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1 RÅDMANNENS INNLEDNING 

 

BUDSJETT I BALANSE  

Forslaget til budsjett for 2020 legges fram basert på forutsetningen om et budsjett i balanse. 
Budsjettet tar utgangspunkt i gjeldende økonomiplans rammer for neste år med nødvendige 
korrigeringer. Budsjettet er preget av forventninger om en beskjeden befolkningsutvikling og 
dermed også en beskjeden vekst i inntektsgrunnlaget fra skatteinntekter. Det må samtidig 
understrekes at det er betydelig usikkerhet knyttet til fremtidig befolkningsutvikling i Strand. 
Ryfasteffekten er forsiktig estimert til 0,3 % i budsjettet. Andre sammenlignbare prosjekter i 
Norge har over tid gitt større positive utslag. Slike effekter vil bli hensyntatt budsjettmessig også 
i Strand når de viser seg å være reelle. 

I det fremlagte statsbudsjettet er veksten i de frie inntektene for Strands del anslått til 1,7 %, mens 
forventet lønns- og prisvekst er på 3,1 %. I praksis betyr dette en innstramming på 1,4 %. 

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

Kommunestyret har vedtatt et ekspansivt investeringsprogram. Basert på investeringsnivået for 
planperioden er gjeldsgraden ved utgangen av 2023 anslått til 117 % av driftsinntektene. Økt 
gjeldsgrad reduserer tilgjengelige midler til tjenesteproduksjonen. Det er derfor nødvendig med 
omstilling i sektorene. Budsjettforslaget for 2020 har derfor innarbeidet omstillingskrav i 
sektorene og strukturelle tiltak innen skole og barnehage. Rådmannen vil komme tilbake med 
forslag til ytterligere strukturelle tiltak senere.  

Etter at statsbudsjettet ble lagt fram har rådmannen arbeidet for å utligne en underbalanse i 
budsjettet for 2020 på 32 mill.  
 
Tiltakene for å oppnå budsjettbalanse har vært: 
 

 Økt andel selvkostfinansiering av kommunale tjenester 

 Strukturelle tiltak i skole og barnehage 

 Økt eiendomsskatt 

 Forskyvning av investeringer 

 Ikke anbefalt bygging av flerbrukshall og svømmehall 

 Ikke full kompensasjon for prisstigning og lønnsvekst til virksomhetene  

 Bemanningsmessige tilpasninger i PPT og Ryfylke Læringssenter 

 Nei til vikarer (Frisklivssentralen mm) 

 Endret avdragsprofil på lån 

 Forventning om økt tilflytting utover SSB 
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ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGSTREKK  

Norsk økonomi går godt. Norges bank viser til at oppgang internasjonalt, bedret kostnadsmessig 
konkurranseevne og høyere oljepris har bidratt til å løfte aktiviteten. Lave renter og svak 
valutakurs har trukket i samme retning. Sysselsettingen har økt og arbeidsledigheten har falt. Det 
er imidlertid utsikter til at veksten vil avta over tid, blant annet som følge av forventninger om 
lavere investeringer på norsk sokkel. Det forventes at prisveksten vil holde seg om lag uendret 
den nærmeste tiden. Lønnsveksten i Norge har steget de siste par årene og ventes å øke videre til 
3,3 prosent i 2019. Bruttonasjonalproduktet for FastlandsNorge er ventet å øke med 2,7 prosent 
i 2019. Internasjonalt råder det betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen videre fremover.  

Arbeidsledighetstallene for Strand, Rogaland og Norge økte fra 2014 av da oljeprisen falt 
dramatisk. Ledighetstallene nådde toppen i 2016 med 4,6 % og har falt siden. Det er svært gledelig 
å se at ledigheten i Strand nå ligger under nivået både på landsbasis og i Rogaland.   

På tross av lav ledighet i kommunen er skatteinntektene fortsatt lave, og ligger hittil i år på 89 % 
av landsgjennomsnittet og på 95 % etter inntektsutjevning. Strand kommune ligger også langt bak 
en del av nabokommunene som Stavanger, Hjelmeland og Forsand hva gjelder skatteinntekter. 

Strand har fra toppåret 2012, med en vekst på rundt 3 %, hatt en avtakende befolkningsvekst. De 
siste års befolkningsutvikling må ses i sammenheng med konjunkturnedgangen knyttet til 
oljesektoren. Folketallene per utgangen av andre kvartal 2019 tilsier en samlet befolkningsvekst 
på 1,5% inkludert effekten av nye innbyggere fra det grensejusterte området.  

 
GRENSEJUSTERING 

Strand kommune øker fra 01.01.2020 både i folketall og areal når del av Forsand kommune blir 
overført til Strand. Økningen i folketall medfører at innbyggertilskuddet og skatteinntekter øker, 
samtidig som kommunen må tilby tjenester til aktuelle brukere. Spesielt gjelder dette tilbud om 
plass i barnehage og skole. Kommunen overtar også drift og vedlikehold av tekniske anlegg som 
veg, havn, friområder og vann- og avløpsanlegg. Forvaltning av nye arealer og oppfølging av 
vedtatte arealplaner vil også være nye oppgaver for organisasjonen. Revisjon av arealdelen i 
kommuneplanen vil omfatte nytt areal i Kolabygda. 

Det er igangsatt arbeid med taksering av eiendommer i Kolabygda slik at eiendommene her vil 
ilegges eiendomsskatt fra 2020. 

I rådmannens forslag til budsjett er det ikke tatt høyde for utgifter knyttet til et eventuelt 
økonomisk oppgjør mellom Forsand og Strand, jamfør kap. V. i Inndelingslova. 

 
FORUTSETNINGER I BUDSJETTFORSLAGET 

Økonomiplanen for 2020 – 2023 bygger på gjeldende økonomiplan for 2019 – 2022, samt vedtak 
i enkeltsaker siden budsjettbehandlingen i desember 2018. Hovedforutsetningen for 
budsjettforslaget for 2020 har vært en videreføring av tjenestetilbudet på om lag samme nivå som 
i 2019. Det har ikke vært rom for vesentlige endringer.   
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Budsjettarbeidet bygger ellers på følgende premisser:  

 Konsentrasjon om kommunens kjernevirksomheter og lovpålagte oppgaver 

 Nøktern budsjettering av eksisterende tjenestetilbud 

 Noe mer optimistisk vekst i skatt og rammetilskudd enn SSB legger til grunn  

 Norges Bank sitt anslag om renteutvikling 

 Tilrettelegging for store investeringer i årene framover  

 Gjennomføring av strukturelle tiltak i kommunalområdene 

 
ØKONOMISKE STYRINGSPARAMTERE  

Strand kommune står overfor store økonomiske utfordringer som påvirker kommunens 
økonomiske handlingsrom i årene fremover, også uavhengig av de samfunnsøkonomiske 
forholdene i Norge og regionalt. 

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

Samtidig kan forhold som åpningen av Ryfast trekke i positiv retning i form av økt bosetting og 
økt aktivitet i det lokale næringslivet, som igjen vil kunne gi økte skatteinntekter og bedre det 
økonomiske handlingsrommet for kommunen.  

De økonomiske styringsparameterne som ble vedtatt av Kommunestyret i sak 44/14 videreføres 
i ny økonomiplanperiode. Det vil legges fram forslag til nye økonomiske styringsparametere i 
løpet av 2020.  

Kommunestyret har vedtatt at økonomisk balanse målt ved netto driftsresultat i forhold til 
driftsinntekter for økonomiplanperioden skal ligge på minimum 3 %. Det vil bli svært krevende, 
når man tar hensyn til allerede gjennomførte og kommende investeringer, kombinert med dagens 
drifts- og inntektsnivå. Et netto driftsresultat i hele økonomiplanperioden på under 3 % av 
driftsinntektene, vil medføre at noen investeringer må revurderes eller skyves ut i tid. I tillegg kan 
inntektene kommunen selv kan påvirke økes. Betalbare tjenester kan i større grad prises til 
selvkost hvor det er mulig og eiendomsskatten kan økes innenfor rammene av det lovverket gir 
rom for. Dette er eksempler på tiltak som er innarbeidet i foreliggende budsjettforslag.  

Kommunestyrets vedtatte økonomiske styringsparametere legger til grunn at kommunens netto 
lånegjeld skal være på maksimum 60% av driftsinntektene. Prognosen nå tilsier at gjeldsgraden 
av netto lånegjeld ved utgangen av 2019 vil være på 74 %. I budsjettet for 2020 legges det opp til 
en økning i investeringsnivået på 275 mill. og et lånebehov på ca. 230 mill. Som et resultat av dette 
anslås kommunens gjeldsgrad til å være på 94 % ved utgangen av 2020. Basert på 
investeringsnivået for planperioden er gjeldsgraden ved utgangen av 2023 anslått til 117 % av 
driftsinntektene. Økt gjeldsgrad reduserer tilgjengelige midler til tjenesteproduksjonen. 

Det er stor usikkerhet med hensyn til fremtidig rentenivå. Selv en liten renteoppgang vil som følge 
av det høye gjeldsnivået kunne innebære en betydelig økning i kommunens renteutgifter. 
Grunnen til at netto finanskostnadene ikke øker mer enn de gjør, er at budsjettforslaget baserer 
seg på avdragsfrihet på flere lån og at kommunen har rentesikret 65 % av brutto gjeldsportefølje 
ved hjelp av rentebytteavtaler. 
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INNTEKTSUTVIKLING 

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 innebærer at kommunesektorens samlede 
inntekter faller reelt med om lag 1,9 mrd., tilsvarende 0,4 % mens de frie inntektene anslås å falle 
med nesten 3,8 mrd. sammenlignet med stipulerte regnskapstall for 2019.   

