           29 %

Overføringer m/krav til motytelse 105 459         118 331         111 126         106 446         113 221         7 %

Rammetilskudd 296 581         294 552         319 136         329 339         330 742         12 %

Andre statlige overføringer 19 180            23 526            25 614            29 876           42 106           120 %

Skatt på inntekt og formue 285 238         307 000         311 250         309 835         327 171         15 %

Eiendomsskatt 32 644            30 232            30 584            30 495           29 731           -9 %

Sum driftsinntekter 809 762         854 357         884 400         894 360         931 586         15 %
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kommunen i løpet av 2015 og 2016 har fått tilbakeført over 20 mill. i for mye innbetalt premie fra 
tidligere år. Tilbakeført premie avsettes på kommunens premiefond i KLP og kan kun benyttes til 
å betale løpende premie. Resultatet av den reduserte løpende premien er at vi fikk et 
ekstraordinært høyt negativt premieavvik i KLP på 17 mill.  

Etter kommunens egne vedtatte regnskapsprinsipper skulle dette bety at vi skulle tappet 
premieavviksfondet/disposisjonsfondet for å håndtere denne utgiftsføringen. Rådmannen har 
innhentet uttalelse fra revisor på om Strand kommune kan fravike prinsippet med avsetning og 
bruk av disposisjonsfond for håndtering av premieavviket for KLP fellesordningen i 2016 og 2017. 
Revisor konkluderte med at det kun er avsetning og bruk av fond som endres, ikke selve 
amortiseringen. Det var derfor innenfor reglene for god kommunal regnskapsskikk å avvike fra 
føringen inn og ut av disposisjonsfondet for det ekstraordinære premieavviket i KLP 
fellesordningen i 2016 og 2017. Kommunestyret sluttet seg til denne konklusjonen gjennom 
vedtak i sak 86/16.  
 
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon ble 0,9 mill. lavere enn justert 
budsjett, mens kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ble 3,9 mill. 
høyere enn justert budsjett. Av de totale driftsutgiftene på 870 mill. er 28,9 mill. avskrivninger på 
kommunens tidligere investeringer. Avskrivningene påvirker ikke netto driftsresultat (egen 
motpost). Overføringer til andre ble 2,9 mill. lavere enn justert budsjett. 
 
Lønnsutgiftene utgjorde 459,5 
mill. og sosiale utgifter 112,4 
mill. i 2016. Sammen utgjorde 
disse postene 65 % av 
kommunens brutto 
driftsutgifter. De sosiale 
utgiftene består i all hovedsak 
av arbeidsgivers andel av 
pensjon og arbeidsgiveravgift. 
Kjøp til erstatning av kommunal 
tjenesteproduksjon utgjorde 15 
% av driftsutgiftene og omfatter 
blant annet tilskudd til de 
private barnehagene, kjøp fra  

 

Staten, andre kommuner, IKS-er og fra private. Kjøp til kommunal tjenesteproduksjon utgjorde 11 
% av driftsutgiftene i 2016. I denne posten finner vi driftsutgifter til ordinær drift som 
medikamenter, undervisningsmateriell, strøm og leie av lokaler. Overføringer til andre utgjorde 
om lag 6 % av driftsutgiftene og omfatter kommunens overføring til Strand kirkelige fellesråd, all 
sosialhjelp (livsopphold og bostøtte), overføringer til staten, andre kommuner og IKS-er. 
Avskrivningene på kommunens tidligere investeringer utgjorde 3 % av kommunens driftsutgifter 
i 2016. 
 

 
 

Utvikling driftsutgifter i faste 2016 kr 2012 2013 2014 2015 2016

Utvikling 

siste 5 år

Endring 

siste 5 år

Lønnsutgifter 393 728         407 089         424 421         440 545         459 456         17 %

Sosiale utgifter 105 258         126 933         127 046         117 860         112 382         7 %

Kjøp til kommunal tjenesteproduksjon 82 300            84 334            93 175            93 397           93 781           14 %

Kjøp erstatning kommunal tjenesteprod. 138 312         143 987         148 809         138 955         128 557         -7 %

Overføringer 51 809            64 463            61 470            54 966           51 506           -1 %

Avskrivninger 26 032            31 010            23 766            28 100           28 919           11 %

Fordelte utgifter -2 467            -3 388            -4 380            -3 988            -4 349            76 %

Sum driftsutgifter 794 972         854 427         874 306         869 836         870 251         9 %
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De siste fem årene økte kommunens driftsutgifter med 9 % når vi legger faste 2016 kroner til 
grunn. Lønnsutgiftene økte med 17 % i perioden. Det gir en gjennomsnittlig vekst på 4,25 % hvert 
år. Det er viktig å merke seg at økning i posten ikke bare omfatter lønnsøkninger, men også utgifter 
til vikarer, nye stillinger, og en økning i antall ansatte.  

De sosiale utgiftene har hatt en ujevn utvikling. I tillegg til lønnsveksten varierer 
pensjonsutgiftene som følge av økte kapitaliseringskrav som følge av økt levealder, og også med 
varierende avkastning i pensjonsselskapenes kapitalplasseringer. Gode kapitalplasseringer 
kommer kommunene til gode gjennom tilførte tilskudd i kundenes premiefond. Gjennom 2016 
har Strand kommune nyttet 7,6 mill. av innskutt premie på premiefondet. Bruk av premiefondet 
reduserer de løpende pensjonsutgiftene, og forklarer en vesentlig del av reduksjonen i de sosiale 
utgiftene i 2015 og 2016.  I tillegg har det tidligere omtalte ajourholdet av ansatte mot KLPs 
registre redusert den løpende premien.   

Kjøp til kommunal tjenesteproduksjon økte med 14 % i femårsperioden. Nivået har ligget jevnt 
de siste 3 årene, men på et høyere nivå enn de to første årene. En nærmere analyse av tallene viser 
at det er kjøp av konsulenttjenester og da hovedsakelig byggeledelse og prosjektering hvor 
økingen har vært påtagelig.   

Kjøp til erstatning for kommunal tjenesteproduksjon økte jevnt fra 2012 til 2014 i tråd med 
forskriftsendringer om tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene. Fra 2015 er trenden snudd. 
Dette henger sammen med at kommunen startet en ny kommunal barnehage, noe som reduserte 
dekningen i de ikke-kommunale barnehagene. Høsten 2016 la en ikke-kommunal barnehage ned 
driften, og en annen reduserte vesentlig.   

Overføringer til andre økte fra 2012 til 2013, men har deretter hatt en nedgående trend. 
Avskrivingene som gjenspeiler verditapet av tidligere investeringer, har kun mindre variasjoner 
fra år til år. De fordelte utgiftene er en regnskapsmessig korrigering av utgifter som oppstår i 
forbindelse med internsalg mellom kommunens virksomheter.  

Avslutningsvis ser vi at driftsinntektene økte mer enn driftsutgiftene i perioden 2012-2016. Det 
medvirker til å styrke kommunens økonomiske stilling. 

AVSETNING OG BRUK AV FOND 

Gjennom året er det benyttet 36,3 mill. av tidligere års avsetninger. Bruk av (ubundet) 
disposisjonsfond utgjorde 2,15 mill. All bruk er hjemlet i kommunestyrevedtak, se tabell. Det er 
avsatt 29 mill. for fremtidig bruk. Av dette er 2,5 mill. gjenstående fra opprinnelig budsjettert 
avsetning. Resterende 26,5 mill. er avsetning av regnskapsmessig mindreforbruk i 2015. Saldo på 
udisponert/ubundet disposisjonsfond er med det 50,4 mill. Da er ikke eventuell fondsavsetning 
av mindreforbruk 2016 medregnet.  

 

Disposisjonsfond (udisponert)

i 1 000 kroner Avsetning Bruk Vedtak

Saldo pr. 01.01.2016 -23 449      

Ihht. budsjett 2016 -2 547         KS 69/15, KS 29/16, KS 66/16

Disp. mindreforbruk 2015 -26 539      KS 27/16

Bok om Stålverket 150              FS 16/16

Solspeilet på Klungholmen 200              FS 46/16

Tau stadion 1 500          KS 39/16

Flerbrukshall Staal 300              KS 39/16

Sum endring -29 086      2 150          

Saldo pr. 31.12.2016 -50 385      
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I tråd med en større tilstrømning av flyktninger fra og med 2015 har det vært større bevegelser 
på kommunens flyktningefond. Inngående saldo var 2,6 mill. i 2016. I løpet av 2016 ble det lagt 
fram en sak om tilpasning av mottaksapparatet, der 4,2 mill. ble avsatt for å dekke eventuelle 
fremtidige behov.  

 

Mot slutten av 2016 mottok kommunen 0,8 mill. for å ha bosatt flyktninger utover anmodning fra 
IMDI. I tillegg er det avsatt 1,4 mill. i ordinært integreringstilskudd ettersom innkommet tilskudd 
oversteg budsjettert inntekt. Summen av disse disponeringene gjør at utgående saldo på 
flyktningefondet var 9 mill. ved utgangen av 2016. 

 

3.3 INVESTERINGSREGNSKAPET 

  

Investeringsregnskapet for 2016 viser bokførte utgifter på ca. 78 mill. Bokførte inntekter er 7,3 
mill., slik at nettoen i regnskapet blir ca. 70,6 mill. Justert budsjettramme var 110 mill. Det betyr 
at om lag 40 mill. blir overført til budsjettet for 2016. 
 
I posten «Diverse» ligger blant annet kommunens innskudd til KLP på vel 1,8 mill., midler til ny 
brannbil med ca. 1,2 mill., inventar til skoler med ca. 1,1 mill. samt utgifter til «Teknisk utstyr 
virksomheter». Gjenstående midler skal brukes til å betale siste avdrag på brannbil som leveres 
våren 2017.   
 
IT-avdelingen gjennomførte prosjekter for ca. 4,4 mill., og har et samlet mindreforbruk på om lag 
3,4 mill. Mindreforbruk skyldes at fremdriften i noen prosjekter har blitt justert, blant annet med 
tanke på å samkjøre tiltak med andre prosjekter i kommunen og med samarbeidskommunene i 
Ryfylke. Noen prosjekter var ikke lenger aktuelle og noe av de ubrukte midlene ble brukt til å 
dekke merforbruk på andre investeringsprosjekter. Ca. 1,1 mill. av ubrukte midler blir overført til 
2017. 
 
Bygg og eiendom gjennomførte prosjekter til en samlet netto kostnad på 39,2 mill., med et 
mindreforbruk på 2,8 mill. Hovedprosjektet var planlegging av Tau skole, bygging av leiligheter i 
Hjortevegen og Skogalivegen samt en rekke større og mindre rehabiliteringsprosjekter. Det er 
mottatt ekstra tilskudd på 8,059 mill. gjennom en egen tiltakspakke fra staten.  
 

Flyktningfond/Integreringsmidler

i 1 000 kroner Avsetning Bruk Vedtak

Saldo pr. 01.01.2016 -2 629         

Iht. budsjett 2016 -4 232         KS: 14/16, 29/16, 40/16, 66/16

Ekstraordinære flyktningemidler -800            Økt tilskudd i slutten av året

Avsetning merinntekt 2016 -1 378         Økt tilskudd i slutten av året

Sum endring -6 410         -              

Saldo pr. 31.12.2016 -9 039         

Investeringer Budsjett Avvik

i 1 000 kroner Netto Utgifter Inntekter Netto (B-R)

Diverse 7 371             6 469             -255               6 214             1 157             

IT 7 839             4 461             -                 4 461             3 378             

Bygg og eiendom 42 103           44 285           -5 014            39 271           2 832             

Vann og avløp 21 831           12 026           -391               11 635           10 196           

Veger, andre anlegg 23 952           5 376             -1 400            3 976             19 976           

Næringsområder, boligfelt 7 367             5 415             -314               5 101             2 266             

Sum 110 463         78 032           -7 374            70 658           39 805           

Regnskap
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Vann og avløp utførte prosjekter for om lag 11,6 mill. av en ramme på om lag 21,8 mill. Resterende 
midler overføres til 2017 budsjettet. Ubrukte midler skyldes blant annet justert fremdrift i 
byggefasen for overvannsledning på Fjelde (Klippen), ledningsnett Åvegen - Langelandshagen og 
vann- og avløpsledninger i forbindelse med ny rundkjøring på Jørpeland. 
 
Til veger og andre anlegg er det brukt netto 3,9 mill. av et budsjett på ca. 24 mill. Hovedårsaken 
til mindreforbruket er at gangbro til Jørpelandsholmen (ca. 15 mill.), fortau Bekkevegen, 
utskiftning av kvikksølvlamper i gatelys, fortau Seljevegen (var avhengig av tilskudd) og 
parkeringsplass på Voster ikke er gjennomført i 2016. Ubrukte midler blir overført til budsjett 
2017.  
 
Innen næringsområder/boligfelt er det gjennomført tiltak for 5,1 mill. av et budsjett på ca. 7,4 mill. 
Kjøp av tomt til ny kirke på Tau utgjorde 4,9 mill. Hovedårsaken til mindreforbruk er at kjøp av 
kontorpaviljong på Jonsokberget til ca 1,1 mill. ikke ble gjennomført i 2016, og at det ikke er brukt 
midler til næringsområdet i Nordmarka. 
 
Målsettingen er at vedtatte investeringer skal gjennomføres i henhold til budsjett. Samlet avvik 
eller midler som overføres til 2016 burde vært lavere, men fremdrift og forutsetninger påvirkes 
av en rekke eksterne og interne faktorer. Grunnerverv, planavklaringer og innkjøp av kapasitet til 
prosjektering er noen av faktorene som det er vanskelig å ha full styring med i alle de ulike 
prosjektene som det arbeides med i løpet av året. 

 

Tabellen over viser utviklingen i egenkapital/tilskuddsandel av investeringer de fem siste årene. 
Investeringsmengden har økt betydelig de tre siste årene. Egenkapital/tilskuddsandelen har 
variert, og ligger kun unntaksvis på eller over målet om 50 % egenfinansiering av investeringer 
slik det er vedtatt i de økonomiske styringsparametrene.  

 

3.4 BALANSEREGNSKAPET 

Balansen viser verdien av kommunens eiendeler pr 31.12.2016 og hvordan eiendelene er 
finansiert med henholdsvis egenkapital og gjeld. 

Kommunens eiendeler består av anleggsmidler og omløpsmidler. Anleggsmidler er de eiendelene 
kommunen har til varig eie eller bruk. Typiske eksempler er bygninger, teknisk anlegg og utstyr 
eller transportmidler. De øvrige eiendeler kalles omløpsmidler. Dette er i all hovedsak innskudd 
på bankkonto og kundefordringer. 

Egenkapitalen er den delen av kapitalen som kommunen eier selv, og fremkommer ved 
differansen mellom kommunens eiendeler og gjeld.  

EIENDELER 

Kommunens eiendeler er bokført til 2 147 mill. ved utgangen av 2016. Det gir en økning på 183 
mill. eller 9 % fra utgangen av 2015. 

Ser vi på anleggsmidlene, hadde disse en verdiøkning på 56 mill. Dette knytter seg til gjennomførte 
investeringer fratrukket avskrivninger på tidligere års investeringer. Pensjonsmidlene er bokført 
med verdi på 721 mill., en økning på 3,3 mill. fra 2015 (mer om pensjon under avsnitt om netto 

Økonomiske nøkkeltall 2012 2013 2014 2015 2016

Utvikling 

siste 5 år

Investeringer 52 873           51 773           76 693           133 206         89 865           

Egenkapital/tilskuddsandel av investeringer 28 % 58 % 36 % 50 % 47 %
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driftsresultat). Videre er faste eiendommer og anlegg bokført til verdi på 810,7 mill., en økning på 
56 mill. fra 2015. Aksjer og andeler økte med 1,8 mill. og skyldes egenkapitaltilskuddet i KLP. 
Strand kommune har overtatt veg, vann og avløpsanlegg i Taumarka som private utbyggere har 
ført opp til en samlet verdi av 14 mill. Det er inngått egen avtaler om deling av mva-
kompensasjonen for disse anleggene.  Utstyr, maskiner og transportmidler har hatt en liten 
økning på 3,3 mill. i 2016. Kommunens utlån består av ansvarlige lån til Lyse energi AS og startlån. 
Disse har hatt en nedgang i 2016 på 8,2 mill. Per 31.12.16 var ansvarlig lån til Lyse energi AS 55,7 
mill. Ved utgangen av 2016 hadde kommunen lånt ut 112,6 mill. i startlån.  