Veksten i de frie inntektene for Strands del er anslått til 1,7 % i statsbudsjettet, mens forventet 
lønns- og prisvekst er på 3,1 %. I praksis betyr dette en innstramming på 1,4 %. I forslaget til 
budsjett for 2020 er derfor ikke virksomhetene kompensert for den forventede prisveksten. Det 
innebærer et generelt effektiviseringskrav til virksomhetene på ca. 4 mill. totalt. 

Basert på siste 3 års skatteinngang tilsier KS’ prognosemodell en skattevekst for Strand på 3,6 % 
i 2020 og 0,3 % de påfølgende årene i økonomiplanperioden. I budsjettet er det lagt til grunn en 
noe høyere skattevekst enn dette basert på forventninger om en noe større befolkningsvekst i 
Strand enn på landsbasis, som vi velger å kalle Ryfasteffekten. Det er budsjettert med en 
skattevekst på 1,0 % hvert år fra 2021 og utover mot 0 % på landsbasis.  

Gjennomsnittlig skatteinntekt per innbygger i Strand er 89 % av landsgjennomsnittet før 
utjevning og 95 % etter utjevning. Fordi Strand kommune ligger betydelig under 
landsgjennomsnittet målt i skatteinntekt per innbygger, vil kommunen nyte godt av 
skatteutjevningen også i årene som kommer. 

 
PRIVATE FRISKOLER 

Private friskoler finansieres ved at det gjøres et uttrekk av kommunesektorens rammetilskudd. 
Strand kommune vil i 2020 trekkes totalt 17,8 mill. i rammetilskudd som følge av 
finansieringsordningen for private friskoler. I budsjettforslag for 2020 er prinsippet om 60 % 
driftstilpasning og 40 % investeringstilpasning til korreksjonsordningen videreført. Det 
innebærer at skolenes budsjettrammer for 2020 er redusert med ytterligere 4,5 mill. utover det 
som hittil er trukket ut av skolesektorens rammer. Resterende inntektsreduksjon som følge av 
korreksjonsordningen, representerer en redusert skoleutbygging tilsvarende ca. 120 mill. med 
dagens snittrente på kommunens låneportefølje. Dersom dette skulle etterleves måtte 
utbyggingsrammen for Nye Fjelltun reduseres med i underkant av 1/3.  

 
STRUKTURELLE TILTAK 

Rådmannen har gjennom hele 2019 arbeidet med nødvendige omstillingstiltak for å redusere 
driftskostnader i alle kommunalområder i kommunen. Strand kommune har gjennom en årrekke 
drevet nøkternt og det er begrensninger for hvor mye det kan kuttes i driften, før det går vesentlig 
på bekostning av kvaliteten i tjenestetilbudet. Det er derfor iverksatt tiltak for å vurdere ulike 
strukturelle og varige omstillingstiltak for å redusere både driftskostnader og fremtidige 
investeringer.  

Ett av tiltakene er å ta grep i skole- og barnehagestrukturen. Det foreslås derfor å avvikle driften 
ved Nordre Strand oppvekstsenter fra og med august 2020. Skolen har hatt større utfordringer 
enn de andre kommunale skolene med å rekruttere faglært personale i hovedtilsettingene, og 
dette grepet kan bidra til å øke andelen med kvalifiserte lærere i Strandaskolen. Elevene foreslås 
flyttet til Tau skole.  Eikehaugen barnehage på Fiskå er den minste barnehagen i Strand med 37 
plasser. Finansieringen av barnehagesektoren favoriserer store enheter hvor en kan utnytte 
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stordriftsfordelene. Tiltakene innebærer varige innsparinger på 6,9 mill. med en budsjetteffekt i 
2020 på 3,1 mill.  

Forslagene er samtidig krevende og i konflikt med ønsket om å kunne tilby tjenester i de tre 
kommunesentrene: Jørpeland, Tau og Fiskå. Det er god næringsaktivitet i Nordre Strand og det 
legges til rette for nye boligfelt i området. Men med de rammene som er gitt opplæringssektoren 
for 2020, anbefales det likevel at Nordre Strand oppvekstsenter og Eikehaugen barnehage legges 
ned fra høsten 2020, for å unngå en større reduksjon i driftsbudsjettene til virksomhetene, og 
dermed unngå kvalitetsforringelse i tjenestene. 

I lys av dette er det heller ikke foreslått å kjøpe tjenester av Nye Sandnes utover inneværende 
skole- og barnehageår. Begrunnelsen for dette er at Strand kommune har et godt tilbud og ledig 
kapasitet innen både skole og barnehage. For å yte fortsatt gode tjenester til alle kommunens 
innbyggere, er det ikke rom for å kjøpe supplerende tjenester utenfor kommunen.  

Både Ryfylke Læringssenter og PPT er i prosess med å tilpasse sine virksomheter og antall ansatte 
til et lavere antall brukere, på grunn av at tidligere samarbeidskommuner har sagt opp 
samarbeidsavtalene som konsekvens av kommunesammenslåinger. 

 
SAMFUNNSPLANLEGGING  

Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel har pågått siden 2018 og ble vedtatt i kommunestyret 
i august i år. Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsverktøy og skal gi 
føringer for kommuneplanenes arealdel. 

Visjonen vår ligger fast – Sammen om trivsel – som også er en definisjon på samskaping – vi kan 
umulig nå visjonen eller hovedmålene våre uten å ha innbyggerne med på laget. Bærebjelkene for 
samfunnsutviklingen er kommuneplanenes seks fokusområder, hvor folkehelse, attraktivitet, 
bærekraftig økonomi og klimapåvirkning og -tilpasning skal danne grunnlaget for prioriteringene, 
mens samskaping og innovasjon symboliserer hvilke prosesser som skal gjennomsyre den 
fremtidige utviklingen.  

De fire strategiske overordnede målene er: 

1. Strand har en sunn økonomi som fremmer bærekraftig vekst og en god samfunnsutvikling 

2. Strand er et lavutslippssamfunn som er sikkert og trygt å bo i 

3. Strand har et inkluderende lokalsamfunn med høy livskvalitet for alle 

4. Strand er Rogalands mest bosteds- og næringsattraktive kommune 

Fremtidens utfordringer krever endringer hvor kommunen går fra å gjøre ting for innbyggerne, 
til å gjøre ting sammen med innbyggerne og hvor innbyggerne faktisk gjør ting selv. Dette klarer 
vi for fritidsaktiviteter for barn og unge, der frivillige drar lasset. Hvilket tilbud hadde vi hatt uten 
dem? Spørsmålet blir derfor på hvilke andre områder kan vi oppnå lignende samskaping 
fremover. Det vil også være behov for å løse oppgavene på andre og mer effektive måter, blant 
annet gjennom bruk av teknologi. Dette krever en kulturendring ikke bare i 
kommuneorganisasjonen, men også blant folkevalgte, tjenestemottakere og frivillige. Disse 
grepene vil forhåpentligvis sette kommunen bedre i stand til å sikre at innbyggerne får gode 
tjenester også i fremtiden og at samfunnsutviklingen går i ønsket retning.  
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LEDELSE OG ANSATTE  

Strand kommune har en nøkternt dimensjonert ledelse og administrasjon i forhold til de ressurser 
som er nødvendig for å ivareta kommunens plikter som en profesjonell og god arbeidsgiver og for 
å sikre en betryggende forvaltning og utvikling av de samfunnsressursene kommunen disponerer. 
Ny organisasjonsplan er vedtatt gjennomført med virkning fra 1. januar 2020 og nye 
kommunalledere er tilsatt. Det er klare forventninger om at endringene over tid vil legge til rette 
for mer samarbeid på tvers, mer utviklingskraft og mer synlig ledelse i hele organisasjonen. 

OPPSUMMERING  

Det framlagte budsjettforslaget viser et stramt budsjett for 2020 og for økonomiplan perioden til 
2023. Samtidig går Strand inn i en ny tidsalder gjennom åpningen av Ryfast, som binder sammen 
regionen vår på en helt ny måte og som gir uante muligheter for innbyggere, næringsliv og 
besøkende. Erfaringer fra andre lignende prosjekter i Norge har gitt store effekter over tid. Det 
blir derfor viktig for alle å arbeide for at Strand skal høste av de potensielle fordelene ved Ryfast, 
nemlig en attraktivt kommune preget av en positiv befolkningsutvikling som gir økte 
skatteinntekter, et voksende næringsliv og et attraktivt og lønnsomt reiseliv. 

 

 

 

Jørpeland 6. november 2019 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ketil Reed Aasgaard 
Rådmann 
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2 ØKONOMISKE UTFORDRINGER, STYRINGSPARAMETERE OG 
PRIORITERINGER 

MAKROØKONOMISK BAKTEPPE 

Norsk økonomi går godt, og oppgangen har vart i tre år. Norges bank viser til at oppgang 
internasjonalt, bedret kostnadsmessig konkurranseevne og høyere oljepris har bidratt til å løfte 
aktiviteten. Lave renter har trukket i samme retning. Sysselsettingen har økt og arbeidsledigheten 
har falt. I 2019 bidrar særlig høy aktivitet blant oljeleverandørene til å holde veksten i 
fastlandsøkonomien oppe. Det er utsikter til at veksten etter hvert vil avta, blant annet som følge 
av lavere investeringer på norsk sokkel. 

Internasjonalt råder det betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen. Handelskonflikten mellom 
USA og Kina har tilspisset seg. Usikkerheten knyttet til Storbritannias utmelding av EU er per 
skrivetidspunktet fremdeles høy. Det har svekket vekstutsiktene for Norges viktigste 
handelspartnere. Samtidig har forventningene til styringsrentene internasjonalt falt, og 
langsiktige renter er på svært lave nivåer.  

Veksten i konsumprisene har avtatt det siste halvåret etter å ha tatt seg markert opp gjennom 
fjoråret. Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) var 1,6 prosent i august. Justert for 
avgiftsendringer og uten energivarer (KPIJAE) var prisveksten 2,1 prosent. Det forventes at 
prisveksten vil holde seg om lag uendret den nærmeste tiden. Lønnsveksten i Norge har steget de 
siste par årene og ventes å øke videre til 3,3 prosent i 2019. 

Kronekursen er svak og har vært det etter at oljeprisene falt. BNP for FastlandsNorge er ventet å 
øke med 2,7 prosent i 2019. For årene fremover ventes noe lavere vekst. Vekstutsiktene preges 
av utviklingen i investeringene på norsk sokkel. Svakere vekst ute og mindre ekspansiv penge og 
finanspolitikk enn i de foregående årene bidrar også til avdempingen i norsk økonomi.  

Utsikter til fortsatt vekst i norsk økonomi i årene fremover tilsier at sysselsettingen øker videre. 
Etter hvert som veksttakten dempes, vil trolig også sysselsettingsveksten avta. Arbeidsledigheten 
er ventet å endre seg lite. Lønnsveksten anslås av Norges bank å holde seg om lag uendret i årene 
fremover. Svak lønnsomhet i deler av næringslivet og utsikter til fortsatt lav produktivitetsvekst 
bidrar til å dempe utsiktene for lønnsveksten. God økonomisk vekst i Norge tilsier at 
stimuleringen av økonomien bør avta. Derfor legges også statsbudsjettet fram med mindre grad 
av bruk av avkastning fra oljefondet. Det forklarer igjen at de generelle budsjettrammene 
strammes til.  
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Figuren til høyre 
viser 
arbeidsledighetstall 
for henholdsvis 
Strand, Rogaland og 
Norge fra 2013 til 
og med september 
2019. 
Ledighetstallene 
begynte å øke fra 
2014 av da 
oljeprisen falt 
dramatisk. 
Ledighetstallene 
(målt i helt ledige) 
nådde et høyde-  
punkt på 4,6 % i 2016 og har falt siden. Det er svært gledelig å se at ledigheten i Strand nå ligger 
under nivået både på landsbasis og i Rogaland.  Figuren viser tydelig hvordan Strand og Rogaland 
ble påvirket av fallet i oljeprisene, mens de nasjonale tallene holdt seg mer stabile. Dagens 
arbeidsledighetsnivå på 2 % er en normalsituasjon. 

 

 

Tross vesentlig bedre 
arbeidsledighetstall er 
Strands skatteinntekter 
fortsatt lave sammenlignet 
mot tidligere år.  Som det 
fremgår av tabellen ved 
siden av har 
gjennomsnittlig 
skatteinntekt per innbygger 
i Strand falt fra 96,1 % av  

landsgjennomsnittet i 2014 til 88,2 % i 2018. Hittil i 2019 ligger vi 0,8 prosentpoeng over nivået i 
fjor. Gjennom inntektsutjevningen kompenseres kommunen for 60 % av differansen til 
gjennomsnittet. For kommuner som ligger under 90 % av landsgjennomsnittet kommer en 
tilleggsutjevning på 35 %. Selv små tallmessige forskjeller gir store utslag på inntektene.  
Hadde Strand ligget på landsgjennomsnittet i skatteinntekter i 2019 ville vi hatt 34,9 mill. i økte 
skatteinntekter. Ved hjelp av inntektsutjevningen utlignes en god del av dette. Basert på siste 
prognostiserte inntektsutjevning 2019 vil Strand likevel ligge 7,5 mill. fra landsgjennomsnittet 
etter skatteutjevningen. Sett i et fireårs perspektiv utgjør en slik differanse hele 30 mill.   

 

 

Tidspunkt

Skatteinntekter i % av 

landsgjennomsnittet 

(før utjevning)

Skatteinntekter i % av 

landsgjennomsnittet 

(etter utjevning)

Jan - sept 2019 89,0 % 94,7 %

Jan - des 2018 88,2 % 94,7 %

Jan - des 2017 88,3 % 94,6 %

Jan - des 2016 91,4 % 95,3 %

Jan - des 2015 91,3 % 95,3 %

Jan - des 2014 96,1 % 97,1 %
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BEFOLKNINGSVEKST 

 

Strand har fra toppåret 2012 hatt 
en avtakende befolkningsvekst. 
Fødselsoverskuddet ligger stabilt 
i perioden. Netto innflytting tiltok 
fram mot 2012 men avtok 
deretter fram til 2015. I 2016 
opplevde vi en større 
befolkningsvekst. 2017 opplevde 
vi for første gang på mange år en 
nedgang i folketallet. Dette var 
heldigvis forbigående. De siste 
års befolkningsutvikling må ses i 
sammenheng med konjunktur- 

nedgangen knyttet til oljesektoren, men de økonomiske utsiktene er noe mer optimistiske nå. 
Folketallene per utgangen av andre kvartal er på samme nivå som hele året i 2018. Det tilsier at 
dersom trenden fortsetter ut høsten 2019 tegner det til en større folkevekst totalt i 2019 mot 
2018. 
 
SSB lanserte juni 2019 nye prognoser for befolkningsframskriving. I følge Telemarkforsking er 
Strand kommune de siste ti år rangert som nummer 82 av 422 kommuner når det gjelder 
bostedsattraktivitet. Det innebærer at kommunen har hatt en bedre nettoflytting (innflytting) enn 
forventet ut i fra arbeidsplassveksten i egen kommune og strukturelle drivkrefter for flytting. De 
strukturelle forholdene er av Telemarkforsking definert som sentralisering, innvandring og 
arbeidsplassveksten i nabokommuner. 

Strand har en ung befolkning sammenlignet med landet for øvrig noe befolkningspyramidene 
under viser. Videre fremgår det tydelig at den mye omtalte eldrebølgen bemerker seg mer tydelig 
på landsbasis enn i Strand.   
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Figuren til under viser fire scenarier for befolkningsutviklingen i Strand med ulike verdier av 
attraktivitet (lav, normal, høy og 
historisk) og en forventet middels 
nasjonal vekst, samt SSBs 
befolkningsframskriving for Strand 
forutsatt middels nasjonal vekst 
(Kilde: Telemarkforsking). 

 

 

 

 

 

Til høyre vises forventet utvikling i 
antall skolebarn i Strand. Selv om 
kommunen har hatt en høy vekst i antall 
skolebarn i perioden 2000-2018, 
forventes det en nedgang i antall 
skolebarn om noen år. Toppen vil være 
i 2023/2024 før vi får en jevn nedgang i 
antall skolebarn. Scenariene er basert 
på samme forutsetninger for 
attraktivitet og nasjonal vekst som 
ovenfor. 

Utviklingen i antall eldre er enklere å 
forutsi enn utviklingen i yngre 
aldersgrupper da disse i liten grad 
flytter på seg. I dag har kommunen 500 innbyggere i alderen 80 år pluss. Frem mot 2040 vil 
kommunen oppleve en dobling av antall innbyggere i denne aldersgruppen. Allerede i 2025 vil 
kommunen ha rundt 100 flere innbyggere over 80år. Også i aldersgruppen 67-79 år vil Strand få 
vesentlig flere innbyggere. Selv om økningen i yngre arbeidsgrupper er mer usikkert, vil 
forsørgerbyrden målt ved antall personer i alderen 20-65 år i forhold til antall personer som er 
66 år og eldre nesten bli halvert. I dag er forsørgerbyrden i Strand 4,3. I 2040 vil denne med stor 
sannsynlighet være rundt 2,7 (SSBs befolkningsframskrivinger). 

ØKONOMISKE STYRINGSPARAMETERE OG PRIORITERINGER 

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

 Ujevn befolkningsvekst og en aldrende befolkning 
 Høyt investeringsbehov og økende gjeldsgrad 
 Lav egenfinansiering av investeringer 
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Økonomiske styringsparametere vedtatt av Kommunestyret i sak 44/14 videreføres i ny 
økonomiplanperiode. Forslag til nye økonomiske styringsparametere vil legges fram i løpet av 
2020. Tabellen nedenfor viser utviklingen i gjeldende økonomiske nøkkeltall for kommunen. 
Etterspørselen etter kommunale tjenester antas å øke fremover, blant annet som følge av en 
aldrende befolkning og et økende behov fra kommunens innbyggere. Rådmannens budsjettforslag 
innebærer et stramt driftsnivå som vil utfordres i økende grad utover i planperioden som følge av 
økende gjeldsgrad og dermed økende netto finansutgifter. 

 

Det må understrekes at anslaget for driftsinntekter og netto driftsresultat i 2021 og utover i 
økonomiplanperioden er beheftet med stor usikkerhet, og i stor grad baserer seg på en 
videreføring av inntekter og utgifter fra 2020 nivået. Leseren bør derfor legge størst vekt på 
budsjetterte måltall for året 2020. Videre utvikling i perioden bør leses som retningsgivende 
utvikling.  