Omløpsmidlene hadde i 2016 en samlet betydelig økning på 126,3 mill. Hovedforklaringene bak 
endringen er økte kortsiktige fordringer på 8,9 mill., og en liten økning i premieavviket på 0,5 mill., 
men viktigst er økningen i bankinnskudd på 116,9 mill. I sistnevnte ligger 39,4 mill. i 
regnskapsmessig mindreforbruk, ubrukte lånemidler og diverse fondsavsetninger av for 
eksempel tilskudd som er mottatt i 2016 men som skal benyttes i 2017.  

EGENKAPITAL & GJELD 

Egenkapitalen består av egne konti for regnskapsmessig «overskudd» og «underskudd» i 
henholdsvis driftsregnskapet og investeringsregnskapet, ulike fond og kapitalkonto. Samlet 
bokført verdi på egenkapitalen var 333 mill. ved utgangen av 2016. Egenkapitalen er styrket med 
ca. 56,4 mill. i løpet av 2016. Mindreforbruket i 2016 på 39,1 mill. utgjør den største endringen.  

Kommunens disposisjonsfond og bundne driftsfond utgjør til sammen 109,6 mill. ved utgangen 
av 2016. Bundne driftsfond er styrket med 8,5 mill. i 2016, mens disposisjonsfondet er styrket 
med 39,4 mill. i forhold til 2015. Se avsnitt om avsetninger for en nærmere redegjørelse for 
endringer i disposisjonsfondet i løpet av 2016. 

Kapitalkontoen er svekket med ca. 20 mill. i 2016. Kapitalkontoen benyttes til å utligne virkninger 
av transaksjoner i bevilgningsregnskapet som ikke påvirker egenkapitalen, det vil si endringer i 
anleggsmidler og gjeld. Saldo på kapitalkonto viser størrelsen på den delen av anleggsmidlene 
som ikke er finansiert med gjeld. Endringen på 20 mill. knytter seg til at aktiverte nye anlegg er 
større enn avskrivningene på eldre investeringer.  

Kommunens langsiktige gjeld inkluderer pensjonsforpliktelser, lån til investeringer, startlån og 
ubrukte lånemidler, og utgjorde 1 629 mill. ved utgangen av 2016. Den langsiktige gjelden har økt 
med 90 mill. fra 2015 fordelt på pensjon og lånegjeld. Pensjonsforpliktelsen var 954 mill. og har 
økt med 51 mill. mot utgangen av 2015. Samtidig har lånegjelden økt med 39 mill.  

Den kortsiktige gjelden knytter seg til mottatte/ikke mottatte fakturaer som gjelder 2016 som 
ikke er forfalt ved nyttår. Denne utgjorde 146 mill. ved årsskiftet. Dette er en økning på 36 mill. 
mot utgangen av 2015. 

UTVIKLING I LIKVIDITET & SOLIDITET 

Likviditetsgraden sier noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser, og er 
forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Både omløpsmidler og kortsiktig gjeld er 
korrigert for premieavvik pensjon. Likviditetsgradene måles per årsskifte, og sier ikke noe om 
likviditeten gjennom året. 

Likviditetsgrad 1 tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. Her bør nøkkeltallet være større enn 2 
fordi noen av omløpsmidlene kan være mindre likvide. Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de 
mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være større enn 1. De mest likvide 
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omløpsmidlene er kasse, bank og eventuelle markedsbaserte plasseringer som kan omgjøres i 
kontanter fort.  

Vi ser av utdraget fra tabellen om økonomiske hovedtall at begge likviditetsmål er i generell 
bedring. 

 

Likviditetsgrad 1 henger nøye sammen med arbeidskapitalen som også er et mål på kommunens 
tilgjengelige kapital målt ved differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Det er anbefalt 
at denne er i størrelsesorden 10 – 15 % av driftsinntektene. Ved utgangen av 2015 var 
arbeidskapitalen 15,5 % av driftsinntektene. I 2016 er denne økt til 25,7 % av driftsinntektene. 
Det er godt innenfor anbefalingen, og målet bør være å holde stabilisere seg på anbefalt nivå over 
tid.  

Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle fremtidig underskudd. Gjeldsgraden og 
egenkapitalprosenten gir informasjon om soliditeten. Gjeldsgraden er tidligere omtalt under 
avsnitt om økonomiske hovedtall. Der så vi at kommunens nettogjeld er økende, men på grunn av 
at driftsinntektene også har økt, står gjeldsgraden uendret på 48 % av driftsinntektene ved 
utgangen av 2016.  

Egenkapitalandelen angir hvor mye egenkapital det er i forhold til kommunens eiendeler. Jo 
høyere egenkapitalandel, desto bedre er soliditeten. 

 

I de kommunale regnskapsforskriftene er det ikke satt bestemte krav med hensyn til hvor stor 
egenkapitalandelen bør være. Man bør imidlertid være oppmerksom på utviklingen i indikatoren 
over tid. Egenkapitalandelen har økt fra 2012 til 2016. Det viser at en økende andel av 
kommunens eiendeler finansieres ved egenkapital i motsetning til fremmedkapital/lån. Dette 
styrker kommunens soliditet. Med en kraftig økning i investeringer fremover er det viktig å 
opprettholde egenkapitalandelen videre i tiden fremover for å motvirke at svingninger i 
rentemarkedet påvirker tjenesteproduksjonen.  

 

3.5 FINANSRAPPORTERING 

Rapporteringen tar utgangspunkt i revidert finansreglement vedtatt 14.12.2016, i sak 90/16. 

Formål med finansforvaltningen: 

 Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om 
optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi best 
mulig tjenestetilbud. 

 Strand kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å 
oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid, samtidig som det sikres størst mulig 
forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. 

Økonomiske nøkkeltall 2012 2013 2014 2015 2016

Utvikling 

siste 5 år

Likviditetsgrad 1 korrigert for premieavvik 1,79               1,54               1,85               2,27               2,91               

Likviditetsgrad 2 korrigert for premieavvik 1,40               1,14               1,47               2,02               2,68               
Arbeidskapital korrigert for premieavvik i % 

driftsinnt 13,1 % 9,6 % 11,3 % 15,5 % 25,7 %

Økonomiske nøkkeltall 2012 2013 2014 2015 2016

Utvikling 

siste 5 år

Egenkapital i % av total kapital 11,3 % 10,1 % 10,9 % 16,1 % 17,3 %
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NØKKELTALL 

 

FORVALTNING AV LEDIG LIKVIDITET 

Kommunens ledige likviditet utgjorde 222 mill. ved utgangen av 2016. Årets låneopptak ble 
gjennomført i juni. Likviditeten anses god. Ubrukte startlånmidler og skattetrekkskonto er holdt 
utenfor ved beregning av ledig likviditet. Dette er midler som ikke er til fri disposisjon for 
kommunen. Plassering av ledig likviditet begrenses av behovet for raskt å kunne frigjøre ledige 
midler, slik at lang binding på ledig likviditet ikke anses realistisk. 
 
Strand kommune inngikk i desember 2013 ny hovedbankavtale. Avtalen sikrer kommunen svært 
gode innskuddsbetingelser, i form av et fast marginpåslag på Nibor rente. Det er i 2016 ikke funnet 
konkurrerende vilkår på innskuddsrente, heller ikke i rentefondmarkedet. Kombinasjonen av 
gunstige innskuddsbetingelser og behovet for høy likviditet medfører at overskuddslikviditet nå 
er plassert som bankinnskudd i hovedbanken.  

Ved plassering av overskuddslikviditet og fastrenteinnskudd har kommunen tidligere år 
gjennomført kortsiktige bindinger. Basert på den gode likviditeten vil muligheten for noe lengre 
rentebindinger bli vurdert. Rentebinding opp mot 6 måneder kan muligens gi kommunen bedre 
rentebetingelser enn vi har sett til nå. Dette må avveies med behovet for rask tilgang på frie midler. 

Rådmannen vurderer at den faktiske forvaltningen av ledig likviditet er i henhold til kommunens 
finansreglement. 

GJELDSFORVALTNING 

STATUS GJELD OG AVDRAG PER 31.12.2016 

 

Årets låneopptak på 57,654 mill. ble gjennomført i midten av juni.  

Kommunens låneopptak til investeringer gjennomføres som et felles låneopptak i året. Som følge 
av ikke ferdigstilte og utsatte prosjekter har kommunen 54,8 mill. som ubrukte lånemidler pr 
31.12.2016. Jf. egen rapportering av status på investeringsprosjekter. Ubrukte lånemidler 
forrenter seg i dag i banken til en høyere rente enn innlånet skjer til.  

Tall i hele 1000 31.12.2016 31.08.2016 30.04.2016 31.12.2015 Gjeldende krav

Brutto lånegjeld, kr                   671 073                     681 911                     625 583                     632 604 -

Brutto investeringsgjeld                   526 235                     533 572                     488 765                     495 136 -

Gjennomsnittlig vektet lånerente 2,15 % 2,09 % 2,31 % 2,45 % -

Gjennomsnittlig rentebindingstid 4,4* 4,6 4,4 3,9 0,5 – 5 år

Andel bruttolån sikret med fast rente 61 % 66 % 59 % 45 % 33 - 66 %

Bankinnskudd + kontanter, kr                   318 891                     258 326                     220 986                     201 964 -
*kilde: Danske bank

Tall i hele 1000 31.12.2016 31.12.2015

Brutto lånegjeld per 1.1.                   632 603 572 279                    

Låneopptak

Investeringslån                     57 654 74 620                       

Startlån i Husbanken                     10 000 25 000                       

Avdrag

Betalte avdrag investeringslån                     26 555 25 634                       

Betalte avdrag startlån                        2 629 13 661                       

Brutto lånegjeld per 31.12                671 073 632 604                  
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Strand kommune er tildelt 10 mill. i startlånmidler for 2016. Disse ble utbetalt fra Husbanken i 
juli. Det er i henhold til søknad og årets budsjett. Kommunen har fortsatt ubrukte startlånmidler 
fra tidligere år som også går til utbetaling ved nye vedtak om startlån til kommunens innbyggere. 
Som følge av endringer i retningslinjer for startlån har Strand opplevd en sterk nedgang i nye 
startlån. Det innvilges færre startlån, men de som blir innvilget er større enn tidligere.  

I 2016 er det betalt 26,6 mill. i avdrag på kommunens investeringslån og 2,6 mill. på startlån. 
Dette er i henhold til avdragsprofil på porteføljen. 

 

Ved utgangen av 2016 har kommunen totalt 671 mill. i brutto lånegjeld. Det inkluderer både lån 
til investeringer og til videreformidling av startlån. Ingen enkelt lån utgjør mer enn 30 % av 
kommunens samlede låneportefølje. Kommunalbanken AS er kommunens største långiver med 
49 % av kommunens gjeld. Husbanken er eneste leverandør på startlån.  

Opptak av investeringslån gjennomføres basert på inngåtte rammeavtaler med Kommunalbanken 
og KLP Kommunekreditt. Da lånebetingelser ved årets låneopptak var like fra begge tilbydere, ble 
KLP Kommunekreditt valgt for å redusere Kommunalbankens låneandel. Spredning av risiko på 
långiver og rentefølsomhet er kompensert i form av rentebytteavtaler og flere låneavtaler. Pr dags 
dato vurderes risikoen med en stor långiver som lav, hovedsakelig som følge av at dette er en 
offentlig låneinstitusjon. 

Reglementet for offentlige anskaffelser endres fra januar 2017. Da blir opptak av lån til 
investeringer i kommunen unntatt fra bestemmelser om offentlige anbud. Dette fristiller 
kommunen i større grad enn tidligere.  

RENTESIKRING 

Finansreglementet stiller i dag krav om at ⅓ av brutto gjeldsportefølje skal sikres med fastrente, 
⅓ med flytende og ⅓ tilpasset markedssituasjonen.  

I 2016 er det inngått totalt 5 rentebytteavtaler på til sammen 210 mill. med en avtaleperiode på 3 
år, 5 år og 7 år. En rentebytteavtale utløp medio august. Vider utløp ett fastrentelån medio 
desember 2016 og gikk da over til flytende rente. Da løpetiden på gjenstående 
rentebindingsperiode er kortere enn ett år, inngår disse ikke som rentesikret lånegjeld i løpet av 
finansrapporteringen i 2016.  

Ved utgangen av 2. tertial 2016 var ⅔ av brutto lånegjeld rentesikret. Kommunen har en 
rentebytteavtale som utløper desember 2017. Da det er mindre enn ett år frem i tid fra 31.12.16 
anses denne ikke som fastrente ved utgangen av 2016. Det forklarer at rentesikringen av 
kommunens brutto lånegjeld sank til 61 % ved årsslutt. Til sammenligning var 45 % av 
lånegjelden rentesikret ved utgangen av 2015.  

Figuren nedenfor viser fordeling mellom fast og flytende rente pr dags dato og utviklingen 10 år 
frem i tid gitt dagens gjeld, avdragsprofil og rentebinding. Nye låneopptak som de fremkommer i 

Kreditor, tall i hele 1000 31.12.2016 Andel 31.08.2016 Andel 30.04.2016 Andel 31.12.2015 Andel

Kommunalbanken AS 329 120         49 % 334 028 49 % 342 273 55 % 346 339         55 %

KLP Kommunekreditt          195 958 29 % 200 343 29 % 145 080 23 % 147 257         23 %

Husbanken investeringslån               1 157 0,2 % 1 285 0,2 % 1 412 0,2 % 1 539              0,2 %

Husbanken startlån          144 838 22 % 146 164 21 % 136 818 22 % 137 469         22 %

Brutto lånegjeld          671 073 100 % 681 820 100 % 625 583 100 % 632 604         100 %

Fastrente lån 21 838            3 %

Rentebytteavtale (fast)          450 000 67 % 450 000 66 % 370 000 59 % 265 000         42 %

Rentesikret lånegjeld          450 000 67 % 450 000 66 % 370 000 59 % 286 838         45 %
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økonomiplanen for 2016-2020 er ikke hensyntatt i figuren, ei heller nye rentebindinger. 

 

Strand kommune har fordringsposter som varierer med rentenivået og som vil motsvare 
effektene en renteendring vil ha på gjeldssiden. For eksempel vil gebyrene på selvkostregulerte 
tjenester innenfor vann, renovasjon og avløp justeres med rentenivået. Det samme vil 
kompensasjonen fra staten innenfor rentekompensasjonsordningene. Startlån er også allerede 
rentesikret ved at låntakerne betaler kommunen den til enhver tid flytende rente i Husbanken 
pluss et administrasjonspåslag. En rentesikring på 100 % av kommunens brutto gjeld vil derfor i 
realiteten innebære at rentesikringen allerede overstiger kommunens reelle renteksponering, 
slik at Strand kommune da faktisk påtar seg en renterisiko i stedet for å redusere den.  

Basert på en opptrapping i gjeldsbyrde og lave rentepriser vurderer rådmannen det fornuftig å 
fortsatt sikre opp mot ⅔ av kommunens brutto lånegjeld til forutsigbare rentenivå. Dette gjennom 
inngåelse av rentebytteavtaler med langsiktig binding (opptil 10 år) og fastrentelån. I desember 
2016 ble finansreglementet revidert for å åpne opp for lån i obligasjonsmarkedet. Obligasjonslån 
kan inngås med en lang tidshorisont og erstatte tradisjonelle fastrentelån. Markedserfaringene 
tilsier at kommunen vil få gunstige betingelser ved bruk av obligasjonslån fremfor fastrentelån i 
bank.  

Figuren nedenfor viser når rentebindingene forfaller. Den første stolpen viser andel lån som 
regnes som flytende, det vil si har flytende rente eller rentebinding kortere enn ett år. Lav 
sikringsgrad innebærer større renterisiko og usikkerhet knyttet til fremtidige rentekostnader. 
God spredning i renteforfallene bidrar til å redusere renterisikoen.  

Kommunen har i dag en grei spredning på rentebindingen. Ved utgangen av 2016 var 
gjennomsnittlig rentebindingstid på gjeldsporteføljen 4,4 år mot 4,6 år ved andre tertial. Det 
innebærer at porteføljen er i øvre grense for gjennomsnittlig rentebinding i finansreglementet 
som er 5 år. Ved rentesikring i 2017 vil det være naturlig med binding på 5-7 år for å unngå å 
overstige finansreglementets maksgrense på gjennomsnittlig rentebinding på 5 år. I tillegg vil 
kommunen da også oppnå en større spredning i forfallsstrukturen på rentebinding som vil bidra 
til å redusere renterisikoen. Alternativt kan kommunen fordele rentesikringen på flere poster og 
inngå noe sikring for 10 år og noe på 3-4 år. En siste mulighet er å inngå en forward, det vil si en 
rentebytteavtale med start frem i tid. Ved en løpetid på 10 år, vil dette øke den gjennomsnittlige 
rentebindingstiden på eksisterende portefølje samtidig som porteføljen vil være mindre 
eksponert mot fremtidige svingninger i renten. 
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Danske bank har utarbeidet en gjeldsporteføljerapport på kommunens låneportefølje pr 
31.12.2016. Gitt dagens gjeld og rentevilkår vil kommunen ha ca. 12,2 mill. i rentekostnad 
inneværende år. Prognosen er gjort med utgangspunkt i gjeldende lån og bindingsgrad.  

En rentekostnadsprognose bygger på en antagelse om at nåværende låneportefølje 
opprettholdes, der lån med fast rente refinansieres til flytende rente ved forfall. Potensielle nye 
lån er ikke tatt med i betraktningen. Det er estimert at dagens årlige rentekostnad på 12,2 mill. 
økes til ca. 21 mill. om ti år gitt dagens rentenivå. En ytterligere renteøkning på 2 % gir kommunen 
en økt renterisiko som er vist i figuren nedenfor. Med 95% sannsynlighet vil ikke endring i 
rentekostnadene overstige denne størrelsen. Det innebærer at det mest sannsynlige 
utfallsrommet for årlig rentekostnad om ti år er mellom 21 mill. og 33 mill. Fremtidige lån er ikke 
hensyntatt.  

 

Basert på Strand kommunes rentevilkår på dagens lån ved utgangen av 2016, og med 
utgangspunkt i eksisterende gjeldsmengde og sikringsgrad, vil en renteøkning på 2 prosentpoeng 
utløse 5,2 mill. i økte renteutgifter per år.  

Kommunens rentefond er ved utgangen av 2016 på 2,735 mill. Sannsynligheten for en 2 % økning 
i renten på kort sikt anses svært liten i dag, men med tanke på videre investeringsnivå og 
tilhørende gjeldsøkning bør kommunestyret nytte deler av mindreforbruket i 2016 til å styrke 
rentefondet for å bygge en buffer mot fremtidige renteøkninger.  

Basert på kommunens høye gjeld og gjennomsnittlige rentebindingsperiode har kommunen en 
lav gjennomsnittlig rente. Sammenlignet med 2015 har kommunen i 2016 høyere lånegjeld, 
høyere sikringsgrad, lengre rentebindingsperiode og lavere snittrente. Dette vitner om at 
rådmannen har gjennomført låneopptak og rentesikringer på gunstige tidspunkt.   

Rådmannen vurderer at gjeldsforvaltningen er i henhold til kommunens finansreglement. 
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RENTEUTVIKLING 

Norges bank melder i Pengepolitisk rapport (PPR) 4/2016 tegn til at aktiviteten i norsk økonomi 
tar seg noe langsommere opp enn tidligere anslått. Analysene i PPR innebærer en styringsrente 
som holder seg nær ½ prosent de neste årene. Samtidig innebærer prognosen at det er litt større 
sannsynlighet for at renten settes ned enn opp det nærmeste året. Ifølge prognosen øker 
styringsrenten til om lag 1 prosent ved slutten av prognoseperioden (2019). 

Norges Bank reduserte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,5 % 17. mars 2016, og har 
siden holdt den uendret. Prognosen for styringsrenten er lite endret siden forrige pengepolitiske 
rapport. Med en slik bane for styringsrenten tilsier analysene at inflasjonen avtar de nærmeste 
årene. Mot slutten av prognoseperioden anslås prisveksten til mellom 1½ og 2 prosent. Analysene 
innebærer at kapasitetsutnyttingen holder seg nær dagens nivå det neste året før den gradvis 
normaliseres. 
 
Figuren under viser styringsrenten i prosent de siste fem år og anslag fremover fra Pengepolitisk 
rapport 4/2016. 

 

Kommunens lån gjøres med utgangspunkt i Nibor-renten tillagt et marginpåslag. Nibor er en 
internbankrente som skal reflektere de renter den enkelte bank vil kreve for utlån i norske kroner 
til en ledende bank som er aktiv i det norske penge- og valutamarkedet. Utlån til andre banker 
innebærer økt risiko mot innskudd i Norges Bank. Nibor-renten ligger derfor i all hovedsak over, 
men følger styringsrenten. 

Nordea Markets rapporterer i januar at stigende inflasjon og inflasjonsforventninger er en viktig 
årsak bak nibor-renteoppgangen gjennom høsten og vinteren. Høyere faktisk inflasjon er i stor 
grad en konsekvens av at oljeprisen har steget, og har slått over i energikomponentene i KPI. 
Høyere inflasjon har imidlertid også bidratt til å løfte inflasjonsforventningene fremover i tid, fra 
bunnivåene sommeren 2016. De lange inflasjonsforventningene har fortsatt å stige gjennom 
høsten, særlig i etterkant av det amerikanske presidentvalget. Norges Bank holdt renten uendret 
i desember. Ifølge Nordea Markets er det lite sannsynlig at sentralbanken vil kutte renten. Norges 
Bank er bekymret for den høye boligprisveksten og oppbyggingen av finansielle ubalanser. Korte 
renter har ligget relativt stabilt gjennom høsten og vinteren. Den volatiliteten som har vært i korte 
renter er i stor grad en konsekvens av at bevegelser i lange renter har slått inn på den korte delen 
av rentekurven. Rentekurven er fortsatt flat i et historisk perspektiv, noe som favoriserer lange 
sikringer sammenlignet med korte sikringer. Samtidig er nivået på de lange forwardrentene 
fortsatt lavt. (Kilde: Navigatøren 13. januar 2017, Nordea Markets) 

Endringer i Norges Banks styringsrente vil normalt ha sterkt gjennomslag for de kortsiktige 
rentene i pengemarkedet og for bankens innskudds- og utlånsrenter. Likevel opplever kommunen 
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noe økende renteutgifter i senere tid med bakgrunn i økte utlånsmarginer fra bankene. Dette 
skyldes økt usikkerhet og risiko i markedet, og økte krav fra stat til kapitaloppbygging i 
kredittinstitusjonene. Det kan ventes en økning i marginpåslaget fremover i tid.  

Det er å forvente at Strand kommunes renter, både på lån og innskudd, i grove trekk vil følge 
renteutviklingen i styringsrenten. 

VURDERING AV RISIKO 

Kredittrisiko er faren for at motparten i en kontrakt, for eksempel en låntaker eller motparten i 
en derivatkontrakt, ikke innfrir sine forpliktelser. Kommunens motpart, både på innskudd og lån, 
vurderes som store og seriøse aktører på markedet. Flere av låneinstitusjonene er statlige og 
vurderes som veldig sikre motparter med liten eller ingen sannsynlighet for at de ikke innfrir sine 
forpliktelser. Private banker på innskudd og rentebytteavtaler vurderes som solide aktører på 
markedet med topp rating. Kommunens kredittrisiko vurderes lav. 
 
Renterisiko anses lav, da en større andel av kommunens brutto lånegjeld er sikret til 
fastrentebetingelser samtidig som kommunen har et tilstrekkelig nivå på sitt rentefond. God 
spredning i renteforfallene bidrar også til å redusere renterisikoen.  

Rådmannens vurdering er at finansiell risiko er lav. Lånemengden er økende, men en stor andel 
av kommunens lånegjeld er sikret ved fastrentebetingelser gjennom rentebytteavtaler. Utløp av 
sikringsperiode kan skje i en periode med høye renter. En god spredning av forfallsstruktur på 
rentebinding er å foretrekke for å minimere effekten. Dette innebærer en finansiell risiko på sikt 
som må vurderes minimum i forbindelse med årlig rullering av økonomiplanen og ved 
låneopptak. 
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4 OPPVEKST OG LEVEKÅR 

4.1 BARNEHAGE 

HOVEDTALL ØKONOMI 

 
 
Barnehagesektoren hadde et samlet mindreforbruk på ca. kr 1 mill. 0,8 mill. av dette er skyldes 
lavere utgifter i tilskudd til ikke-kommunale barnehager, samt nedleggelse av én avdeling i 
Jørpeland barnehage høsten 2016. De kommunale barnehagene har god budsjettdisiplin og en 
svært nøktern drift. 
 
Felles barnehage hadde et mindreforbruk i 2016 på kr ca. 0,8 mill. Tilskuddssatsene til ikke-
kommunale barnehager bygger på 2 år gamle regnskap. Høsten 2016 ble det lagt ned en privat 
barnehage. Dette medførte reduserte utgifter i tilskudd til ikke-kommunale barnehager. 
 
I Bekkeveien barnehage ble det opprettet en mottaksavdeling for barn av bosatte flyktninger i 
kommunen. Det ble budsjettert for åpning av mottaksavdelingen f.o.m. 1.8.2016, men den ble ikke 
åpnet før 1.9.2016.  

 
HOVEDTREKK VED TJENESTEPRODUKSJONEN I 2016 

Antall barn som trenger barnehageplass varierer fra år til år. I 2016 var det overtallighet av antall 
ledige plasser, noe som førte til økt konkurranse mellom barnehagene. Dette har ført til noen 
barnehager har måttet legge ned avdelinger og omstrukturere driften. 

I august 2016 økte Bekkeveien fra 2 til 4 avdelinger. I tillegg åpnet mottaksavdelingen. 
Mottaksavdelingen varierer i størrelse alt etter hvor mange familier som blir bosatt i Strand. 

 

Tallene fra kostra viser at Strand kommune i 2016 hadde lavere netto driftsutgifter til barnehage 
per innbygger i alderen 1-5 år sammenlignet med gjennomsnittet av kommunene i kostragruppe 
8 og landet for øvrig. Endringen i Strand er liten mot regnskapstall fra 2015. Det er større 
endringer i kostragruppe 8 og landstallene.  

Ser vi kun på de kommunale barnehagene, var brutto driftsutgifter per korrigerte oppholdstime 
noe høyere enn tilsvarende tall for kostragruppe 8 og landet for øvrig. En mulig forklaring på dette 
er at tallet inkluderer styrkingstiltak både til barn i kommunale og private barnehager. Siden 

Netto driftsutgifter Justert budsjett Regnskap Avvik Regnskap

i 1 000 kroner 2016 2016 (B-R) 2015

Felles barnehage 71 442                     70 579                     863                           75 701                     

Kommunale barnehager 28 023                     27 456                     567                           22 024                     

Styrket barnehage 11 654                     12 000                     -346                         10 450                     

Barnehagesektor 111 119                   110 035                   1 084                       108 175                   

Barnehage K08 Landet

Kostratall for 2016 er ureviderte, konserntall 2014 2015 2016 2016 2016

Prioritering

Netto driftsutgifter pr innbygger 1-5 år bhg 120 538    127 122    128 865    133 497    138 739    

Produktivitet

Korr brutto driftsutg kom bhg pr korr oppholdst i kr 70 64 66 59 60

Dekningsgrad

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

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

Strand
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Strand har et lavt antall barn i kommunale barnehager versus private barnehager, gir dette 
tilsynelatende høyrere utgifter per barn. En annen mulig årsak er at det er relativt færre småbarn 
i de kommunale barnehagene sammenlignet med de private barnehagene. Denne 
kostraindikatoren vekter småbarn med dobbel vekt i forhold til de større barna, og 3-åringer med 
1,5. Begge disse forhold betyr at de totale utgiftene til kommunale barnehager må fordeles på et 
lavere tall enn om andelen småbarn og 3-åringer var høyere. Følgelig blir brutto driftsutgifter per 
kommunal plass høyere.   

UTVIKLINGSTREKK FREMOVER 

Strand kommune har fremdeles full barnehagedekning. Barnehageopptaket gjeldende 2017/18 
viser enda overtallighet i barnehageplasser. Barnetallet har til tross for økt innbyggertall holdt 
seg stabilt. 

 

Høsten 2017 innføres det ny 
Rammeplan for barnehagene. 
Rammeplanen er forskrift til 
barnehageloven og signalene er at 
det blir en plan hvor det 
pedagogiske personellet i 
barnehagen får et klarere mandat. 
Eksempler på en tydeligere 
rammeplan er at ord som bør 
skiftes ut med skal. Det arbeides 
også nasjonalt for å øke pedagog- 
og bemanningsnormen og 
departementet signaliserer en slik 
innføring fra 2020.  
 

Høsten 2016 ble retten til spesialpedagogisk hjelp overført fra opplæringsloven til 
barnehageloven. Dette vil ikke få noe konsekvens for barnas rett til hjelp i hverdagen, men retten 
til redusert foreldrebetaling fjernes. Innføringen av inntektsbasert foreldrebetaling gir foreldre 
med lav inntekt rett til redusert betaling. Foreldre skal ikke betale mer enn 6 % av samlet 
bruttoinntekt i egen husstand. Det er også innført rett til 20 timer gratis kjernetid for 3-, 4- og 5 
åringer dersom husholdnings samlede inntekt er under 417 000. Foreldre som har mer enn ett 
barn i barnehagen får redusert prisen med 30 % for barn 2 og 50 % for barn 3 eller flere. 

 

4.2 SKOLE 

HOVEDTALL ØKONOMI 

 

Skolesektoren hadde et samlet mindreforbruk på 0,343 mill. i 2016.  

Felles grunnskole hadde et mindreforbruk på ca. 0,6 mill. for 2016 som skyldes flere forhold. Det 
er gått noe mindre utgifter til spesialundervisning til barn i andre kommuner og i privatskoler enn 
budsjettert. Samtidig er det kommet inn mer i refusjon fra andre kommuner. Det har også vært 

Netto driftsutgifter Justert budsjett Regnskap Avvik Regnskap

i 1 000 kroner 2016 2016 (B-R) 2015

Skoler 150 798                   151 073                   -275                         144 698                   

Felles grunnskole 9 481                       8 863                       618                           8 049                       

Skolesektor 160 279                   159 936                   343                           152 747                   
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noe lavere utgifter til reiser, opphold og læremidler til lærere som har tatt videreutdanning enn 
hva som var budsjettert. 

Skolene har et samlet merforbruk på 0,27 mill. Merforbruket knytter seg i hovedsak til ekstra 
lønnsutgifter i forbindelse med nye elever med omfattende behov for spesialundervisning. 

HOVEDTREKK VED TJENESTEPRODUKSJONEN I 2016 

Skolene har stort sett stabile personalgrupper og elevtallet har holdt seg stabilt med litt variasjon 
mellom skolene fra år til år.  

Brukerundersøkelser, utviklingssamtaler og medarbeidersamtaler viser at det er høy trivsel blant 
elever og i personalet i skolene. Alle skolene jobber systematisk med å utvikle kompetansen innen 
lesing og skriving og matematikk de neste fire årene.  

 

Netto driftsutgifter i grunnskolesektoren pr innbygger i alderen 6 – 15 år var noe lavere i Strand 
enn i kostragruppe 8 og landet for øvrig i 2016. Etter en økning fra 2014 går Strand nå noe tilbake. 
Dette skyldes trekk i rammetilskuddet for elever som går i privatskoler, som i sin helhet er trukket 
fra skolesektoren i Strand. Korrigerte brutto driftsutgifter har hatt en jevn stigning, men ligger 
noe lavere enn kostragruppe 8 og landet for øvrig. 

Det er en uttalt målsetting å redusere andelen elever i grunnskolen som får spesialundervisning 
og dreie ressursene mot styrking av det ordinære undervisningstilbudet. Det er en tydelig 
reduksjon i 2016 hvor andelen barn med spesialundervisning var 8,4 %, men vi ligger fortsatt 
over kostragruppe 8 og landet for øvrig.  