NETTO DRIFTSRESULTAT 

Det mest brukte målet på regnskapsmessig overskudd i kommunal sektor er netto driftsresultat, 
som er årets resultat før netto avsetninger til fond og investeringsformål. Kun gjennom et positivt 
netto driftsresultat kan det skaffes tilstrekkelig egenkapital til fremtidige investeringer og 
samtidig bygges opp en økonomisk buffer som kan benyttes til dekning av et eventuelt ikke-
planlagt merforbruk i driftsbudsjettet. Det har tradisjonelt vært anbefalt at netto driftsresultat i 
prosent av driftsinntektene bør være på minimum 3 % når en ser på kommuneregnskapet separat. 
Etter at momskompensasjonen ikke lenger kan benyttes i driftsregnskapet, har Teknisk 
beregningsutvalg justert dette måltallet til 1,75 %, men da basert på konserntall. Konserntall 
omfatter regnskapstall fra kommuneregnskapet og regnskap fra kommunale foretak, 
interkommunale samarbeid og interkommunale selskap (IKS). Ettersom disse budsjettene ikke er 
en del av rådmannens budsjettframlegg, benyttes det tradisjonelle måltallet om netto 
driftsresultat på 3 % av brutto driftsinntekter.  

Kommunestyret har vedtatt at økonomisk balanse målt ved netto driftsresultat i forhold til 
driftsinntekter for økonomiplanperioden skal ligge på minimum 3 %, jfr. KOM-44/14. Det ser ikke 
ut til å være mulig i kommende økonomiplanperiode med det investeringsbehovet som gjør seg 
gjeldende, kombinert med dagens drifts- og inntektsnivå. Dersom kommunen skal oppnå et netto 
driftsresultat på 3 % basert på budsjetterte inntekter og utgifter, må netto driftsresultat i 2020 
være på minimum 29 mill. Rådmannens budsjettforslag innebærer et netto driftsresultat på 12 
mill., tilsvarende 1,3 % av brutto driftsinntekter i 2020. Positivt premieavvik er sterkt 
medvirkende til positivt netto driftsresultat både i 2020 og utover i økonomiplanperioden.  

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

Økonomiske styringsparametere 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Mål

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

Netto finansutgifter i % av driftsinntekter 2,2 % 2,1 % 3,3 % 3,7 % 3,5 % 4,8 % 5,4 % 6,1 % maks 5 %

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 5,4 % 10,2 % 7,6 % 8,1 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 6,9 % min 5 %

Netto lånegjeld i % av driftsinntekter 48 % 51 % 60 % 74 % 94 % 104 % 115 % 117 % maks 60 %

Egenfinansiering av investeringer 49 % 48 % 47 % 20 % 17 % 25 % 18 % 17 % min 50 %

Investeringer 91 648       199 119       247 959         394 401     275 310       208 966       180 378       87 700          IA
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Utviklingen i kommunens netto driftsresultat sammenlignet med landsgjennomsnittet og 
kostragruppe 8 er vist i figuren under. Figuren inkluderer også netto driftsresultat for 
planperioden 2020-2023 for Strand kommune, stort sett basert på en videreføring av dagens 
driftsinntekter og driftsutgifter, hensyntatt økte lånebehov knyttet til foreslått 
investeringsprogram. Det er forutsatt at alle lånemidler og alle investeringer brukes opp og 
gjennomføres det år bevilgning gis.  

 

Denne figuren viser utvikling i 
netto driftsresultat i prosent av 
brutto driftsinntekter siden 2007. 
 
Strand kommune har i perioden 
fram til 2013 hatt et jevnt over 
lavere netto driftsresultat enn 
kostragruppe 8 og landet for 
øvrig, men har i stor grad (med 
unntak av 2016 og 2017) hatt de 
samme svingningene som resten 
av sektoren. Regnskapet for 2014 
er første året i analyseperioden 
der Strand ligger over snittet av 
kommunene i kostragruppe 8 og 

landet under ett. Perioden etter 2014 har Strand hatt et høyere netto driftsresultat enn landet og 
kostragruppe 8. Hovedforklaringene bak det gode netto driftsresultatet i 2016 og 2017 var de 
samme: bedre skatteinngang enn budsjettert og lavere pensjonskostnader som følge av et større 
ajourføringsarbeid av registrerte lønnsmottakere hos våre pensjonsleverandører. I 2018 ble netto 
driftsresultat 3,3 %.  
 
I kommende økonomiplanperiode er det lagt et budsjett som legger opp til et svakere netto 
driftsresultat i 2020. Fra 2021 og utover er netto driftsresultat marginalt. Det er utelukkende 
premieavviket som bidrar til å gi positive resultat fra 2021 og utover. 

For at kommunen skal nå målet om 3 % netto driftsresultat må det tas krevende avgjørelser når 
det fattes vedtak. I forbindelse med vurdering av om kommunen skal iverksette nye tjenester eller 
utvide kvaliteten/tilbudet på en eksisterende tjeneste, må det gjøres en vurdering av den 
økonomiske effekten dette vil ha. Utvidelse av tjenestetilbudet bør ikke gjennomføres dersom det 
ikke finnes tilhørende dokumenterte inntekter. Ved hver inntektsøkning i løpet av året bør 
kommunestyret også vurdere om merinntekten skal settes av på fond. Sistnevnte er stadig mer 
aktuelt i budsjett for 2020 hvor det kun er budsjettert inn en marginal avsetning til fond på 2,685 
mill..1  

Ved utgangen av 2018 var disposisjonsfondet 2  på ca. 116 mill. Det utgjorde 12 % av 
driftsinntektene. Dersom vi kun ser på den ubundne delen av disposisjonsfondet, dvs. holder 
rentefondet, premieavviksfondet og flyktningefondet utenom, var beholdningen ca. 77 mill. Det 
utgjorde 7,6 % av driftsinntektene. Etter dette har det ubundne disposisjonsfondet både økt som 
følge av innskutt mindreforbruk fra 2018 og blitt tappet i ulike vedtak. Summen av disse 
endringene gjør at fondet per oktober 2019 er på ca 82,5 mill. I tillegg er det gjort vedtak om bruk 

                                                             
1 Ikke hensyntatt budsjettføringer knyttet til pensjon som alltid vil inneholde avsetning og bruk av fond for 
utligning av premieavvik.  
2 Med disposisjonsfondet menes her de ubundne disposisjonsfondene i Strand kommune. Disse består av 
rentefondet (9,7 mill., likviditetsreservefond 1 mill. premieavviksfond 10,7 mill., flyktningefond 17,4 mill. 
og ubundet disposisjonsfond 77,2 mill. per 31.12.2018).  
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av disposisjonsfondet som gjør at dette vil reduseres til 77,9 mill. eller 8,1 % av estimerte 
driftsinntekter ved utløpet av 2019. 

Rådmannens budsjettforslag for 2020 har innarbeidet bruk av fond på ca. 9,6 mill. Rådmannens 
budsjettforslag innebærer en reduksjon av disposisjonsfondets relative størrelse målt mot brutto 
driftsinntekter. Foruten bruk av 9,6 mill. i 2020 skyldes dette også at driftsinntektene ventes å 
øke uten at det er foreslått tilsvarende fondsavsetninger. Ved utgangen av 2020 er det estimert at 
ubundne disposisjonsfondet utgjør ca. 68,4 mill. tilsvarende 7,0 % av driftsinntektene, synkende 
til 6,9 % ved utløpet av 2023. Det er økende usikkerhet i anslagene utover i økonomiplanperioden 
da framskrivningen i stor grad baserer seg på en videreføring av dagens driftsinntekter og 
driftsutgifter.  

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

HØYT INVESTERINGSBEHOV ØKER GJELDSBYRDEN 

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

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

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

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

Denne figuren viser 
kommunens gjeldsgrad siden 
2013 og hva denne er 
estimert til ved utgangen av 
2023. I 2018 var kommunens 
gjeldsgrad på 60,2% mot 
snittet i kostragruppe 8 på 
99,1 % (konserntall) og 
landsgjennomsnittet (uten 
Oslo) på 87,5 % (konserntall). 
 
Investeringsprogrammet i 
perioden 2020-2023 
medfører at kommunens   
gjeldsgrad vil øke betraktelig de neste 4 år. Anbefalt nivå på gjeldsgraden er 50-60 %. 
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Kommunestyrets vedtak i sak 44/14 om økonomiske styringsparametere, legger til grunn at 
kommunens netto lånegjeld ved utgangen av perioden (2018) er på maksimum 60 %. Disse 
styringsparameterne er rullert videre til neste periode. Figuren over viser at vi ikke klarer å holde 
dette nivået i årene fremover.  

Prognosen nå tilsier at gjeldsgraden ved utgangen av 2019 vil være på 74 %. Dette med 
utgangspunkt i netto lånegjeld. Brutto lånegjeld ligger på ca. 100 % av driftsinntektene.  

I budsjettet for 2020 legges det opp til en økning i investeringsnivået på 275,3 mill. og et 
lånebehov på ca. 229,5 mill. Som et resultat av dette anslås kommunens gjeldsgrad til 94 % ved 
utgangen av 2020. Basert på investeringsnivået for planperioden er gjeldsgraden ved utgangen av 
2023 anslått til 117 % av driftsinntektene. Økt gjeldsgrad betyr naturlig nok økte rente- og 
avdragsutgifter, og reduserer tilgjengelige midler til tjenesteproduksjonen.  

Gjeldende økonomiske styringsparametere gir også føringer for finansiering av investeringene. 
Egenfinansiering av investeringer ekskl. VAR (vann, avløp og renovasjon) skal utgjøre minimum 
50 % ved utgangen av perioden. Basert på investeringsnivået lagt til grunn frem mot 2023 vil 
dette målet ikke nås. Egenfinansieringsandelen av totale investeringer er budsjettert til 17 % i 
2020. Det er lavt og under måltallet gjennom hele økonomiplanperioden.  

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

Det økende gjeldsnivået i kommunen vil medføre at netto finansutgifter vil overstige målet om 
maksimalt 5 % av driftsinntektene fra 2022 av.  