Skolesektoren ble tilført midler både lokalt og fra utdanningsdirektoratet for å få ned den 
gjennomsnittlige gruppestørrelsen, da særlig på 1. – 4. trinn. Dette vises igjen i kostratallene ved 
at gjennomsnittlig gruppestørrelse på 1. – 10. trinn i Strand var på 14,1 i 2016. Det er på nivå med 
snittet i kostragruppe 8. 

UTVIKLINGSTREKK FREMOVER 

Den største utfordringen innenfor skolesektoren er plassmangelen og etterslep i forhold til 
realisering av skolebruksplanen fra 2014.  

Ved Fjelltun skole og Tau skole er dagens kapasitet fullt utnyttet. Det er stort behov for 
oppgradering av skolelokalene ved alle skolene for å tilfredsstille kravene til moderne skoledrift. 
Ansatte og elever i grunnskolen i Strand arbeider under krevende forhold i påvente av realisering 
skolebruksplanen. 

Skole K08 Landet

Kostratall for 2016 er ureviderte, konserntall 2014 2015 2016 2016 2016

Prioritering

Netto driftsutgifter grunnskolesektor pr innb 6-15 91 902      97 285      96 983      101 242    104 893    

Netto driftsutgifter grunnskole (F202) pr innb 6-15 78 547      82 488      81 809      82 560      83 452      

Netto driftsutgifter grunnskole (F202) pr innb 11 356      11 778      11 720      10 908      10 050      

Produktivitet

Korr brutto driftsutg til grunnskole (F202) pr elev i kr 81 442      86 143      89 646      90 379      91 113      

Dekningsgrad

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

Timer spesialundervisning i % av ant lærertimer 15,4 16,5 14,5 17,2 17,4

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

Strand
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Realiseringen av byggetrinn 1 for Tau 
skole/Superparken er i gang og starter 
for fullt høsten 2017.  Skolen vil som følge 
av utbyggingen de to neste skoleårene bli 
delt i to hvor mellomtrinnet vil få 
undervisning på skolen i Bjørheimsbygd. 
Dette vil generere økte utgifter til 
busstransport i en størrelsesorden på om 
lag 1 mill. i året. 
 
Kommunen trekkes i rammetilskuddet 
etter hvor mange av elevene som går i 
offentlig godkjent friskole. Per 2016 er  

kommunens rammetilskudd redusert med 2,9 mill. på bakgrunn av 32 elever som går i privat 
skole. Disse midlene er trukket ut av grunnskolens ramme slik at alle skolene har fått et kutt etter 
elevfaktor. På bakgrunn av at om lag 100 elever fra Strand nå går i friskole, vil kommunens ramme 
reduseres for ytterligere 6,2 mill. i 2018. Dagens driftsnivå i skolene kan ikke opprettholdes med 
et uttrekk i denne størrelsesorden. Det må gjøres strukturelle endringer i skolesektoren dersom 
vi skal klare å være på Kostragruppe 8-nivå etter uttrekket. 
 
Alle skolene arbeider nå i henhold til vedtatt felles utviklingsplan for Strandaskolen 2016-2020 
hvor visjonen er: «Strandaskolen kjennetegnes av motiverte elever som får utnyttet sitt faglige og 
sosiale potensiale.» Utviklingsområdene som prioriteres spesielt er: Lese- og skrivekompetanse, 
Matematisk kompetanse og Kompetanse i sosiale ferdigheter. 

Med nye krav til kompetanse for undervisningspersonale, prioriterer skoleeier videreutdanning 
for lærere i fagene matematikk, engelsk og norsk. Det er viktig at lærere som ikke oppfyller 
kompetansekravene i sine undervisningsfag søker seg til videreutdanning.  
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4.3 ØVRIGE VIRKSOMHETER  

HOVEDTALL ØKONOMI 

 

Øvrige virksomheter i oppvekst og levekår hadde et samlet mindreforbruk på 6,9 mill. i 2016. 

PPT hadde et mindreforbruk på 1 mill. Mindreforbruket skyldes ledige lønnsmidler grunnet 
permisjoner, sykemelding og manglende bemanning. Vakansesituasjonen har ført til at de ansatte 
har måttet nedprioritere kompetanseheving gjennom kurs som krever reisevirksomhet. Det har 
vært færre som har kunnet delta på ordinære arbeidsoppgaver som møtevirksomhet og 
sakkyndighetsarbeid. 

Barneverntjenesten hadde et mindreforbruk på ca. 0,3 mill. Årsaken til mindreforbruket er at 
en vikar sa opp sin stilling 6 mnd. før vikariatets utløp. Det var ikke hensiktsmessig å sette inn ny 
vikar.  

Ryfylke læringssenter hadde et samlet mindreforbruk på 2,8 mill. i forhold til budsjett. Det er et 
merforbruk på lønn på 2,9 mill. og 0,235 mill. i andre driftsutgifter. Det inndekkes av en stor 
merinntekt på 5,9 mill. i økte tilskudd og refusjoner fra andre kommuner. Et tilskudd som gjaldt 
fjerde kvartal 2015, da Strand mottok et stort antall asylsøkere, kom ikke før i mars 2016. Dette 
ga ca. 1,5 mill. i merinntekt. Strand kommune tok imot et høyere antall flyktninger til kommunen 
enn det var budsjettert med, noe som utgjorde 2,2 mill. i merinntekt. I tillegg er det mottatt 1,4 
mill.  mer i refusjonsinntekter fra andre kommuner på grunn økt bosetting av flyktninger i 
samarbeidskommunene.  
 
NAV hadde et stort mindreforbruk på 2,1 mill. Dette skyldes i hovedsak færre bosettinger av 
mindreårige flyktninger enn det som var budsjettert. Det var budsjettert med 10 enslige 
mindreårige, men kun fire ankom. Det var også et mindreforbruk av lønnsmidler som følge av at 
nye stillinger ikke ble besatt før til sommeren 2016. Det har også vært mindre kjøp av plasser for 
rusbehandling i 2016. De som har ønsket tilbud om rusbehandling i 2016 har i stor grad fått 
tilbudet dekket fra spesialisthelsetjenesten. 

Familiens hus hadde et mindreforbruk i 2016 på nærmere 0,4 mill. Mindreforbruket skyldes i 
hovedsak mindreforbruk av lønnsmidler innenfor helsesøster- og jordmortjenestene. Familiens 
hus har i 2016 hatt flere langtidssykemeldinger og permisjoner. Det har vært vanskelig å få inn 
kvalifisert personell og vikarer. De vikarene som ble ansatt har hatt noe lavere lønn enn den 
sykemeldte.  

Det var også et mindreforbruk i Kultur på 0,2 mill. i 2016. Årsaker til mindreforbruket er i 
hovedsak økte inntekter fra salg av billetter til ulike forstillinger, kino og andre inntekter. I tillegg 
har det tatt tid å få på plass økt bemanning i kulturskolen.  

 

Netto driftsutgifter Justert budsjett Regnskap Avvik Regnskap

i 1 000 kroner 2016 2016 (B-R) 2015

PPT 4 621                       3 561                       1 060                       4 661                       

Barnevern 31 491                     31 147                     344                           29 101                     

Ryfylke læringssenter 7 979                       5 176                       2 803                       6 569                       

NAV 44 124                     42 013                     2 111                       35 355                     

Familiens hus 11 386                     11 007                     379                           10 777                     

Kultur 15 946                     15 729                     217                           14 184                     

Sum øvrige virksomheter 115 547                   108 633                   6 914                       100 647                   
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HOVEDTREKK VED TJENESTEPRODUKSJONEN I 2016 

 

Ryfylke læringssenter har hatt tre grunnskoleklasser fra høsten 2016 til forskjell fra én klasse i 
skoleåret 2015/16. Grunnskolen er dette skoleåret lokalisert i Bjørheimsbygd. Dette medført økte 
utgifter til lærerressurser og økte driftsutgifter (møbler, inventar og skyss). I løpet av 2016 har 
gruppen med introduksjonsdeltakere økt. Mange av asylsøkerne som kom høsten 2015 har fått 
opphold. Noen er bosatt i vår kommune og har dermed gått fra å være asylsøkere (6 t/u) til å bli 
introdeltakere med fulltidsprogram (30 t/u). Det er derfor brukt mer lønnsmidler til 
lærerstillinger enn det som var budsjettert.  

PPT har merkbare endringer i personalet. Flere nye har hatt behov for tett oppfølging/opplæring 
i arbeidsoppgavene. Mange permisjoner, av ulik årsak og ulikt omfang. Volumet på henviste 
individ- og systemsaker har ingen merkbare endringer i 2016.  

Barneverntjenesten startet opp nytt tiltaksteam januar 2016. Dette har medført større 
forutsigbarhet i økonomien da det reduserer kjøpet av disse tjenestene. Barnevernstjenesten har 
innført nytt økonomisystem, fagsystemet «Familia». Dette har ført til at kontaktpersonene i 
tjenesten har fått bedre oversikt over de økonomiske forholdene i sakene sine. Det gjelder både 
betaling av godtgjørelse til oppdragstakerne og fakturabehandlingen. 

Kostratallene viser at Strand hadde høyere netto driftsutgifter til barnevernstjenesten enn 
kostragruppe 8 og landet for øvrig. Økningen fra 2015 til 2016 er imidlertid mindre i Strand. Mens 
netto driftsutgifter har økt med henholdsvis 519 og 525 kr per innbygger (0-17 år) i kostragruppe 
8 og landet for øvrig, var økningen i Strand på 195 kr per innbygger. Antall saker per årsverk er 
tydelig nedadgående, og i 2016 lavere enn i landet for øvrig. Andelen barn med tiltak er også svakt 
lavere enn landsnivået. Barnevernet har de senere årene vært gjenstand for økende politisk 
prioritering, både nasjonalt og lokalt, noe som gjenspeiles i kostratallene.   

Barnevern K08 Landet

2014 2015 2016 2016 2016

Prioritering

Netto driftsutgifter pr innb 0-17 år barnvernstj 8 494         8 936         9 131         8 607         8 895         

Produktivitet

Barn med undersøkelse eller tiltak pr årsverk 19,2 18,3 14,6 - 15,6

Dekningsgrad

Andel barn med tiltak pr 31.12. i fht innb 0-17 5,1 5 4,8 - 4,9

Kultur 2014 2015 2016 2016 2016

Produktivitet

Korr brutto driftsutg til kom kulturskole pr bruker 17 139      14 296      14 146      17 180      18 025      

Dekningsgrad

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

Sosial 2014 2015 2016 2016 2016

Prioritering

Netto driftsutg til sosialtjenesten pr innb 20-66 år 2 438         3 358         3 078         3 388         3 907         

Produktivitet

Korr driftsutg pr sosialhjelpsmottaker i kr 44 765      50 151      51 194      - 49 442      

Dekningsgrad

Andel sosialhjelpsmottakere i fht innb i % 2,1 2,3 2,4 - 2,6

Sosialhjelpsmottakere m/stønad i 6 mnd eller mer 92 110 103 - 115

Strand
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NAV har i 2016 hatt stort fokus på bosetting av flyktninger, økt arbeidsledighet, flere innbyggere 
med betalingsutfordringer, aktivitetskrav rettet mot ungdom og nye tjenestetilbud innenfor 
kommunalt rusarbeid.  

Kostratallene viser at netto driftsutgifter til sosialtjenesten i 2016 var noe redusert mot 2015. 
Strand lå også under nivået i kostragruppe 8 og landet for øvrig. Netto driftsutgifter viser den 
økonomiske prioriteringen av området, og kan derfor vise en annen trend enn de korrigerte 
driftsutgifter per bruker som viser produktiviteten. Vi ser at driftsutgiftene per 
sosialhjelpsmottaker er høyere i Strand enn landet for øvrig. Andelen sosialhjelpsmottakere har 
vært økende de tre siste årene, men er i 2016 under nivået på landsbasis. Sett mot tall fra 2015 
har vi en positiv utvikling i antallet sosialhjelpsmottakere som mottar stønad i 6 mnd. eller mer.  

Familiens hus har de siste årene hatt flere 
langtidssykemeldinger og permisjoner. Dette 
påvirker driften. Helsesøstertjenesten har de 
siste årene vært inne i et generasjonsskifte, og 
det er vanskelig å få tak i kvalifisert personell 
både i faste stillinger og vikariater. 
 
PPT sitt fagsystem klarer ikke å håndtere 
lovpålagt overgang til digitalisering av post 
(Svar ut) og tjenesten er i gang med å vurdere 
nytt fagsystem. 
 
Det er stor aktivitet på kulturområdet. Strand 
kommune har vedtatt ny plan for kultur, idrett 
og friluftsliv. Arbeidet med kulturminneplan er 

 

også godt i gang. Det var i 2016 over 500 elevplasser i kulturskolen. Det har vært gjennomført 
over 80 små og store forestillinger og arrangement i regi av Strand kulturskole.  

Kulturkontoret har laget en oversikt over aktivitetstilbud til eldre, og det er fordelt midler til støtte 
til aktiviteter for denne målgruppa. Det er stor aktivitet i frivilligsentralen og en 20 % stilling i 
prosjektet "Strandavenn" kom på plass i løpet av høsten 2016. Det er stor aktivitet i biblioteket i 
løpet av 2016 er det arbeidet mye med formidling til barn og unge, blant annet gjennom flere 
forestillinger.  

Kostratallene viser at Strand har lavere korrigerte brutto driftsutgifter per bruker i kulturskolen 
enn kostragruppe 8 og landet for øvrig. Vi ser at Strands brutto driftsutgifter per bruker har hatt 
en nedadgående trend. I forbindelse med budsjettbehandlingen ble det lagt inn midler til 100 % 
stilling i kulturskolen. Det har tatt noe mer tid å få på plass bemanningen i kulturskolen enn 
planlagt. Det er også interessant å merke seg at andelen elever i kulturskolen av det totale antall 
barn i alderen 6-15 år er stigende i Strand og signifikant høyere enn i de øvrige gruppene.  

UTVIKLINGSTREKK FREMOVER 

Slik det ser ut i dag vil elevmassen ved Ryfylke læringssenter (RL) som skal ha fulltidsprogram 
øke utover våren. Planen er å ta i bruk lokaler i Jørpelandsgården igjen til høsten.  Strand 
kommune har i 2016 tatt initiativ til å regulere samarbeidet om voksenopplæring med Forsand, 
Hjelmeland og Finnøy som et interkommunalt samarbeid. Dette har nabokommunene takket nei 
til, og eksisterende avtaler på dette området er sagt opp med virkning fra 1.8.17. Dette kan 
medføre noe lavere elevtall og inntekter for RL i 2017 og årene som kommer.  

Familiens hus har utfordringer med å rekruttere kvalifisert personell både til faste stillinger og 
vikariater. Jordmortjenesten forventes likevel å være fulltallig fra høsten 2017. Stillingen som 
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ungdomslos er en prosjektstilling med ekstern finansiering ut 2017, denne må deretter vurderes 
inn i budsjett for 2018.  

Februar 2017 ble nye faglige retningslinjer for helsestasjonen for 0-5 åringer lansert. Høsten 2017 
kommer faglige retningslinjer for skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Dette vil føre til 
noe endring i tjenesten. Kommunen følger ikke gjeldende normtall fra helsedirektoratet for antall 
helsesøstre i helsestasjon og skolehelsetjenesten.  

For barnevernstjenesten er det er forventet ny barnevernlov i slutten av 2017, eventuelt starten 
på 2018. Dette kan føre til flere og endrede arbeidsoppgaver for de ansatte.  

På kulturområdet vil det arbeides med implementeringen av ny rammeplan for kulturskolene. Det 
arbeides også med en plan for kulturminnearbeidet i kommunen. Ordningen med 
"Opplevelseskortet" skal utvides, og det skal arbeides med oppfølging av den nye planen for 
kultur, idrett og friluftsliv. Det er utfordrende med mange nye søknader om spillemidler i forhold 
til kapasiteten på kulturkontoret. 

Kulturaktivitetene trenger bedre lokaler. Kommunen arbeider med politisk sak om realisering av 
kulturhus i sentrum av Jørpeland i samarbeid med private aktører. Denne saken vil bli lagt fram 
til politisk behandling i løpet av våren 2017. 
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5 HELSE OG OMSORG 

HOVEDTALL ØKONOMI 

 

Virksomhetene i Helse og omsorg hadde i 2016 et samlet budsjett på 205,7 mill. Det er god 
budsjettdisiplin og nøktern drift, men økt etterspørsel etter dementplasser, sykehjemsplass og 
korttidsplasser har satt tjenestene på press. Stadig mer ressurskrevende brukere i 
hjemmesykepleien har medvirket til at flere av virksomhetene har fått justert budsjettet i løpet av 
året. Ved årsslutt er det et mindreforbruk på 1,1 mill. Mindreforbruket skyldes i all hovedsak at 
det ble gjort en ny gjennomgang av grunnlaget for statlig tilskudd til ressurskrevende brukere. 
Denne gjennomgangen genererte ca. 2,6 mill. i økte inntekter. 

Pleie- og omsorgstjenesten består av hjemmesykepleie, hjemmehjelp, dagsenter, tjenester for 
demente og institusjonstjenester. Totalt har pleie og omsorg et merforbruk på 0,12 mill. som i 
hovedsak skyldes merutgifter til lønn som følge av økte volumer i hjemmesykepleie og institusjon.  
 
Psykiatritjenesten består av tjenestene Bofelleskap Jonsok 2, psykiatri hjemmetjeneste og 

tjenester til brukere med samtidig rus og psykiatri problematikk. Også i denne tjenesten er det 

økende etterspørsel. Tjenesten har hatt stabil drift og har kun et lite mindreforbruk på ca. 0,09 

mill.  

PUH-tjenesten består av miljø- og helsetjenester i de fire bofelleskapene på Jørpeland og 

dagsenteret i Torghuset. Tjenesten hadde et samlet mindreforbruk på ca. 0,319 mill. Resultatet 

skyldes i hovedsak økte statlige refusjoner i ordningen for ressurskrevende brukere.  

Den kommunale helsetjenesten består av legesentrene, fysio/ergo avdelingen og miljørettet 
helsevern. Mindreforbruket på ca. 0,77 mill. ved kommunal helsetjeneste skyldes ledige 
lønnsmidler som følge av vakanser i lege- og turnuslegestillinger samt økte Helfo–utbetalinger.  
 
Budsjettposten for felles helse og omsorg rommer utgifter knyttet kostnader for utskrivningsklare 
pasienter fra sykehus, felleskostnader IT, andre felleskostnader for helsesektoren. Her er det et 
lite mindreforbruk på ca. 0,04 mill.  
 

HOVEDTREKK VED TJENESTEPRODUKSJONEN I 2016 

Pleie og omsorg har tilpasset seg de nye pasientstrømmene etter at helseforetakene har startet 
med raskere utsending av pasienter. Det iverksettes raskt tiltak og tjenester for å unngå at 
pasienter ligger ferdigbehandlet på sykehus. Det har vært så stor pågang at det er gjort bruk av 
den interkommunale avtalen om kjøp av plasser i nabokommunene store deler av året. Det er 
stort sett Hjelmeland som har hatt ledig kapasitet. Det er kjøpt 46 liggedøgn i våre nabokommuner 
i løpet av 2016. 

Netto driftsutgifter Justert budsjett Regnskap Avvik Regnskap

i 1 000 kroner 2016 2016 (B-R) 2015

Pleie og omsorg 115 312                   115 427                   -115                         107 621                   

Psykiatritjenesten 16 461                     16 370                     91                             17 086                     

PUH-tjenesten 47 476                     47 157                     319                           45 390                     

Kommunal helsetjeneste 25 968                     25 194                     774                           22 976                     

Felles helse og omsorg 532                           493                           39                             309                           

Helse og omsorg 205 749                   204 641                   1 108                       193 382                   
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Hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten leverer gode og trygge tjenester til beboere i 
kommunens omsorgsboliger, og til hjemmeboende mottakere. Tjenesten har vært under stort 
press hele 2016 og det ser ut til å fortsette slik.  I løpet av 2016 har tjenesten fått økt volum både 
ved flere brukere og betydelig mer ressurskrevende brukere. Dette øker presset på 
hjemmesykepleietjenesten spesielt, og har generert innleie av ekstravakter for gi tilstrekkelig, 
nødvendig helsehjelp i hjemmet. Kommunen har også kjøpt omsorgstjenester fra vikarbyrå for å 
gi tilstrekkelig døgntjeneste til spesielt ressurskrevende brukere.  

Et økende antall eldre med demensproblematikk bor hjemme fordi det ikke er ledig kapasitet i 
kommunens omsorgsboliger eller institusjoner.  Det aktualiserer også behovet for å vurdere 
dagsentertilbudet. Tjenesten er preget av økt kompleksitet og økende krav til kompetanse, og det 
oppleves vanskelig å rekruttere sykepleiere inn i ledige stillinger.  

 

Strand kommunes omsorgstjenester er organisert med et høyt antall omsorgsboliger drevet med 
heldøgns bemanning og et lavt antall plasser i institusjon sett i forhold til andre kommuner.  

Netto driftsutgifter pr innbygger til pleie og omsorg var lavere i Strand enn landsgjennomsnittet 
og kostragruppe 8. Da kommunen kun har de mest pleietrengende brukerne på institusjon, er 
disse brukerne ressurskrevende og Strand fremstår som vesentlig dyrere/mindre produktiv pr 
kommunal plass i institusjon. Korrigerte driftsutgifter pr mottaker av pleie og omsorgstjenester 
var høyere i 2016 enn i 2015. Strand ligger nærmere landsnittet enn kostragruppe 8 på denne 
indikatoren. Dette er nok i stor grad et uttrykk for skjevheter som oppstår ut fra hvordan 
tjenestene er organisert. 

Kommunen har 47 boenheter med døgntjeneste for personer med demens sykdom. Disse er 
fordelt på 16 plasser på Tautunet og 31 plasser på Jonsokberget.  Tjenesten utnyttes maksimalt 
og oppleves krevende grunnet urolige og utagerende beboere. Det har vært stor pågang etter 
tjenestene gjennom hele 2016, og ventelisten er økende både når det gjelder personer som ønsker 
omsorgsbolig eller institusjonsplass med heldøgns omsorg. Ved utgangen av 2016 var det 9 
personer som hadde et akutt behov for tjenester, og som i påvente av bolig/institusjonsplass må 
klare seg med stor innsats fra pårørende, det kommunale hjemmetjenesteapparatet og 
dagsentrene. Det blir stor slitasje på alle parter i en slik situasjon.  Sykefraværet i tjenesten for 
demente på Jonsokberget har hatt en fin nedgang i løpet av 2016, fra 15,7 % i første kvartal til 
8,1 % i 4 kvartal. Tautunet har vanligvis hatt et lavt sykefravær, men endte i 4 kvartal på ca. 9 %.  
Sykefraværet er preget av mye generelle slitasjeskader i muskel og skjelett. I tillegg opplever flere 
ansatte det psykisk krevende å arbeide i demenstjenesten.  

De to øyeblikkelig hjelp plassene (ØHD) har vært i drift siden september 2015. Belegget har ligget 
på ca. 50-60 %, noe som er høyt i landsmålestokk. Tilbudet får gode tilbakemeldinger fra  

Omsorg K08 Landet

Kostratall for 2016 er ureviderte, konserntall 2014 2015 2016 2016 2016

Prioritering

Netto driftsutgifter pr innb i kr, pleie/ omsorg 14 615      14 278      13 852      14 530      16 564      

Produktivitet

Korr brutto driftsutg til hjemmeboende pr mottaker 272 741    252 458    261 822    200 530    245 496    

Korr brutto driftsutg institusjon, pr kommunal plass 1 552 139 1 506 810 1 346 510 1 137 949 1 108 090 

Korr brutto driftsutg pr mottaker av kom pleie og 

omsorgstjeneste i kr 390 027    377 034    389 637    320 824    404 451    

Dekningsgrad

Andel innb over 80 år som er beboer på institusjon 6,5 5,9 5,9 13,8 13,3

Andel innb 67-79 år som er beboer på institusjon 0,5 0,8 0,9 1,7 1,5

Mottakere av hjemmetjenester, per 1000 innb over 80 384 397 393 418 321

Strand
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brukerne. Våre nabokommuner, Forsand 
og Hjelmeland har begge sagt opp sin 
vertskommuneavtale om ØHD sengene, og 
vil i løpet av 2017 avslutte sin bruk av 
dette. Strand kommune sin andel av de to 
ØHD plassene som ble opprettet 
interkommunalt var på 1,45 seng. Det er 
faglig vurdert at det vil være best for 
Strand å opprettholde to ØHD senger, selv 
om kommunen nå står alene om tilbudet. 
Dette forholdet vil være gjenstand for 
prioriteringer i budsjett for 2018.  ØHD 
tilbudet og økt pågang av søknad til kort- 

tidsplasser har medført stort press på denne avdelingen som nå har to færre senger å benytte til 
rehabilitering/korttidsopphold. Det benyttes derfor ofte bruk av dobbeltrom samt kjøp av plasser 
i nabokommunene. 
 
Psykiatritjenesten må ofte forholde seg til akutte situasjoner som stiller krav til både kreativitet 
og faglighet. Medarbeiderne har fokus på å motivere personer til behandling gjennom aktivitet, 
samtaler og medikamentell behandling. Botilbudet for 11 beboere med psykisk sykdom på 
Jonsokberget har hatt stabil drift med fullt belegg gjennom hele 2016. Det er stadig nye 
henvendelser til den ordinære psykiatritjenesten, som har ca. 120 brukere. Det er krevende for 
de ansatte å håndtere dette, men så langt har de klart å dekke behovet. Det er også en trend at 
personer som søker hjelp fra tjenesten ikke har en underliggende psykiatrisk sykdom, men 
trenger hjelp til andre sosiale problemer.  

Som et supplement til den øvrige psykiatritjenesten ble det etablert et lavterskel helsehus april 
2016. Tilbudet er bemannet med 1,5 sykepleier stilling. Kommunen har mottatt tilskudd for 1,0 
stilling fra statlig hold, resten er finansiert med kommunale midler. Tjenesten gir tilbud til ca. 15 
brukere og etablerer stadig kontakt med nye. Tilbudet gir helseoppfølgning og forebyggende 
arbeid til en utsatt gruppe rusmisbrukere. Tjenesten holder hus i Torghuset. Det er behov for en 
enklere oppgradering av rom slik at tjenesten får mer hensiktsmessige lokaler. 

Kommunen driver nå et rus- og psykiatri team (Rop) i samarbeid med Helse Stavanger. Satsingen 
omfatter 3 kommunale stillinger som i hovedsak er finansiert av tidsbegrensede tilskudd. Rop-
teamet er et lavterskeltilbud og driver oppsøkende behandling. Tilbudet benyttes av ca. 20 
brukere med rusproblemer og psykisk lidelse som faller utenom ordinært behandlingstilbud. 
Flere av disse brukerne benytter seg også av vårt lavterskel helsehus. Rop teamet driver 
oppsøkende virksomhet og er med i behandling og rehabilitering av rusmisbrukere, mens 
helsehuset tilbyr lavterskel helsehjelp slik som sårstell, smitteforebyggende tiltak, hjelp med klær 
og mat osv. 

Kommunen har i løpet av 2016 sagt opp samarbeidsavtalen med helse Stavanger om utdeling av 
medisiner til personer behov for legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Dette fordi den 
økonomiske kompensasjonen fra helseforetaket ikke dekket kommunens utgifter til arbeidet. 
Brukerne på LAR får nå sin medisiner utdelt på apotek eller via fastlege. Kommunen bistår 
fremdeles LAR med å få tatt urinprøvekontroll for brukergruppen. 

PUH tjenestene har en relativt stabil og forutsigbar drift. De 4 bokollektivene har fullt belegg med 
svært lite utskiftning av brukere. Her ytes miljøarbeid og helsetjenester slik at beboerne har et 
trygt, forutsigbart og et så aktivt liv som mulig. Tjenesten er personellkrevende grunnet behov for 
tilsyn, veiledning, hjelp og omsorg hele døgnet.  Avlastningstilbudet for barn og unge leverer gode 
tjenester og opplever økt etterspørsel og ventelister. 
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Kostratallene for kommunehelse må tolkes med stor varsomhet. I Strand kommune er 
kommunehelsearbeidet organisert på tvers av kommunalavdelingene. For å gjøre en vurdering av 
kommunehelsearbeidet som ligger til kommunalavdeling for helse og omsorg, er det funksjon 
241, som omfatter diagnosearbeid, behandling og rehabilitering som må vurderes. Som det 
fremgår av tabellen, var netto driftsutgifter per innbygger til diagnose, behandling og 
rehabilitering (Funksjon 241) høyere i Strand kommune sammenlignet med gjennomsnittet av 
kommunene i kostragruppe 8, men lavere enn landet for øvrig.  

Utviklingen i legeårsverk har vært positiv, spesielt det siste året hvor Strand også har passert 
nivået i kostragruppe 8 og landet for øvrig. Kommunen har i 2016 klart å tilfredsstille lovens krav 
om å tilby fastlege til nye innbyggere, eller mulighet for å skifte fastlege inntil 2 ganger i året. I 
siste del av 2016 var det imidlertid få ledige plasser igjen og tidvis er det ikke åpent på flere lister 
samtidig slik at det var mulighet for bytting av fastlege. I løpet av de siste 2 årene er tjenesten 
utvidet med til sammen 3 legehjemler. Det er en utfordring å skaffe leger til de ledige hjemlene. 
Spesielt vanskelig er det å få leger til å kjøpe seg inn i private fastlegefelleskap. Tidvis har økt bruk 
av hjelpepersonell og innleide leger fra vikarbyrå vist seg nødvendig, noe som har medført ekstra 
kostnader.  

Miljørettet helsevern med skjenkekontroll, smittevern, tilsyn på barnehage og skoler går etter 
oppsatt plan.  

Fysio- og ergoterapiavdelingen på Jonsokberget gir tjenester til barn og unge, og er ellers delaktige 
i behandlingen på rehabiliteringsavdelingen. Det er fremdeles lange ventelister hos både 
kommunale og private fysioterapeuter. I forbindelse med budsjettbehandlingen ble det besluttet 
å utvide med 50 % ergoterapeut fra 01.07.2017 og 100 % driftstilskudd til fysioterapeut med 
oppstart 01.07.2017. Dette ventes å gi utslag på kostratallene for 2017 og utover.   

Kriseteamet har hatt få, men krevende utkallinger. Turøy ulykken er et eksempel på dette. 

 

 

Det interkommunale pilotprosjektet innen 
velferdsteknologi ble avsluttet i 2016. 
Hensikten har vært å øke kunnskap og 
kompetansen om velferdsteknologi. 11 
piloter har vært under utprøving i 
samarbeidskommunene der 11 personer 
har prøvd ut forskjellige type teknologi. 
Smartly fra Lyse leverte teknologien. 
Prosjektet ble støttet med skjønnsmidler 
fra fylkesmannen. Prosjektet har vært 
preget av flere utfordringer enn forventet, 
og brorparten av teknologien som har 
vært testet ut, har ikke svart til 
forventningene. Likevel er det potensiale i 
mye av teknologien, når den blir sikker  

Helse K08 Landet

Kostratall for 2016 er ureviderte, konserntall 2014 2015 2016 2016 2016

Prioritering

Netto driftsutg pr innb diagnose, beh og rehab 1 687         1 574         1 647         1 541         1 731         

Dekningsgrad

Fysioterapiårsverk pr 10 000 innb, kommunehelsetj 6,7 7,6 6,3 8,2 9

Legeårsverk pr 10 000 innb, diagnose, beh og rehab 7,8 8,2 10,4 8,6 8,6

Gjennomsnittlig listelengde fastlegeregister i pers 990            966            1 340         1 156         1 182         

Strand
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nok. Det gjenstår en del før det kan bygges robuste tjenester på teknologien, men når en kommer 
til det punktet, vil det kunne gi kostnadsbesparelser og mulighet for innbyggerne til å bo lengre 
hjemme. 
 
Kommunen kjøpte inn nytt sykesignalanlegg på institusjonsdelen på Jonsokberget basert på 
velferdsteknologiske innretninger. Anlegget har ikke fungert optimalt, men det forventes at 
problemene vil avta. Det er også inngått samarbeid med Stavanger kommune om innkjøp av 
digitale trygghetsalarmer som er påkrevet når det analoge telefonnettet legges ned. Disse 
produktene kan videresende informasjon fra ulike typer sensorer. Kommunen er også delaktig i 
utredning av muligheten for et felles bemannet interkommunalt responssenter for Rogaland som 
skal ta seg av førstehåndsvarsler fra trygghetsalarmer og annen velferdsteknologi som skal 
kommunisere med hjelpeapparatet eller pårørende/frivillige. 