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

Jo større netto finansutgifter, og jo mindre andel av lån som er sikret med fastrentebetingelser, 
desto mer eksponert er kommunen for rentesvingninger. Det betyr at en rentesvingning også kan 
få en større effekt for mulig driftsnivå i kommunen. Kommunen har per 2. tertial 2019 rentesikret 
65 % av nåværende brutto gjeldsportefølje ved hjelp av rentebytteavtaler. Rådmannen inngår nye 
rentesikringer minimum ved nytt låneopptak og vurderer ytterligere behov fortløpende. 

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

ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER FOR PERIODEN 

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 legger opp til en reell vekst i kommunesektorens 
frie inntekter på ca. 2,6 mrd. kroner målt mot anslått inntektsnivå i revidert nasjonalbudsjett 
2019. Men, sammenlignet med oppdatert anslag på regnskap for 2019, anslås kommunesektorens 
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samlede inntekter å falle reelt med om lag 1,9 mrd., tilsvarende 0,4 % mens de frie inntektene 
anslås å falle med nesten 3,8 mrd.   

Skattøret er fastsatt utfra et ønske om å videreføre målet om at skatteinntektene skal utgjøre 40 % 
av kommunens samlede inntekter. Skattesatsen på alminnelig inntekt er foreslått uendret, men 
det kommunale skattøret foreslås redusert til 11,10 %. Dette innebærer at kommunene vil sitte 
igjen med en mindre andel av skatteinntektene enn i 2019.  

I forslag til statsbudsjettet for 2020 er det lagt til grunn en prisvekst på kommunal tjenesteyting 
(deflator) på 3,1 % fra 2019 til 2020. Deflatoren beregnes med ⅓ forventet prisvekst og ⅔ 
forventet lønnsvekst. Forventet lønnsvekst er i statsbudsjettet estimert til 3,6 %.  

Veksten i de frie inntektene for Strands del er anslått til 1,7 % i statsbudsjettet. Deflator er 3,1 %. 
Det betyr at det ikke er noen vekst i frie inntekter for Strands del, men i realiteten en 
innstramming. I rådmannens forslag til budsjett 2020 er derfor ikke virksomhetene kompensert 
for den forventede prisveksten. Det innebærer i praksis et generelt effektiviseringskrav til 
virksomhetene på ca. 4 mill.  

ØKONOMISKE OVERSIKTER BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020-2023 

Tall i kolonnen merket “Bud 2. tert. 2019” er ikke endelig behandlet. Det skjer 6. november 2019, 
i samme møte som budsjett for 2020 legges fram. Rådmannen har lagt vekt på å ha relevante tall, 
og har derfor inkludert de endringer som ble godkjent av formannskapet 23. oktober 2019, selv 
om disse endringene formelt sett ikke er endelig vedtatt. Fordeling av beløp i tabellen under 
fremgår av bevilgningsoversikt drift side 30. 
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BUDSJETTETS INNTEKTSSIDE 

SKATT OG RAMMETILSKUDD 

Skatteinntekter og statlig rammetilskudd utgjør kommunens frie inntekter. Disse er budsjettert 
med til sammen 746 mill. i 2020 mot 709 mill. i justert budsjett for 2019. Det gir en økning på 5 % 
fra 2019. Beregning av skatt og rammetilskudd baserer seg på en forventet folkevekst i Strand på 
1,0 % i 2020. Folkeveksten på landsbasis er beregnet i henhold til SSBs befolkningsfremskrivning 

Regnskap Bud 2.tert Budsjett Økonomiplan

(tall i tusen kroner) 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Generelle driftsinntekter:

Rammetilskudd/inntektsutjevning -353 050     -349 697     -382 238     -388 534     -383 881     -385 332     

Inntekts- og formueskatt -341 974     -360 048     -364 408     -372 939     -374 144     -378 973     

Eiendomsskatt -30 779        -30 230        -37 909        -37 887        -43 993        -43 971        

Integreringstilskudd -46 286        -32 250        -27 099        -21 442        -16 251        -16 033        

Skjønnstilskudd -7 550          -6 768          -4 500          -4 500          -4 500          -4 500          

Statlig inv.komp. skole/omsorg -2 983          -3 479          -3 629          -3 468          -3 391          -3 253          

Kraft-/konsesjonsinntekter -3 246          -2 703          -366             -366             -366             -366             

Andre statlige tilskudd -4 284          -                -                -                -                -                

Sum generelle driftsinntekter -790 152     -785 175     -820 149     -829 136     -826 526     -832 428     

Driftsutgifter:

Sum bevilgninger drift, netto 723 594       766 541       773 749       780 252       769 122       770 781       

Sum netto driftsutgifter 723 594       766 541       773 749       780 252       769 122       770 781       

BRUTTO DRIFTRESULTAT -66 558        -18 634        -46 400        -48 884        -57 404        -61 647        

Finansposter:

Renteinntekter -10 198        -3 368          -2 390          -2 380          -2 340          -2 300          

Lyse Energi - renter ansvarlig lån -1 639          -1 620          -1 894          -1 789          -1 671          -1 555          

Renteinntekter startlån -2 427          -2 800          -2 800          -3 100          -3 100          -3 100          

Lyse Energi - utbytte -12 660        -13 926        -15 192        -15 952        -16 458        -16 711        

Renteutgifter 18 657         17 607         23 943         27 958         30 044         31 650         

Renteutgifter startlån 2 211            2 373            2 700            3 000            3 000            3 000            

Avdrag på lån 39 097         32 742         29 663         39 674         43 572         49 074         

Utlån Jørpeland Utviklingsselskap -                975               -                -                -                -                

Netto finansutgifter 33 041         31 983         34 030         47 412         53 047         60 058         

NETTO DRIFTSRESULTAT -33 517        13 349         -12 370        -1 472          -4 357          -1 589          

Disponering/dekning av netto driftsresultat:

Overføring til investering -                8 300            -                -                -                -                

Netto avsetn. til/bruk av bundne driftsfond 8 727            -4 731          -4 829          -2 860          -2 760          -2 760          

Netto avsetn. til/bruk av disposisjonsfond -8 249          -20                -4 007          8 928            5 959            2 942            

Netto avsetn. til/bruk av premiefond (pensjon) 15 219         3 422            23 706         -4 596          1 158            1 407            

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

Bruk av tidligere års mindreforbruk -2 500          -20 320        -                -                -                -                

Sum disp./dekn. av netto driftsresultat 13 197         -13 349        12 370      1 472        4 357        1 589        

Fremført til senere år -20 320 0 0 -0 0 -0 

Bevilgningsoversikt drift (§ 5-4)
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på 0,7 %.3 Disse antakelsene er videreført utover i økonomiplanperioden. Bakgrunnen for et mer 
optimistisk anslag for Strand er et håp og en forventning til at folketallet vil øke etter Ryfast.  

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

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å holde skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og 
selskap uendret på 22 % i 2020. Det kommunale skattøret foreslås redusert 0,45 prosentpoeng til 
11,10 %.  

Basert på siste 3 års skatteinngang tilsier KS’ prognosemodell en skattevekst for Strand på 3,6 % 
i 2020 og 0,3 % de påfølgende årene i økonomiplanperioden. Rådmannen har lagt til grunn en noe 
høyere skattevekst enn dette grunngitt med større befolkningsvekst i Strand enn på landsbasis. 
Rådmannen har budsjettert med en skattevekst på 1,0 % hvert år fra 2021 og utover mot 0 % på 
landsbasis.  

Det nasjonale anslaget i statsbudsjettet tilsier en skattevekst på 3,8 % for kommunene i 2018 og 
2,1 % i 2020. Gjennomsnittlig skatteinntekt per innbygger i Strand de siste 3 år var 89,3 % av 
landsgjennomsnittet (før utjevning), og 94,9 % etter utjevning. Per september 2019 lå imidlertid 
gjennomsnittlig skatteinntekt per Strand-innbygger på 89,0 % av landsgjennomsnittet.  

Det er et uttalt mål at skatteinntektene skal utgjøre om lag 40 % av kommunesektorens samlede 
inntekter. Skatteinngangen har derfor stor betydning for inntektsnivået i hver enkelt kommune. 
Gjennom inntektsutjevningen i inntektssystemet foretas det en delvis utjevning av forskjeller i 
skatteinntekter mellom skattesvake og skattesterke kommuner. Rådmannen har i flere år vist at 
skatteinntektene for Strand på det jevne utgjør 35-36 % av kommunens samlede inntekter.  

Inntektsutjevningen kompenserer skattesvake kommuner for 60 % av differansen mellom egen 
skatteinngang og landsgjennomsnittet. Svært skattesvake kommuner får en tilleggskompensasjon 
på 35 % dersom skatteinntektene er under 90 % av landsgjennomsnittet. Inntektsutjevningen tar 
utgangspunkt i skatteinntekter per innbygger. Innbyggertallet som benyttes i beregningene er 
innbyggere per 1. januar i budsjettåret. Fordi Strand kommune ligger betydelig under 
landsgjennomsnittet målt i skatteinntekt per innbygger (89,0 % per september 2019), vil 
kommunen nyte godt av inntektsutjevningen/skatteutjevningen også i 2020.  

Budsjettert inntektsutjevning i 2020 er på om lag 30,8 mill. Det er nesten en tredobling av 
budsjettert nivå i 2019 på 11,4 mill. Det henger sammen med et svært optimistisk skatteanslag i 
2019 som igjen gir mindre inntektsutjevning. Foreløpige prognoser for 2019 viser nå at 
skattebudsjettet trolig er for høyt, og inntektsutjevningen på et for lavt nivå. En eventuell 
budsjettjustering av inntektsutjevningen må derfor ledsages av et redusert skatteanslag.  