UTVIKLINGSTREKK FREMOVER 

Det pågår et arbeid for å utarbeide en overordnet helse- og omsorgsplan. Målet med denne er å gi 
vurderinger av hvilke tiltak og utviklingsbehov en ser vil komme i årene frem mot 2025-2030, og 
hvilke tiltak som bør iverksettes for å møte utfordringene. Arbeidet er komplisert og omfattende, 
men målet er å kunne fremlegge planen til politisk behandling i første halvår 2017 slik at den kan 
danne grunnlag for eventuelle tiltak i budsjett 2018. 

Det er stor pågang av pasienter med demens sykdom som vil trenge heldøgns omsorg og behov 
for akutt-tiltak har vært vurdert. Selv om det må gjøres akutte tiltak i nær fremtid vil det raskt bli 
behov for å utvide volumet på denne tjenesten. Allerede i 2020 har Strand ca. 30 personer flere 
over 80+ enn i 2016 og må da forvente å ha etablert 8 -10 nye heldøgns plasser for demente. Etter 
2020 stiger andelen 80+ raskere for hvert år. Helse og omsorgsplanen som er under utarbeidelse 
ville komme tilbake med framskrivninger og råd om når volumendringer bør skje.  

I løpet av noen få år vil opp mot 20 personer med nedsatt funksjonsevne ha behov for botilbud 
med varierende grad av tilsyn og hjelp i Strand. Det betyr at kommunen må bygge ut større 
kapasitet på dette området i løpet av få år. Det er allerede i gang et privat prosjekt med 5 
omsorgsboliger på Tau som det er planlagt driftsmidler til med virkning fra siste del av 2017.  

Strand har en sterk satsing på rus/psykiatri i tråd med statlige føringer og tilskuddsordninger.  
Det søkes om ytterligere tilskuddsmidler for å kunne tilby tjenester til en svak gruppe som 
vanskelig klarer å nytte seg av det ordinære tjenesteapparatet. Det vil bli en utfordring å sikre 
videreføring av disse tjenestene når den statlige finansieringen avtar eller stopper opp. 

Strand kommune står nå alene om å dekke legevakt tilbudet i kommunen. Det er flere leger som 
nærmer seg aldersgrensen der de kan be seg fritatt fra deler eller hele legevaktordningen og dette 
vil kunne bli krevende. Vi klarer enda å holde tjenesten i gang uten for stor vaktbelastning på de 
som kan kjøre legevakt. Nye retningslinjer med kvalifikasjonskrav til de som kan kjøre legevakt 
uten å ha annen lege i beredskap er skjerpet og gjør situasjonen enda mer krevende både når det 
gjelder mannskap og økonomi.  

Det er laget plan for fysio-/ergoterapitjenesten. Det ytes gode tjenester både hos kommunalt 
ansatte og private tjenesteytere. Lange ventelister tyder på at den totale tjenesten ikke klarer å 
dekke behovet i befolkningen. Det ble lagt inn en styrkning i budsjett for 2017 for å rette opp i 
dette. Det er fortsatt behov for styrkning, spesielt for å tilby forebyggende / rehabiliterende tiltak. 
Strand ligger fortsatt lavt på dekningsgrad i kostra.  

Tilbud om varig tilrettelagt arbeid for personer med psykisk utviklingshemning eller andre 
funksjonsnedsettelser er etterspurt. Det arbeides med å finne kommunale løsninger på dette da 
det ikke er noe tegn til noen ytterligere statlig satsing på dette feltet. Konsekvensen blir da en økt 
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økonomisk belastning på kommunen for å kunne tilby meningsfull aktivitet til denne gruppen 
arbeidstakere. Hvert år kommer det nye elever fra tilrettelagt avdeling på Strand videregående 
skole som er kvalifisert til varig tilrettelagt arbeid (VTA). Dette medfører et økt behov for 
tilrettelagte arbeidsplasser. 

Helse og omsorg er med i flere fagnettverk i regi av helsedirektoratet og KS. Blant annet et 
recovery-nettverk innen rus/psykiatri som skal øke kompetansen på hvordan hjelpe brukere av 
tjenesten til å leve eget liv. Vi er også med i læringsnettverk for gode pasientforløp for kronisk 
syke og skal bidra til kontinuerlig forbedringsarbeid i møte med brukerens behov og 
egenmestringsevne. Begge nettverkene har som grunntanke at vi må tenke nytt og innovativt for 
å kunne møte fremtidens helseutfordringer. 

Det arbeides med å få etablert et nytt tilbud om hverdagsrehabilitering. Målet med dette tilbudet 
er å kunne gjøre brukere som opplever en funksjonsnedsettelse intensiv oppfølgning og trening i 
en startfase, slik at de etter en tid kan oppleve en økt selvhjelpsgrad. Det vil bli lagt frem politisk 
sak om dette. 

Staten har lovfestet rett til sykehjemsplass eller bolig med særskilt tilrettelagt heldøgns 
bemanning og rett til å stå på venteliste. I påvente av sentrale forskrifter om dette er alle 
kommuner pålagt å utarbeide en lokal forskrift innen 01.07.2017. Arbeidet med dette er igangsatt 
og vil bli fremlagt for politisk behandling i løpet av våren 2017.  
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6 TEKNISK 

HOVEDTALL ØKONOMI 

 

Kommunalavdeling teknisk hadde et samlet mindreforbruk på 0,3 mill. i 2016. Samlet 
budsjettramme var 59,2 mill. Det er store variasjoner i forbruket mellom virksomhetene.  

Plan og Forvaltning hadde et mindreforbruk på 1,38 mill. Dette skyldes i hovedsak at det er brukt 
mindre midler til innkjøp av konsulenttjenester ved egenplanlegging. Selvkostområdene 
byggesak og behandling av private reguleringsplaner hadde et samlet mindreforbruk slik at om 
lag 0,5 mill. er avsatt på fond. Tilsvarende har oppmåling brukt fondsmidler på 1,5 mill. 

Bygg og Eiendom hadde et merforbruk på ca. 0,6 mill. av et budsjett på nærmere 45 mill. 
Hovedårsaken til merforbruket er behov for økt vedlikehold blant annet på grunn av 
hærverk/skader på bygg.  Utgiftene til strøm ble ca. 0,17 mill. høyere enn budsjettert. 
Strømbudsjettet ble redusert med 1,5 mill. i første tertial 2016.   

Brann hadde et merforbruk på ca. 0,52 mill. Årsaken er flere og mer kostbare utrykninger enn 
forventet, ekstra utgifter til 110-sentralen og mindre inntekter for feiing enn budsjettert.  

Vann og avløp er selvkostområder som går i balanse etter at regnskapet er justert for 
avsetning/bruk av fond. På vann var det et mindreforbruk på 2,0 mill. som er avsatt på fond. 
Tilsvarende mindreforbruk og avsetning til fond på avløp var 0,34 mill. Årsaken til besparelsen 
for vann er mindre kjøp av vann og tjenester fra IVAR IKS. For avløp er årsaken mindre utgifter til 
rensing av avløpsvann og mindre kjøp av tjenester fra IVAR IKS.  

Innbetaling av anleggsbidrag til utbygging av infrastruktur var samlet 3,4 mill. fordelt med 1,6 
mill. til rundkjøringer Jørpeland, 0,5 mill. til gang- og sykkelveg Fjelde – Solbakk og 1,3 mill. til 
tiltak på Tau.   

HOVEDTREKK VED TJENESTEPRODUKSJONEN I 2016 

 

Plan og Forvaltning har behandlet antall saker i samsvar med forventninger i budsjett.  Aktiviteten 
har vært god på tross av utfordringer i arbeidsmarkedet. Virksomheten har utarbeidet i overkant 
av 500 administrative vedtak og tilrettelagt grunnlaget for 80 politiske vedtak. Det er gjennomført 
110 oppmålingsforretninger. Virksomheten har i 2016 igangsatt flere større planarbeider som 
kommer til politisk behandling i 2017. 

Netto driftsutgifter Justert budsjett Regnskap Avvik Regnskap

i 1 000 kroner 2016 2016 (B-R) 2015

Plan og teknisk 9 084                       7 700                       1 384                       8 889                       

Bygg og eiendom 44 380                     44 971                     -591                         38 966                     

Brann 5 764                       6 290                       -526                         5 752                       

VAR -                           -                           -                           -                           

Teknisk 59 228                     58 961                     267                           53 607                     

Teknisk K08 Landet

Kostratall for 2016 er ureviderte, konserntall 2014 2015 2016 2016 2016

Produktivitet

Utg til vedlikehold i kom eiendomsforv pr kvm 62              52              106            106            106            

Utg til drift i kom eiendomsforv pr kvm 517            507            723            566            551            

Korr brutto driftutg i kr pr km kom vei og gate 70 362      71 600      94 979      120 307    134 881    

Netto driftsutg brannberedskap pr innb i kr 464 463 504 712 775

Strand
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For Bygg og Eiendom har 2016 vært 
utfordrende for driftsavdelingene på 
grunn av mange investeringsprosjekter 
og mangel på prosjektledere. 
Driftsavdelingene har da måttet håndtere 
mange utbyggingsprosjekter i tillegg til 
driftsoppgavene. Det er gjennomført 
planlagte vedlikeholdsoppdrag på 
kommunale bygg og anlegg.  
 

Brutto driftsutgifter pr kilometer veg i 
Strand har økt betydelig fra 2015 til 
2016, men er fortsatt om lag kr 25 000 

lavere enn for snittet kostragruppe 8 og 40 000 lavere enn for landet. Differansen mot landssnittet 
utgjør nærmere kr 4 mill. for kommunens vegnett. Kostratallene viser også at kommunen i 2016 
brukte midler til vedlikehold i kommunens eiendomsforvaltning tilsvarende nivået både i 
kostragruppe 8 og landet for øvrig. Utgifter til drift av eiendomsforvaltningen har økt fra 2015 til 
2016 og ligger nå godt over de øvrige gruppene. 

Brannvesenet har hatt flere utrykninger enn forventet i budsjettet samtidig som antall 
utrykninger til innbruddsalarmer er noe redusert. Brannvesenet driver forebyggende 
brannarbeid gjennom feiing av piper, tilsyn av boliger og næringsbygg, opplæring i skoler og 
gjennomføring av «brannvernuke». Brannsjefen har også ansvar for drift av brannvesenet i 
Forsand. Kostratallene viser at Strand bruker vesentlig mindre midler på brannberedskap målt i 
kroner per innbygger enn snittet av kommunene i kostragruppe 8 og landet for øvrig.  

IVAR IKS, som drifter vann- og avløpsnettet, leverer vann etter gjeldende normer og med høy 
kvalitet til abonnentene.  I 2016 har det ikke vært uønskede hendelser som har medført stopp i 
vannforsyningen. Abonnenter som har fått vann fra Heiabakkane private vann- og kloakklag, vil 
bli kommunale abonnenter fra våren 2017.  

Også innen avløp er det generelt god drift av anleggene, men deler av ledningsnettet er gammelt 
og har en for høy innlekkasje som medfører at for mye avløpsvann må behandles i renseanlegg. 
Det har vært noen uønskede hendelser som medført skade på boliger som følge av tette 
avløpsledninger. Ny hovedplan for avløp er under utarbeidelse og vil blant annet avklare omfang 
av nødvendig rehabilitering av ledningsnettet.  Det er vedtatt ny forskrift om påslipp av olje- og 
fettholdig avløpsvann. Oppfølging av forskriften medfører mer arbeid, men vil redusere 
forurensningen fra virksomheter som har olje- og fettavskillere. 

UTVIKLINGSTREKK FREMOVER 

Plan og Forvaltning forventer ikke en økning i antall saker til behandling i 2017. Det er fortsatt 
store utfordringer i arbeidsmarkedet, og det er fortsatt en lavere boligbygging enn tidligere 
vekstår. Det gjennomføres flere viktige utviklingsprosjekt som vil gi bedre og raskere 
saksbehandling. Blant annet vil det tas i bruk nye kartløsninger, kunder vil kunne bestille 
automatisk situasjonskart på nett, og få innsyn i sin byggesak på nett. Byggesaksarkivet, 
landbruksarkivet og planarkivet vil bli digitalisert, og det vil tas i bruk nytt 
saksbehandlingssystem som vil sikre større kvalitet og forutsigbarhet i saksbehandlingen. I 2017 
vil vakant stilling på byggesak bli besatt, noe som vil gi bedre kapasitet og større utviklingskraft 
på avdelingen.  Områdeplanen for Jørpeland sentrum ble sluttbehandlet i 2016.  Oppfølging og 
gjennomføring av planen vil kreve at kommunen engasjerer seg i utbygging av infrastruktur slik 
at etablering av nye næringsbygg kan gjennomføres.  
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Den store utfordringen for Bygg og Eiendom de neste årene er planlegging og bygging av nye 
skolebygg på Tau. Utbygging av skolen på Tau er det største byggeprosjektet kommunen noen 
gang har gjennomført. Det foregår også utredning av ny svømmehall på Tau. Samtidig er det 
startet en prosess med en egen mulighetsstudie for å avklare plassering av skolebygg for «nye» 
Fjelltun på Jørpeland. Mindre vekst i elevtall enn forventet vil medføre større behov for å 
tilrettelegge for trinnvis utbygging av skolene. Tomt til flerbrukshall på Jørpeland må også ses i 
sammenheng med planlegging av skolene på Jørpeland.  

Bygg og Eiendom arbeider med flere tiltak med sikte på å få til en mer effektiv drift fremover. 
Renholds- og vaktmesteravdelingene er under omorganisering med egne teamledere. Tanken er 
at teamlederne skal ta en større direkte styring på daglig drift ute i områdene. Renholdstjenesten 
har startet opp med et web verktøy som skal effektivisere renholdsplaner og tidsbruk. 

Vaktmestertjenesten skal i 2017 ta i bruk et eget web verktøy, 
Ibinder, som er et elektronisk mappesystem der alle tilsyn og 
rapporteringer skal styres direkte. Det skal også planleggingen 
av drift og vedlikeholdsaktiviteter. Ibinder er også tatt i bruk i 
prosjektstyringen, noe som har effektivisert arbeidet. Det er 
også tatt i bruk et elektronisk verktøy, "SmartNet» som 
muliggjør mer effektiv drift av de fleste tekniske anlegg.  
 
Innen Samferdsel er det igangsatt en web basert 
kartleggingsprogram for nettbrett for brøyting og strøing. Dette 
systemet muliggjør overoppsyn med aktivitet og eventuelle 
innrapporterte hindringer. Det er også et system for 
dokumentasjon for utført arbeid.   
 
Kommunestyret har vedtatt at Strands brannvesen skal inngå 
som en del av Rogaland Brann og Redning IKS fra 2019.  Som 
nevnt viser Kostra-tallene at kommunen har en 
brannberedskap med en lave utgifter pr innbygger. Ugiftene vil 
derfor øke betydelig ved medlemskap i Rogaland Brann og 
Redning IKS. Brannfaglige utfordringer som følge av Ryfast og 
mulige større branner/ulykker vil kunne håndteres bedre når 
brannvesenet er en del av Rogaland Brann og Redning IKS. 

 

 

Planleggingen av vannforsyningen til nordre Strand er godt i gang og formannskapet har vedtatt 
at distribusjonsnett i Alsvik/Amdal og Fiskå skal prioriteres først. Etablering av nevnte 
distribusjonsnett starter opp i 2017 og vil pågå i flere år fremover.  Rehabilitering av eksisterende 
vann- og avløpsnett samt tilrettelegging for utbygging av boliger og næringsbygg vil også kreve 
mye ressurser fremover.   
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7 POLITISK SEKRETARIAT 

HOVEDTALL ØKONOMI 

 

Politisk sekretariat hadde et mindreforbruk på 0,19 mill. i 2016. Dette skyldes en manglende 
overføring til kultur på 0,1 mill. som ikke ble gjennomført, da kultur hadde inndekning på eget 
budsjett. Det er et merforbruk på drift, blant annet kan det nevnes at det har blitt brukt betydelig 
mer penger på bevertning i møter. Merforbruk i generell drift er dekket inn av mindreforbruk på 
post for møtegodtgjørelse.  