Inntektssystemet for kommunene er endret fra 2017. En av endringene som berørte Strand 
kommune var innføring av et nytt gradert basiskriterium hvor kommuner ble kategorisert som 

                                                             
3  Befolkningsframskrivinger er beregninger av hvordan befolkningen utvikler seg framover, gitt ulike 
forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, flytting og inn- og utvandring. SSB operer med ulike alternativer 
i befolkningsfremskrivningen. Hovedalternativet er modellen som kalles MMMM hvor de fire elementene 
fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring vurderes med Middels vekst.  
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frivillig og ufrivillig liten. Kommuner som er kategorisert som frivillig liten fikk med endringen i 
basiskriteriet et trekk for å stimulere til endringer gjennom kommunereformen. Strand havnet i 
kategorien frivillig liten, hovedsakelig fordi kommunen er geografisk kompakt og med kort 
reiseavstand innad i kommunen. I tillegg lyktes ikke det lokale kommunereformarbeidet i å få på 
plass likelydende vedtak i våre samarbeidskommuner. Strand kommune har med endringene i 
inntektssystemet fått et trekk i rammetilskuddet på grunn av dette. Strand og et 70 talls andre 
kommuner har påpekt urimeligheten i dette. I revidert nasjonalbudsjett 2017 fulgte regjeringen 
opp med en egen kompensasjon til kommuner som stod ufrivillig alene etter kommunereformen. 
Strand kommune mottok 2,404 mill. gjennom kompensasjonsordningen i 2017, og budsjettert 
nivå i 2018 er 2.467 mill. Tilskuddet er halvert i 2019 av og fra og med 2020 mottar vi ingen 
kompensasjon for denne endringen.   

Hovedelementene i rammetilskuddet er et innbyggertilskudd som i utgangspunktet gis som et 
flatt beløp per innbygger i kommunen. Tilskuddet justeres imidlertid for en rekke forhold, 
hovedsakelig knyttet til den demografiske sammensetningen i de ulike kommunene. Dette skjer 
gjennom utgiftsutjevningen som baserer seg på et sett kostnadsnøkler. I tillegg er det en egen 
inntektsutjevning/skatteutjevning som skal utjevne skjevheter i skatteinntektene mellom 
kommunene. Rammetilskuddet eksklusive inntektsutjevningen anses som sikker inntekt og 
beløper seg til 351,2 mill. Inntektsutjevningen anses ikke som sikker inntekt, men er som nevnt 
budsjettert til 30,8 mill. i 2019.  

Ordinære skjønnsmidler er budsjettert med 3,5 mill. Dette er 0,4 mill. mer enn i 2019. I tillegg 
forutsettes det 1 mill. i skjønnsmidler merket språkdeling i skolen. Nivået på sistnevnte blir først 
klarlagt i desember 2019. Rådmannen har forutsatt 0,5 mill. mindre i språkdeling pga færre 
språkdelte klasser.  

REDUSERT RAMMETILSKUDD SOM FØLGE AV KORREKSJONSORDNINGEN FOR 
FINANSIERING AV PRIVATSKOLER 

Private friskoler og statlige skoler finansieres ved at det gjøres et uttrekk av kommunesektorens 
rammetilskudd. I statsbudsjettet for 2020 er rammetilskuddet til kommunene redusert med 171,1 
mill. som følge av økt antall elever i statlige/private skoler. Uttrekket fra kommunesektorens 
budsjettramme påvirker både innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen, og tilsvarer 32 kr per 
innbygger4. Denne måten å gjennomføre uttrekk på gjør at alle kommuner får trekk for flere elever 
i statlige/private skoler, også de som ikke har elever i statlige/private skoler. For at trekket skal 
fordeles på de kommuner som faktisk har elever i statlige/private skoler har inntektssystemet en 
egen korreksjonsordning.  

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

Trekksatsen i korreksjonsordningen fastsettes hvert år i statsbudsjettet, og fremgår av Grønt 
hefte, tabell A-k. I 2020 er trekksatsen foreslått til 101.100 kr per elev i statlig/privat skole.  

Det er en økning på 5.500 kr per elev. Det utgjør en økning på 5,7 % det vil si vesentlig mer enn 
prisøkningen skulle tilsi. Fastsettelsen av trekksatsene tar utgangspunkt i gjennomsnittlig 
utgiftsøkning i kostnad per elevplass på landsbasis.  

                                                             
4 Innbyggertall per 1.7.19. 
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Tabellen under viser den økonomiske virkningen finansieringsordningen for private/statlige 
skoler for Strand kommune.  

 

Fram til og med budsjett for 2017 har Strand kommune tilpasset reduksjonen i rammetilskuddet 
ved å gjøre et tilsvarende uttrekk fra skolesektorens ramme. Det vil si at skolesektorens ramme 
er redusert med til sammen 2,922 mill. Rådmannen redegjorde i budsjettforslaget for 2018 for at 
det ikke var tilrådelig å videreføre denne praksisen av hensyn til både statlige og lokale føringer 
og prioriteringer på området. 

I forbindelse med budsjett for 2018 ble det derfor lagt fram et forslag til prinsipp om at 
inntektsreduksjonen i rammetilskuddet som følge av korreksjonsordningen også må ses i 
sammenheng med fremtidige skoleutbygginger. Rådmannen foreslo at kun 60 % av 
inntektsreduksjonen motsvares av et tilsvarende uttrekk fra skolesektorens driftsrammer, og at 
de resterende 40 % henføres til redusert behov for fremtidige skolelokaler. Kommunestyret 
vedtok dette prinsippet i forbindelse med vedtak av budsjett 2018, men reverserte samtidig den 
budsjettmessige effekten av uttrekket på de enkelte skolene dette året.  

Rådmannen la samme prinsipp til grunn for skolesektorens driftsrammer også i 2019. 
Skolesektorens rammer ble da redusert med 7,170 mill. hvorav 2,922 mill. allerede er innarbeidet 
gjennom tidligere års budsjettrammer. Den isolerte budsjettreduksjonen for 2019 var 4,248 mill. 
Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettvedtaket å redusere denne med 1 mill. til 3,248 
mill.  

Strand kommune vil i 2020 trekkes totalt 17,8 mill. i rammetilskudd som følge av 
finansieringsordningen for private/statlige skoler. Rådmannen har i budsjettforslag for 2020 
videreført prinsippet om 60 % driftstilpasning og 40 % investeringstilpasning til 
korreksjonsordningen. Det innebærer at skolenes budsjettrammer for 2020 er redusert med 
ytterligere 4,5 mill. utover det som hittil er trukket ut av skolesektorens rammer. Dette beløpet er 
innarbeidet i den enkelte skolen etter elevfaktor og fremgår av tabellen i slutten av dette kapitlet.  

Resterende inntektsreduksjon som følge av korreksjonsordningen, 7,118 mill. (dvs. 40 % av 
17,794 mill.) skulle vært innarbeidet i plan for skoleutbyggingene. Dette tilsvarer en redusert 
utbygging tilsvarende ca. 120 mill. med dagens snittrente på kommunens investeringslån. Dersom 
dette skal gjennomføres må skoleutbyggingen på Fjelltun reduseres betydelig.  

EIENDOMSSKATT 

Strand kommunestyre vedtok å innføre eiendomsskatt i sak 131/86. Tyve år senere, i sak 48/06 
ble det vedtatt å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattelovens § 8 A-3, 2. ledd 

År

Trekksats per 

elev Utrekk, 1000 kr

Tilbakeføring, 

1000 kr

Nettovirkning av 

tilbakeføring, 

1000 kr

Antall elever i 

privat/ statlig 

skole

2012 78 100               0 2 860 2 860                        0

2013 75 000               0 2 788 2 788                        0

2014 78 700               -79                          3 195                 3 117 1

2015 81 600               0 3 514 3 514                        0

2016 84 500               -1 859 3 917 2 058                        22

2017 91 300               -2 922                    4 459                 1 538                        32

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

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

2020 101 100             -17 794                  6 189                 -11 604                    176
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fastsetter at kommuner i hovedregelen må gjennomføre en generell omtaksering hvert 10. år. Fra 
og med 2019 er det lagt fram nye takster som i hovedregelen skal gjelde de neste 10 årene. 
Eiendomsskattetaksten skal gjenspeile eiendommens antatte markedsverdi, jf 
eiendomsskattelovens § 8 A-2 (1). Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt har fastsatt egne 
retningslinjer som ligger til grunn for omtakseringen.  

Fra og med 2020 er det innført en obligatorisk reduksjonsfaktor på takster til boliger og 
fritidsboliger. Den nye regelen innebærer at disse takstene skal reduseres med 30 %. Det 
innebærer at dersom eiendomsskatteinntektene skal holdes uendret på dagens nivå, må 
skattesatsen økes fra 1,4 promille til 2,0 promille.  

Kommunestyret har i sak 99/17 vedtatt at den samlede inntekten fra eiendomsskatt ikke skal øke. 
Det har ikke vært mulig å legge fram et budsjettforslag i balanse som ivaretar dette vedtaket. Dette 
skyldes i hovedsak en svak inntektsforventning og høye kostnader forbundet med allerede 
vedtatte investeringer.  

Rådmannen har innarbeidet en økt skattesats i 2020 på 1 promille. Det vil si 0,4 promille utover 
den økningen som uansett må vedtas for å opprettholde eiendomsskatteinntektene i 2020 på 
samme nivå som i 2019 (jf omtale i budsjettforslag 2019). En ny skattesats i 2020 på 2,4 promille 
innebærer en inntektsøkning for kommunen på 4,086 mill. Denne økningen innebærer at 
gjennomsnittlig eiendomsskatt per boenhet i 2020 vil være på 3.138 kroner og per fritidsbolig på 
2.382. Ser vi kun på forslaget om økt inntekt fra eiendomsskatt vil denne i snitt utgjøre 1,43 kr per 
dag for boliger og 1,09 kr per dag for fritidsboliger.  

Rådmannen har videre innarbeidet en økning i skattesatsen til 3,0 promille i 2021. Denne 
økningen medfører en årlig ekstra inntekt for kommunen på 6,13 mill.  

Når skattesatsen er etablert på 3,0 promille i 2021 vil samlede eiendomsskatteinntekter ha økt 
med 10,2 mill. mot 2019 nivået. Dette tilsvarer under det halve av hva låneavdragene øker i 
økonomiplanperioden.   

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

INTEGRERINGTILSKUDD 

Kommunestyret vedtok i sak 93/17 at Strand kommune skulle bosette 10 flyktninger i 2019, men 
ga Formannskapet fullmakt til å ta endelig stilling til antallet. Formannskapet vedtok 6.2.18 å 
bosette 17 flyktninger i 2019. Familiegjenforening kommer i tillegg.  

Strand kommune har den 25.10 mottatt melding om at IMDI vil anmode kommunen om å bosette 
20 flyktninger i 2020. Da dette kom så sent i budsjettprosessen baserer budsjettforslaget seg på 
foreløpig estimat på 10 stk. Familiegjenforeninger kommer i tillegg. Egen sak med forslag om 
bosetting av Strands relative andel av bosettingsbehovet legges fram parallelt med budsjettet. En 
eventuell bosetting av 20 flyktninger versus 10 flyktninger innebærer både økte utgifter og 
inntekter. Vedtak i tråd med rådmannens anbefaling innebærer at endring i tilskuddsberegning 
og utgifter blant annet knyttet til introduksjonsordningen må foretas i første tertialrapportering.   

Med utgangspunkt i bosetting av 10 flyktninger pluss familiegjenforeninger i 2020 er det estimert 
at Strand vil motta 27 mill. i integreringsmidler. Dette utgjør en reduksjon på 5,2 mill. i forhold til 
justert budsjett for 2019. Integreringstilskuddet gis kommuner som bosetter flyktninger. 
Tilskuddet gis i fem år, og tilskuddsbeløpet nedtrappes årlig. I 2015 og 2016 bosatte Strand flere 
flyktninger som vi nå mottar mindre tilskudd for. Bosettingen har de senere år vært på et lavere 
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nivå, dette forklarer hvorfor integreringstilskuddet reduseres fra 2019 til 2020, og videre utover 
i økonomiplanperioden. Tabellen på neste side viser forslag til disponering av 
integreringstilskuddet i 2020. Differansen mellom budsjettert tilskudd, 27,1 mill. og konkrete 
integreringstiltak, kr 21 mill. går som medfinansiering av driften i kommunen ellers.  

I det følgende gjennomgås forslag til endringer i disponering av integreringsmidlene.  

 

Bekkevegen barnehage fungerer i dag som innføringsbarnehage for bosatte flyktningebarn som 
av språklige grunner ikke kan gå direkte inn i vanlig barnehage. Rådmannen foreslår å redusere 
dette tilbudet med 0,4 mill. ettersom det er færre ankomne barn som har behov for dette tilbudet. 

Ryfylke læringssenter opprettholder et undervisningstilbud til deltakere i 
introduksjonsprogrammet i skolens ferier. På grunn av mindre disponible midler generelt foreslår 
rådmannen å redusere dette tilbudet med 0,15 mill. Videre foreslås det ingen bevilgning til 
Jobbsjansen i 2020. Jobbsjansen er et integreringsprosjekt som Ryfylke læringssenter har mottatt 
tilskudd fra staten for tidligere. Tilskuddet har bortfalt og rådmannen vurderer det slik at Strand 
ikke har økonomi til å opprettholde tilbudet. Rådmannen foreslår imidlertid å sette av nye midler 
til fagarbeiderutdanning som et integreringstiltak fra og med 1.8.2020. Dette fordi forrige runde 
viste svært gode resultater og fordi det ennå ikke er mottatt endelig svar på om modellen vil 
godkjennes sentralt. Rådmannen opplever at erfaringene med helsefagarbeiderutdanningen er 
etterspurt og omtalt langt utover kommunens grenser. Det er ikke endelig konkludert innen 

Virksomhet

Styrket b.hage 650 000 0

Jørpeland barnehage Utgifter til fremmedspråklige barn 65 300 0

Bekkevegen barnehage Innføringsbarnehage 400 000 -400 000

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

Skole Innføringsklasse - 5-10 klasse 1 464 000 0

Skole språkstasjon ved Resahaugen skole 600 000 0

Ryfylke læringssenter Undervisningstilbud i skolens ferier 250 000 -150 000

Ryfylke læringssenter 0 -800 000

Ryfylke læringssenter Fagarbeiderutdanning 500 000 500 000

Strand kommune Øvrige administrative kostnader 0 -100 000

NAV (felles) Kompetansetiltak 100 000 0

Nav Strand flyktningtjeneste, 3 veiledere 2 150 000 -850 000

Nav Strand flyktningtjeneste, 1 jobbspesialist 600 000 600 000

Nav Strand Jentegruppe / mødregruppe 50 000 0

Nav Strand 150 000 -50 000

Nav Strand Kontordrift eks tolk 150 000 0

Nav Strand Stønad til intro-deltagelse og etablering 10 000 000 -6 000 000

Nav Strand 0 -200 000

Nav Strand 560 000 0

Nav Strand helsefagarbeiderutdanning - livsopphold deltakere 0 0

Nav Strand Teamkoordinator 0 -50 000

Nav Strand Forkurs - samarbeid med Strand VGS 0 -500 000

Nav Strand Tilkallingsavtaler (personer med språkkunnskap)

Nav Strand Individuelt tilrettelagt opplæring

Nav Strand Individuelt oppfølgingstiltak 

Psykiatritjenesten Gruppeterapi/aktiviteter-mestring traumatiske minner

Familiens Hus Helsesøster 160 % 950 000 0

Helse 365 000 0

Frivillighetssentralen Integreringstiltak inkl Svømmeopplæring/mødregruppe 115 000 0

Kultur Fritidsveileder 200 000 200 000

Kultur 410 000 0

Kultur 0 -200 000

Kultur Bibilioteket, 50 % stilling 308 000 -100

21 087 300 -8 000 100

Jobbsjansen

Imdipedagog

Tolk

Husverttiltak

miljøarbeider 

Endring ifht 

opprinnelig 

budsjett 2019

Disponerte midler

Disponering integreringstilskuddet 2020

Tjeneste/formål

Budsjettforslag 

2020

500 000 0

Lege 40%

Fritidsklubb

Fargespill
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hvilket fag denne innsatsen vil rettes mot i 2020. Dette vil besluttes i samarbeid med 
Fylkeskommunen. 

Differansen mellom budsjettert tilskudd, 27,1 mill. og konkrete integreringstiltak, kr 21,4 mill. går 
som medfinansiering av driften i kommunen ellers. Tidligere budsjettert egen post for Strand 
kommune øvrige administrative kostnader utgår derfor.  

Innenfor Navs integreringsarbeid er det foreslått en reduksjon i bemanningen i 
flytkningetjenesten ettersom en ansatt er ute i permisjon. Det tas ikke inn vikar for denne. Det 
foreslås å vri oppmerksomheten til den ene veilederstilling til en jobbspesialiststilling for å sette 
en ekstra innsats i å få bosatte flyktninger som er ferdig med introduksjonsprogrammet ut i lønnet 
arbeid. Det er fortsatt 4 veiledere innenfor flyktningetjenesten, jobbspesialisten er kun en 
dreining av fokusområde.  

Deltakere i introduksjonsprogrammet mottar en ytelse mens de deltar i programmet. Ordningen 
forvaltes av Nav i samarbeid med Ryfylke læringssenter. Formålet er å gi deltakerne 
grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv og forberede dem 
til arbeid eller utdanning. Rådmannen foreslår å redusere budsjettposten for 
introduksjonsordningen med 6 mill. som følge av avtagende antall deltakere. Denne 
budsjettposten må vurderes på ny i første tertial 2020.  

Videre foreslås en reduksjon i posten for husverttiltak med 0,2 mill. i budsjettforslaget for 2020. 
Husvertordningen er beskrevet i KOM-014/16 og knytter seg til bosetting av enslige mindreårige. 
I tillegg til å huse en mindreårig, skal husverten skape trygghet og trivsel i bosituasjonen. 
Husverten skal også bidra til trening av språk og erfaring med nye ord og begreper. Tiltaket 
dekker både leie og godtgjørelse til husvertene. Budsjettet ble redusert med 0,8 mill. i 
budsjettforslaget for 2019 og foreslås nå tatt ut i sin helhet pga det til nå ikke har ankommet flere 
enslige mindreårige til Strand.  

I budsjett for 2019 redegjorde rådmannen for at det var inngått et samarbeid med Strand 
videregående skole om å gjennomføre forkurs til videregående opplæring for flyktninger. Målet 
med forkurset var å gjøre flyktningene i stand til å finne ut hvilke utdannings- og yrkesmål de vil 
satse på. Kurset skulle inngå som en del av flyktningenes introduksjonsprogram og fungere som 
et supplement til den undervisningen som allerede blir gitt av Ryfylke læringssenter. Det er ingen 
deltakere i forkurset nå og rådmannen foreslår derfor at midlene trekkes ut. I tillegg foreslås to 
mindre reduksjoner i driftspostene knyttet til tolkeutgifter og et eget tillegg for teamkoordinator 
for flyktningetjenesten.  