HOVEDTREKK VED DET POLITISKE ÅRET 2016 

Det ble avviklet 58 formelle politiske møter i 2016. Det er ett møte mindre enn i 2015. Både samlet 
saksmengde og samlet saksomfang i 2016 har økt mot saksmengde og -omfang i 2015.  

 

Møter er avviklet i forhold til møteplan, dvs. sakspapirene var tilgjengelige for politikere og 
publikum to uker før møtene. Møteprotokoll har stort sett vært tilgjengelig to dager etter møte. 
Det har vært 2 ekstra formannskapsmøter. TV-overføringen av kommunestyremøtene og de 
andre hovedutvalg har vært vellykket også i 2016. Tilbakemelding fra publikum viser at det er 
stor interesse for disse overføringene. Kommunestyremøtene er mest sett med snitt seertall på 
ca. 250. De andre hovedutvalgene har ca. 100 – 180 visninger. Ettersom hovedutvalgene først 
startet visning i 2016, kan man forvente at seertallet vil øke fremover. Politikerportalen First 
Agenda (elektronisk utsendelse av saksdokumenter) er tatt i bruk og tilbakemeldingene er at det 
fungerer bra. Den nye politikerportalen er også til stor hjelp for politisk sekretariat, for enklere å 
få publisert møtedokumentene på en mer effektiv måte. På slutten av 2016 ble det innført krav til 
politikerne om å sende inn reiseregning og krav om godtgjøring for politiske møter elektronisk.   

UTVIKLINGSTREKK FREMOVER 

Politikerne vil i 2017 bli fulgt opp i forhold til å utnytte mulighetene som ligger i politikerportalen. 
Dette for å utnytte mulighetene for til intern kommunikasjon mellom politikerne, samt 
oversendelse av forslag til vedtak under behandling av politiske saker.  

Teknisk oppgradering av utstyr i kommunestyresalen vil bli foretatt i 2017. Dette gjelder 
projektor, TV overføring og tilpasninger for bedre visning (gjøre utstyret kompatibelt med iPad 

Netto driftsutgifter Justert budsjett Regnskap Avvik Regnskap

i 1 000 kroner 2016 2016 (B-R) 2015

Kontor/politisk sekretariat 6 766                       6 576                       190                           6 676                       

Kirkelig fellesråd 6 076                       6 241                       -165                         6 033                       

Politisk organ Møter 2016 Saker 2016 Møter 2015 Saker 2015 Møter 2014 Saker 2014

Kommunestyre 6 100 6 90 6 76

Formannskap 9 124 7 85 7 79

Administrasjonsutvalget 4 18 4 20 3 10

Forvaltningsutvalget 7 83 7 106 7 109

Levekårsutvalget 7 59 7 38 7 38

Valgstyret 0 0 3 10 0 0

Klageutvalget 2 18 3 14 4 19

Kontrollutvalget 5 50 5 33 6 41

Takstnemnd eiendomsskatt 2 9 2 14 2 5

Overtakstnemnd eiendomsskatt 1 4 0 0 0 0

Eldrerådet 4 16 5 21 6 24

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 6 21 5 17 6 19

Ungdomsrådet 5 20 5 20 5 19

Totalt 58 522 59 468 59 439
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på podiet og talerstol). Under stortingsvalget i 2017, vil opptellingene av valgstemmer bli scannet. 
Manuelt tellekorps vil derfor utgå.  

KIRKELIG FELLESRÅD 

Kirken er ikke en del av den ordinære kommunale tjenesteproduksjonen. Kommunen gir et årlig 
tilskudd til Strand kirkelige fellesråd. I tillegg utfører kommunen administrative oppgaver, blant 
annet regnskapsføring i samsvar med egen avtale. Størrelsen på det årlige tilskuddet blir fastsatt 
i forbindelse med kommunens budsjettbehandling. I 2016 ble det utbetalt et tilskudd på 6,241 
mill. Det er 0,165 mill. mer enn budsjettert og skriver seg til dekning av økte lønns- og 
pensjonsutgifter. Det vises for øvrig til egen årsmelding fra Kirkelig fellesråd.  
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8 SENTRAL LEDELSE OG STAB 

HOVEDTALL ØKONOMI 

 

Sentral ledelse og stab hadde et samlet mindreforbruk på 4,4 mill., med store variasjoner mellom 
de ulike enhetene. Sentral ledelse hadde et mindreforbruk på 1 mill. som skyldes gjenstående 
midler i lønnspotten. Denne posten skal dekke lønnsøkninger i hele kommunen, og budsjetteres 
samlet på sentral ledelse. Det tappes så av potten etter lønnsforhandlinger. I 2016 var det avsatt 
1 mill. mer til lønnsøkninger, pensjon og arbeidsgiveravgift enn det det reelle behovet viste seg å 
være.    

I Økonomiavdelingen var det et samlet mindreforbruk på 0,3 mill. som i hovedsak skyldes 
merinntekter fra vertskommunesamarbeidet med Hjelmeland kommune om salg av 
skatteoppkrevertjenester. Avdelingen har også hatt inntekter fra utleggsbegjæringer og purringer 
som ikke var budsjettert.  Det presiseres at avdelingen også har hatt utgifter knyttet til dette 
arbeidet. 

IT hadde et mindreforbruk på 1,595 mill. Dette skyldes at overtid som gjelder Ryfylke IT-
samarbeidet (RITS) er ført på felleskapet og er derfor blitt fordelt ut på kommunene, samt at bruk 
av overtid har vært moderat i 2016. Det har også vært mindre kursing enn budsjettert. Teknisk 
utstyr har vært stabilt og det har ikke vært behov for å bruke store beløp på oppgradering av 
utstyr og reparasjoner. Det har også vært et mindreforbruk på avgifter og lisenser.  

For kvalitet og HMS var 2016 er år med stabil drift, og regnskapet er som budsjettert.  

Personal og dokument hadde et mindreforbruk på 0,841 mill. Dette skyldes lavere kostnader til 
telefon, porto, lisenser til fagsystemer og at det ikke er tatt inn vikarer for ansatte i reduserte 
stillinger. Videre har det vært et mindreforbruk i lønnsmidler til lærlingene på 0,954 mill. Dette 
skyldes at det er flere ubesatte læreplasser, og at lærlingene har hatt et svært høyt sykefravær. 
Sykefraværet gir kommunen sykepengerefusjon fra NAV, men det settes ikke inn vikarer.  

Innenfor næring var det et merforbruk på 0,282 mill. i 2016. Det skyldes i hovedsak to forhold. 
Økte kostnader knyttet til etablerertilskudd, som en følge av flere søkere og at størrelsen på 
tilskuddene er økt. Det andre forholdet er knyttet til felles kontorlokaler i Turistinformasjonen på 
Jørpeland, der kommunen dekker en del kontorplasser for andre aktører. Dette forventes å jevne 
seg ut ettersom kontoret fylles opp med andre aktører.  

I løpet av året er det delt ut 0,35 mill. fra Næringsfondet. Ingen søknader er avslått.  

 

Netto driftsutgifter Justert budsjett Regnskap Avvik Regnskap

i 1 000 kroner 2016 2016 (B-R) 2015

Sentral ledelse 8 182                       7 175                       1 007                       6 895                       

Økonomi 2 388                       2 087                       301                           1 370                       

IT 1 592                       -3                              1 595                       821                           

Kvalitet og HMS 20                             3                               17                             -240                         

Personal 2 533                       737                           1 796                       299                           

Næringsutvikling 2 380                       2 662                       -282                         2 059                       

Administrasjon/Stab 17 095                     12 661                     4 434                       11 204                     

Søker Formål Søkesum   Bevilget sum 

Handelsforeningen Utvikling av Sentrum               100 000 100 000 (vedtatt høst 2015)

25 Grundere Etablerer tilskudd                 10 000                                             250 000 

Totalt               350 000  350 000  
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HOVEDTREKK VED TJENESTEPRODUKSJONEN I 2016 

I den sentral ledelsen har det vært stabil drift i 2016 med lite sykefravær og ingen 
personellendringer. Det er arbeidet med implementering av verdigrunnlaget Sammen om trivsel i 
organisasjonen. Folkehelsearbeidet er styrket og knyttet organisatorisk tettere til ledergruppa og 
rådmannen. Det er gjennomført nettbasert kurs for alle ansatte om kommunens etiske 
retningslinjer. Vektleggingen av utdanningskompetanse ved rekruttering er skjerpet for å øke 
kommuneorganisasjonens samlede kompetanse og styrke utviklingskraften. Det er tatt initiativ 
til vertskommunesamarbeid om Ryfylke læringssenter og grunnlaget for kommunens inntreden i 
Rogaland brann og redning IKS er ferdigstilt. 

Økonomiavdelingen har i 2016 igjen blitt fulltallige etter fødselspermisjon. Året har vært preget 
av stor etterspørsel etter våre tjenester både fra interne og eksterne brukere. Avdelingen har 
håndtert 15.364 inngående fakturaer i 2016, av dette er 62 % i ehf format, noe som letter vår 
arbeidsprosess vesentlig når riktig referansekode er påført. Det er fakturert ut 22.133 fakturaer i 
2016. Av dette er 45 % efaktura og avtalegiro el. tilsvarende. Det er gjennomført 14 
anbudskonkurranser nasjonalt og innenfor EØS i tillegg til flere mindre tilbudskonkurranser. 
Konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV) Mercell ble tatt i bruk fra november 2016, men er 
ikke ferdig integrert mot arkivsystemet enda. På skatteområdet merkes nedgangen i 
arbeidsmarkedet ved at det har vært vanskeligere å innfordre restskatt i forhold til tidligere år.   
Oppfølging av virksomhetenes økonomistyring, regnskapsavslutning og budsjettarbeid følger det 
ordinære rapporteringshjulet, og legger til tider et stort arbeidspress på de ansatte. Avdelingen 
har også en ansatt som forestår barnehage- og sfo opptak. I de senere år har ulike 
moderasjonsordningen gjort arbeidspresset på også dette området større.  

IT har i 2016 gjennomført følgende prosjekter i RITS: Videreutvikling av Office365, innkjøp av ny 
brannmur, innført ny websak klient (Fokus), innført sikker digital utsendelse og mottak av post i 
Websak, innført ny eiendomsmodul med arbeidsflyt, innført ny modul for ledelses informasjon i 
Websak, forprosjekt for skanning av eiendomsarkiv, innført politikerportal, innført 
kommunalteknisk kart app.  

IT-avdelingen har også arbeidet med en 
rekke egne lokale prosjekter i 2016. 
Eksempler på dette er innføringen av nytt 
verktøy for gjennomføring av 
konkurranser, årlig utskifting av ca. 20 % 
av kommunens PCer, innført nytt 
kulturskoleprogram, innført elektroniske 
tavler på samtlige skoler, innført nytt 
system for byggeprosjekter og forvaltning 
av bygg, videreutvikling av Office365, og 
innkjøp av ny brannmur. 
 
Kvalitet og HMS leverer tjenester til   
virksomhetene og innbyggerne. Fagfeltet er i 2016 betjent av ny kontormedarbeider i 30 % og 
kvalitetssjef i 70 %. Det har vært hovedfokus på forberedelser til oppgraderte nettsider, intranett 
og kvalitetssystem. Det er utført gjennomført 20 brukerundersøkelser i 45 private og kommunale 
virksomheter. Det er tilrettelagt og gjennomført tre felles e-læringskurs sammen med 
Ryfylkekommunene. Det er gjennomført seks kvalitetsbesøk i virksomhetene sammen med 
bedriftshelsetjenesten. Det ble også innhentet anbud på ny bedriftshelsetjeneste. Support, 
veiledning, publiseringsoppdrag og dokumentasjon av rutiner leveres i beskjeden grad. 
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Personal og dokument har hatt redusert bemanning ved at ansatte går deltid. Det er ikke tatt inn 
vikarer, noe som gir lengre saksbehandlingstid i enkelte saker. Arbeidsmengden på inngående og 
utgående dokumenter, søkere til stillinger, variabel lønnsutbetaling mm er økende. Det arbeides 
jevnlig med digitalisering og effektivisering av arbeidsoppgaver/-prosesser både innen 
personal/lønn og dokumentbehandling. Web-sak fokus (fullelektronisk saksbehandling), Expense 
(elektronisk reiseregning) og elektronisk overføring av variable timelister fra fagsystemer til 
lønnssystemet er på plass i store deler av organisasjonen.  

På Næringsområdet har mye av fokuset vært på reiseliv og opprettelsen av et kompetansemiljø 
innen reiseliv på Jørpeland. Videre har Byregionprosjektet (ByR), et samarbeid med Forsand og 
Hjelmeland, krevd mye aktivitet. Næring har også bidratt i utviklingen av samarbeid med private 
aktører for realisering av kulturhus, og i arbeidet med planprogrammet for Nordmarka. En 
betydelig økning i antall etablerertilskudd har også tatt en del tid. Gjennom 2017 er det etablert 
et tettere samarbeid med politisk ledelse i kommunen. I 2016 har en også beredt grunnen for nye 
satsninger, som mulighetsstudie for Strand kommune knyttet til Preikestolen og en smart 
samfunnsstrategi for kommunen.   
 

UTVIKLINGSTREKK FREMOVER 

Tilfanget av saker som skal utredes for behandling i politiske organer og andre 
utredningsoppgaver er økende og det vil bli behov for å styrke utredningskapasiteten. Å 
videreutvikle organisasjonen er viktig for å ta opp i seg nye krav utenfra og for å kunne levere 
gode tjenester og for å styrke utviklingskraften. Organisasjonen må arbeide for å beholde og 
rekruttere kompetent arbeidskraft, og vil fortsatt vektlegge utdanningskompetanse i 
rekrutteringsarbeidet. I tillegg må lederopplæringen videreutvikles blant annet gjennom 
tverrsektoriell samhandling for å styrke utviklingsarbeidet. 

Økt grad av automatiserte arbeidsrutiner er viktig, men også krevende å få til. Økonomiavdelingen 
arbeider for å kunne bruke mer av tiden på utviklings- og oppfølgingsarbeid enn på manuelle 
arbeidsprosesser. Staten arbeider for en digitalisert hverdag, men det er variabelt hvor godt 
dagens systemer tilrettelegger for det.  

Regelverket økonomiavdelingen saksbehandler etter er komplekst og endres stadig. I senere år 
er det vektlagt en styrking av kurspotten for å sikre at vi er oppdaterte på gjeldende krav. Et fåtall 
av kursene innenfor kommuneøkonomi foregår i Rogaland. Våre kompetansetiltak er derfor ofte 
kostbare. I tillegg har vi ansatte med verdifulle autorisasjoner som krever at det settes av midler 
til vedlikehold av autorisasjonen. 

På innkjøpsområdet skal det gjennomføres konkurranser av 28 delentrepriser for Superparken i 
2017. I tillegg skal mange rammeavtaler fornyes. Vi ser derfor frem til å få på plass en ekstra 
innkjøper våren 2017.  

I mai 2018 vil det bli iverksatt en ny personvernforordning fra EU. IT avdelingen og Kvalitet/HMS 
vil bruke 2017 til å forberede organisasjonen på dette. Det må jobbes med internkontrollsystemet 
for å sikre at dagens krav oppfylles, samt implementere endringer som må til for å tilfredsstille 
nye krav som kommer. Det vil bli krav om et eget personvernombud, noe RITS-kommunene bør 
samarbeide om. 

Generelt arbeides det fra sentralt hold med digitaliseringsplaner for offentlig sektor. Dette betyr 
at det vil bli mange IT prosjekter fremover innen skole, helse & omsorg og teknisk. Det blir viktig 
å bygge en god kultur for å takle endringer i måten man jobber på. Eksempler på ting som kommer 
for fullt er velferdsteknologi, bruk av roboter i saksbehandlingen, bruk av roboter for elever som 
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må være borte over lengre tid. KS har snart klar en digitaliseringstrategi for offentlig sektor. 
Strand bør lage en egen strategiplan basert på strategiplanen til KS. 

Strand kommune ønsker å tilby innbyggerne gode selvbetjeningssider, og kommunen må derfor 
rette økt fokus på hvordan nettbasert informasjon best kan tilrettelegges for innbyggerne. Mange 
av virksomhetene sliter faglig og ressursmessig med publisering av informasjon til hjemmesider 
og andre sosiale medier, samt gjennomføre pålagte oppgaver som dokumentasjon av interne og 
eksterne rutiner samt internkontrollaktiviteter. Kvalitet og HMS bør derfor øke omfanget av 
støttetjenester til virksomhetene i kombinasjon med økt satsing på god 
sluttbrukerdokumentasjon. 

Ved å innføre flere fullelektroniske fagsystemer oppstår nye oppgaver for ansatte i Personal og 
dokumentavdelingen. Manuelle rutineoppgaver forsvinner, men nye og krevende 
arbeidsoppgaver kommer til. Dette kan være teknisk tilrettelegging i systemer, utarbeidelse av 
brukeroppskrifter, kontrollarbeid, opplæring og veiledning av saksbehandlere/ansatte i store 
deler av organisasjonen mm. Det er svært viktig at vi får økt kompetanse for å kunne håndtere 
disse oppgavene.  

Innen Næring vil utviklingsarbeid som smart samfunnsstrategi for Strand, gjennomføring 
mulighetsstudien for Strand av turiststrømmene til Preikestolen, og eventuelt utvikling av tiltak 
for sikre næringsutvikling innen reiselivet stå sentralt. Styrking av næringer som havbruk og 
oppdrett samt grønne datasentre sees også som viktige utviklingsoppgaver. 
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9 ARBEIDSGIVERPOLITIKK, ORGANISASJON OG LIKESTILLING 

Ved utgangen av 2016 hadde Strand kommune 1 038 ansatte mot 1 012 ansatt ved utgangen av 
2105. Antall årsverk i 2016 var 722 mot 732 i 2015.  

Endringer i antall ansatte og antall årsverk er sammensatt. Tilsetting i administrative og en rekke 
andre stillinger styres av vedtak i kommunestyret, mens tilsetting i stillinger direkte relatert til 
deler av tjenesteproduksjonen gjøres basert på behov som oppstår underveis for å sikre en 
tilfredsstillende tjenesteproduksjon. For sistnevnte er budsjett styrende for tilsettinger. Dette 
innebærer at nye elever og andre brukere med ekstra behov kan generere mer personell, 
eventuelt færre ansatte dersom behovet opphører.  Antall årsverk for 2016 sett i forhold til 2015 
er lavere. Dette anses å være resultat av redusert behov for ansatte. Det er viktig å være klar over 
at telling av ansatte er et øyeblikksbilde ved utgangen av året. Tellingen tar ikke hensyn til 
forskjeller i besatte/ubesatte stillinger på aktuelt tidspunkt.  

Det er ikke gjennomført større organisatoriske endringer i 2016. 

I 2016 var det tilsatt 85 % kvinner og 15 % menn, mot 86 % kvinner og 14 % menn i 2015. 
Kjønnsfordelingen har de siste 5 årene vært svært stabil. Kommunen har 38 ledere. Av disse er 
68 % kvinner og 32 % menn. Kommunen annonserer i enkelte tilfeller etter underrepresentert 
kjønn i virksomheter hvor dette er et reelt behov. Menn oppfordres i noen tilfeller særskilt til å 
søke, blant annet ved Barnevernstjenesten. 

Av 1 038 ansatte er 718 i deltidsstillinger. Av disse er 91% kvinner og 9 % menn, mot 93 % 
kvinner og 7 % menn i 2015. Ved telling av ansatte i deltidsstillinger telles alle som har mindre 
enn 100 %. Dette betyr at det i antall deltidsstillinger finnes ansatte som har helt opp mot 100 %. 
Det er fremdeles ansatte som ønsker seg høyere stillingsprosent, men tidligere kartlegginger har 
vist at få ønsker 100 %. De fleste ønsker ca 80 % og så ha mulighet for å ta ekstravakter når de 
selv vil. 

Ny seniorplan ble vedtatt i 2016. Den nye planen har reduserte tiltak, men gir fremdeles seniorer 
fra fylte 62 år en reell lette i arbeidssituasjonen. Ny plan trådte i kraft 1.1.17, men seniorer med 
gammel avtale får beholde inngåtte tiltak til og med 30.6.17. Tiden fremover vil vise om flere 
seniorer søker AFP fordi ny plan har færre tiltak. 

I 2016 har det vært færre utfordringer knyttet til rekruttering av blant annet ingeniører. Det er 
fremdeles utfordringer knyttet til rekruttering til stillinger på PPT, lærere og sykepleiere. Lønn 
brukes i noen tilfeller som et rekrutteringstiltak. For å heve nivået på tjenestene og styrke 
utviklingskraften er rådmannen opptatt av å rekruttere personer med høy formell kompetanse 
innen alle virksomheter. 

Rådmannen har de siste årene gjennomført et lederutviklingsprogram for virksomhetsledere og 
stabsledere. Alle lederne har deltatt i tverrfaglige veiledningsgrupper og veileder fra KS Konsulent 
har vært engasjert. Veiledningsprogrammet opplevdes som nyttig og lærerikt. Kostnadene ved 
programmet ble i hovedsak dekket av OU-midler. Programmet ble avsluttet 31.12.16, og 
rådmannen jobber med nytt opplegg for lederutvikling. 

Strand kommune sine etiske retningslinjer legges ved alle ansettelseskontrakter. Alle som 
undertegner ansettelsesavtaler (både faste og midlertidige stillinger, ringevikarer etc), må 
kvittere på at etiske retningslinjer er lest. Det ble i 2016 avholdt et e-læringskurs i etiske 
retningslinjer. 
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Strand kommune har ikke mottatt noen klager eller henvendelser vedrørende diskriminering i 
2016. Dette er heller ikke identifisert som en utfordring gjennom arbeidsmiljøundersøkelsen fra 
2015. Det er derfor ikke iverksatt eller planlagt spesielle tiltak innenfor dette felt. 

Sykefraværet i 2016 var 7,4 % mot 7,1 % i 2015. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å redusere 
fraværet og ikke minst å forebygge fravær. Det gjennomføres nærværsprosjekter i ulike 
virksomheter. Ansatte med høyt korttidsfravær følges tett, ofte i samarbeid med 
bedriftshelsetjenesten og NAV Strand. 

Kommunen har 20 lærlingeplasser. Pr. 31.12.16 var 12 læreplasser besatt. Disse var fordelt på 
fagene helse, barn/ungdom og kontor. Ryfylke tverrfaglige opplæringskontor (RYTOPP) har 
ansvaret for oppfølgingen av lærlingene, og dette har forbedret kvaliteten på arbeidet med 
lærlingene. Læringene har et svært høyt sykefravær (20,5% i 2016). Dette følges tett opp av 
virksomhetsleder og Rytopp. 

Kommunens lønnspolitikk skal være forutsigbar og ivareta at det ikke er lønnsmessig 
forskjellsbehandling mellom kvinner og menn. Avlønning av kommunens ledere skal gjenspeile 
resultatoppnåelse og utøvelse av lederskap, uavhengig av kjønn. Tallene viser likevel en høyere 
gjennomsnittlig årslønn for menn (kr 731 232) enn kvinner (kr 628 223). 
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10 INTERNKONTROLL OG HMS 

Rådmannen har tydelige forventninger til virksomhetenes arbeid med internkontroll, og 
aktiviteter som har felles fokus i organisasjonen gir også gode resultater.  

Den treårige tilsynsplanen med virksomhetene gjør at virksomhetene er blitt bedre i bruk av 
godkjent bedriftshelsetjeneste i sitt systematiske HMS-arbeid, og kravene i 
interkontrollforskriften etterleves i større grad. Det er gjennomført kvalitetsbesøk hos seks av 
virksomhetene i 2016, i tråd med tilsynsplan.  

Styrings- og kvalitetssystemene forenkler arbeidet med den systematiske internkontrollen. 
Styringssystemet gir oversikt over de pålagte interkontrollaktivitetene som virksomhetene 
gjennomfører, og danner grunnlaget for oppfølgingen av virksomhetene.  

Opplæring og bevisstgjøring av organisasjonen står sentralt i arbeidet med å bedre 
internkontrollen og kommunens HMS arbeid. For 2016 er det gjennom tre felles e-læringskurs 
hvor det er gitt opplæring til ansatte i HMS-arbeid, informasjonssikkerhet og etiske retningslinjer.  

 

Registrerte avvik er noe høyere enn tidligere år. De aller fleste avvik blir lukket fortløpende, men 
enkelte virksomheter har fortsatt hatt utfordringer med å sikre en tilfredsstillende behandlingstid 
av innrapporterte meldinger. Disse virksomhetene blir tett fulgt opp for å sikre en akseptabel 
behandlingstid. 

Etter stort fokus på kvalitetsarbeid hos 
barnevern, viser deres fagsystem også i 2016 
svært få avvik. Omsorgssektoren sitt fagsystem 
melder om en økning i brukerrelaterte avvik. 
Det er i 2016 rapportert inn 1 813 hendelser 
knyttet til fall, feilmedisinering, skader, 
utagering, rutinesvikt og svikt i teknisk utstyr 
(mot 1 543 i 2016). Samtidig rapporterer 
omsorg en nedgang i avvik knyttet til ansatte 
(62 mot tidligere 199 avvik). Avvikene blir i   
hovedsak lukket fortløpende, og samtidig blir det gjennomført felles refleksjon omkring avvikene 
i avdelingene. 
 
Organisasjonen har høy bevissthet rundt innmelding av avvik med personskader som kan 
resultere i mulige senskader for brukere og ansatte. I 2016 ble det meldt inn 79 personskader til 
NAV vedrørende brukere og ansatte, mot 65 året før. Som tidligere år viser bakgrunnstallene at 
skadene i all hovedsak skyldes uhell som følge av barns lek i skolegården. Det har vært en økning 
både i forhold til rapporterte skader knyttet til ansatte og brukere. 

Internkontrollaktiviteter

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Forbedringsmeldinger – brukere 1813 1543 38 86 1 5 1 3 1853 1641

Forbedringsmeldinger – ansatte 62 199 42 29 0 12 4 3 108 243

Personskader – brukere 1 0 65 56 0 0 0 0 66 56

Personskader – ansatte 5 8 8 1 0 0 0 0 13 9

Brannøvelser 91 % 90 % 88 % 88 % 100 % 67 % 57 % 100 % 85 % 91 %

Medarbeidersamtaler 65 % 68 % 96 % 91 % 83 % 59 % 99 % 99 % 83 % 80 %

Risikovurderinger 36 % 60 % 71 % 65 % 50 % 35 % 29 % 25 % 51 % 58 %

Sykefravær 9,00 % * 6,20 % * 8,20 % * 7,30 % * 7,40 % *

Vernerunder 100 % 100 % 88 % 76 % 75 % 100 % 71 % 25 % 87 % 88 %

*) fraværsdata fra 2015 er ikke sammenliknbare med 2016

Helse og omsorg
Oppvekst og 

levekår
Teknisk

Sentral ledelse og 

stab
Samlet

Avvikstyper

2016 2015

Fall 519 349

Feilmedisinering 684 563

Skade/ nestenskade 27 36

Utagering / vold 241 176

Rutinesvikt 244 319

Svikt teknisk utstyr 20 29

LAR 24 71

Totalt 1813 1543

Helse og omsorg
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Gjennomføring av medarbeidersamtaler, oppfølging av sykefravær og gjennomføring av 
vernerunder er viktige faktorer i virksomhetenes HMS arbeid. Resultatene for 2016 er på nivå   
med tidligere år, og organisasjonen har en brukbar gjennomføringsprosent på de fleste 
aktivitetene. Enkelte virksomheter jobber likevel med å forbedre sin innsats.  

Risikokartlegging er en viktig del av kommunens arbeid med internkontroll, og alle virksomheter 
er pålagt å gjennomføre risikokartlegging for sin virksomhet. For 2016 har det vært en liten 
tilbakegang i gjennomføringen av risikovurderingene i virksomhetene, og særlig 
omsorgssektoren sin nedgang i fokus på risikokartlegging vil bli fulgt opp i tiden fremover. 

Som ledd i forbedring av kommunens tjenester til innbyggerne, gjennomføres det annet hvert år 
brukerundersøkelser for de fleste tjenestene. I partallsåret 2016 er i alt 20 undersøkelser 
gjennomført: 

Brukerundersøkelsene i 2016 benyttet ordinær resultatskala = 1 – 6, der 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd 

Det vil bli lagt frem en egen sak for kommunestyret i juni som viser mer detaljerte resultater fra 
de ulike brukerundersøkelsene. Tabellen viser at alle planlagte undersøkelser er gjennomført, og 
at resultatene i hovedsak er på nivå med forrige undersøkelser.  

 

 

  

Brukertilfredshet
Resultat 

2016

Landssnitt 

2016

Svar-

prosent

Resultat 

2015

Resultat 

2014

Resultat 

2013

Barnehagene (private/kommunal) 5,2 5,1 49 5,1

Barnevern 5,2 4,6 67 4,4

Bibliotekene 5,0 4,9 31 4,9

Byggesak 4,5 4,5 47 4,2

Ergoterapi/fysioterapi 

(privat/kommunal) 
5,4 5,2 69 5,4

Gjeldsrådgivning ved NAV-kontoret 

(resultatskala = 1 – 4)
3,6 --- 46

Helsestasjon 5,4 5,2 72 5,3

Innbyggerundersøkelse 4,2 3,9 (2009)

Interne tjenester 5,1 5,1

Kulturskole – elever 5,0 5,3 14 5,3

Kulturskole – foresatte 5,2 5,2 31 5,2

Legetjenesten (privat/kommunal) 5,1 --- 95 4,2

Medarbeiderundersøkelse 4,6 4,6

PLO hjemmetjenestene 4,7 5,0 33 4,8

PLO institusjon 4,3 4,5 64 4,6

PLO dagsenter 5,3 5,5 49 5,5

PLO dagsenter – (resultatskala = 1 – 2) 1,9 1,9 44 1,9

Psykiatri (resultatskala = 1 – 4) 3,7 3,5 23 3,7

SFO (privat/kommunal) 4,6 4,6 23 4,8

Skolehelsetjenesten – elever 

(resultatskala = 1 – 4 i 2014)
4,7 4,6 94 3,3

Skolehelsetjenesten – foresatte 4,9 4,8 28 4,8

Utviklingshemmede 4,8 4,5 59 4,8

Vann og avløp 4,9 4,9 17 4,6



Årsberetning 2016   

56 
 

VEDLEGG 

POLITISK ORGANISASJONSKART 

Formannskapet

 

Kommunestyret

 

Levekårs-

utvalget

Forvaltnings-

utvalget

Ordfører

 

Klageutvalget

 

Kontrollutvalget

 

Administrasjons-

utvalget

 

Selskap og stiftelser

 

Admisenteret AS

 

Fellesrådet for 

meninghetene

 

Interkommunalt arkiv

 Rogaland

Kommunenes 

Sentralforbund

 Rogaland

Nemnder og råd

 

Forliksrådet

 

Frivilligsentralen

 

Overtakstnemnd for 

eiendomsskatt 

 

Rådet for mennesker 

med nedsatt 

funksjonsevne

 

Samarbeidsutvalg for 

skolen

X 6

Seniorrådet

 

Oppnevningsutvalg 

for konfliktråds-

meklere 

 

Rogaland Revisjon 

IKS

 

Rogaland 

kontrollutvalg-

sekretariat

 

Ryfylke friluftsråd

 

Ryfylke IKS 

(Ryfylkerådet)

 

Allservice AS

 

Fjordvegen IS

 

IVAR IKS

 

Lyse Energi AS

 

Preikestolstiftelsen

 

Ryfylke 

vinterlandbruksskole

 

Takstnemnd for 

eiendomsskatt

 

Heimevernsnemnd

 

Hovedutvalg

 

Ryfylkemuseet IS

 

Ryfylke Miljøverk

 

Tryggheim AS

 

Avanti AS

 

Jørpeland 

Utviklingsselskap AS

 

Lysefjorden    

utvikling AS

 

Reisemål Ryfylke AS

 

Ryfast AS

 

Greater Stavanger AS

 

Stiftelsen Tou Brug

 

Valgstyret

 

Ungdomsrådet
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