Innenfor Kulturbudsjettet foreslås to justeringer. Fargespill var en egen oppsetting i regi av 
kulturskolen. Kulturskolen melder fra om at dette ikke er tiltenkt å fortsette, og bevilgningen 
trekkes derfor ut. Rådmannen foreslår imidlertid å flytte disse midlene over til et nytt tiltak kalt 
fritidsveileder. Dette tiltaket er ment å lønne egne veiledere med fremmedkulturell bakgrunn som 
kan veilede bosatte flyktninger til hvilke fritidsaktiviteter som finnes.  

ØVRIGE INNTEKTER 

Kommunen mottar konsesjonsavgift for Jøssang og Dalen kraftverk på 0,366 mill. hvert år. 
Vedtaket mottas fra NVE i desember måned for inneværende år. For økonomiplanperioden 2020-
2023 er det lagt til grunn samme nivå som regnskapet for 2018. Vi har pr dags dato ikke fått 
signaler om at beløpet vil endres. Konsesjonsavgiften settes av på næringsfondet. Det er foreslått 
at 0,160 mill. skal benyttes til bygdeutvikling under Næringsutvikling. I henhold til vedtekter for 
næringsfondet er også 0,1 mill. avsatt til utbetaling av etablerertilskudd. For 2020 foreslås det å 
benytte 0,1 mill. av næringsfondet for å delfinansiere cruiseprosjektet til Reisemål Ryfylke og 0,1 



Økonomiplan 2020 – 2023   
 

25 
 
 

mi.. for etablering av testsenter for droner. Øvrig disponering av næringsfondet vil skje basert på 
kommunens vedtekter for næringsfondet.  

Kommunen kjøper nesten 7 mill. kWh i konsesjonskraft fra Jøssang og Dalen Kraftverk. 
Forvaltningen av kraften har i 2019 vært gjennomført av Ishavskraft. Prisen for konsesjonskraften 
er lavere enn kraftprisene på spotmarkedet, og rådmannen foreslår derfor at kommunen fra og 
med 2020 gjør et forsøk med å benytte seg av konsesjonskraften selv. Foreløpige beregninger 
tilsier at dette vil gi en netto besparelse på 0,2 mill.  i 2020 med økende besparelser utover i 
planperioden. Dersom besparelse ikke oppnås vil rådmannen foreslå endret praksis fra og med 
2021 igjen.  

Denne endringen medfører at netto salgsinntekt fra konsesjonskraften (ca 1 mill.) utgår i 2020, 
men motsvares av 1,2 mill. i reduserte strømutgifter. Nettoeffekten av disse forhold er 0,2 mill.   

Statlig investeringskompensasjon i skoler, omsorg og kirke er for 2019 er videreført i tråd med 
forrige økonomiplanprognose. Kompensasjonen varierer med renteutgiftenes størrelse. 
Rentekompensasjonsordningen er avviklet, slik at det er ikke budsjettert med ny kompensasjon 
etter ferdigstillelse av Superparken på Tau eller etter Nye Fjelltun.  

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

FINANSPOSTER 

Forslag til investeringsbudsjettet for perioden 2020-2023 og renteforventninger for perioden 
danner grunnlaget for kommunens finansposter i økonomiplanen. Basert på vurdering av 
gjenstående levetid på kommunens anleggsmidler er det forutsatt at nye låneopptak skal 
nedbetales over 30 år sammen med eksisterende gjeld. Ved faktiske låneopptak blir det vurdert 
hvor lang løpetid lånene kan ha sett opp mot gjenstående levetid på anleggsmidlene.  

Budsjettforslaget for 2020 har videreført forslaget fra 2019 om avdragsfrihet for noen lån for å 
oppnå reduserte finanskostnader. Strand kommune har i dag en låneportefølje på 22 
investeringslån. Disse er tatt opp som serielån med 25 – 30 års nedbetalingstid. Lånevedtak fattes 
hvert år i forbindelse med budsjettvedtaket, og det spesifiseres i vedtaket hvor lang løpetid det 
skal være på lånene. Løpetiden avgjør hvor store avdrag kommunen skal betale det enkelte år.  

Det framgår av kommuneloven § 50 nr. 7 a hvordan kommunenes lånegjeld skal avdras. 
Intensjonene i lovbestemmelsen tar utgangspunkt i det finansielle ansvarsprinsipp slik at 
lånegjelden skal avdras planmessig, og slik at lånegjelden skal være innfridd når kommunens 
eiendeler er fullt avskrevet.  

Strand kommune i flere år betalt mer enn minste tillatte avdrag. Ved å betale mer enn minste 
tillatte avdrag tar dagens kommunestyre et større ansvar for gjeldsbyrden enn minstekravet etter 
lovteksten. Det vil si at bærekraften i gjeldsbyrden ivaretas bedre når vi betaler mer i dag enn om 
vi skyver en større del av regningen over til kommende generasjoner/kommunestyrer. 
Rådmannen har i budsjettforslag for 2020 videreført forslag om minste avdragsbetaling på 
kommunens investeringslån. Kommunen bør benytte enhver økonomisk handlingsmulighet som 
oppstår til å betale ned mer avdrag slik at den økonomiske handleevnen ivaretas bedre over tid.  
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Langsiktig gjeld på kommunens investeringer vil i løpet av økonomiplanperioden øke med ca. 400 
mill. i forhold til 2019. I 2020 vil økningen være på 192 mill., videre øker gjelden med 107 mill. i 
2021, 93 mill. i 2022 og 7 mill. i 2023. Strand kommune vil i løpet av 2020 passere én milliard i 
investeringslån, og i 2023 vil estimert investeringsgjeld være 1,346 mrd. Disse estimatene tar ikke 
hensyn til prisstigning i perioden.  

 

Denne betydelige økningen i 
gjeld gjenspeiler seg i 
kommunens rente- og 
avdragsutgifter i perioden. 
Avdragene er i 2023 forventet å 
utgjøre 49 mill. Renteutgiftene 
anslås å være 32 mill. 
Sammenlagt innebærer dette en 
betydelig økning i 
finanskostnadene fra i dag til 
utløpet av økonomiplanperioden. 
Dersom inntektene ikke øker 
tilsvarende tilsier dette at 
tjenesteproduksjonen i 
kommunen må reduseres med  

31 mill. for å håndtere gjelda. Omgjort i antall årsverk tilsier det 46 færre årsverk om vi legger 
gjennomsnittslønnen for kommunens faste ansatte til grunn. 

 

 

Norges bank besluttet 
24.10.19 å holde 
styringsrenten uendret på 
1,50 %. Rentebanen 
framover tilsier en 
videreføring av dette 
rentenivået framover med 
en svak nedgang fra og med 
2021. Figuren under viser 
Norges bank prognose for 
utvikling av 3 mnd 
niborrente. 

 

(tall i tusen kroner) Regn 2018 Bud 2019 2020 2021 2022 2023

Renteutgifter 18 657 17 607 23 943 27 958 30 044 31 650

Avdrag 39 097 32 742 29 663 39 674 43 572 49 074

Renteutgifter og gjeldsavdrag 57 754 50 349 53 606 67 632 73 616 80 724

Renter og avdrag VAR-investeringer -9 938 -11 570 -12 588 -13 583 -14 350 -15 176

Statlig invest.komp. skole/omsorg -2 983 -3 479 -3 629 -3 468 -3 391 -3 253

Sum rente-/avdragsrefusjoner -12 921 -15 049 -16 217 -17 051 -17 741 -18 429

Renter og avdrag etter refusjoner 44 833 35 300 37 389 50 581 55 875 62 295

Langsiktig gjeld investeringer 737 289 946 258 1 138 145 1 245 781 1 338 864 1 346 255

Renteutgifter, låneavdrag og refusjoner
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Ved beregning av rentekostnader tillegges et marginpåslag på nibor på 0,60 % som vi i snitt møter 
hos våre låneinstitusjoner. Rådmannen har i budsjett og økonomiplanperioden budsjettert renter 
og avdrag i henhold til prognoser i KBN Finans, et gjeldsporteføljesystem som tilbys av 
kommunalbanken. I dette systemet er det markedets forventninger som ligger til grunn for 
forventet rentebane fremover. Kredittmarkedet følger Norges banks anslag i store trekk men 
ligger konsekvent på et litt lavere nivå enn Norges bank.  

Nye låneopptak i perioden er budsjettert til flytende rente. For å redusere renterisiko og skape 
større forutsigbarhet på nivået på rentekostnader, kan lån inngås med fastrente. Det kan også 
inngås separate rentebytteavtaler. Gjeldende finansreglement tilsier en fastrenteandel på 
minimum ⅓ av brutto låneportefølje. Minimum ⅓ av brutto låneportefølje skal ha flytende rente 
og siste tredjepart skal vurderes ut fra markedssituasjonen. Per 31. august 2019 var 65 % av 
brutto låneportefølje sikret med fastrentebetingelser.  

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

Som følge av økende gjeldsgrad utover i planperioden vil kommunen være eksponert for en 
betydelig renterisiko. Rådmannen mener dette taler for fortsatt behov for en sikringsandel. En 
renteøkning på 1 prosentpoeng utover budsjettert rentenivå for økonomiplanperioden vil i 2023 
utgjøre ca. 7,4 mill. i økte renteutgifter på kommunes lån med flytende rente. Ved utgangen av 
2019 ventes kommunens rentefond å være på 9,7 mill. Dette skal være en buffer for renteøkninger 
på kort sikt. Hvis rentefondet er for lite til å dekke eventuelle renteøkninger, kan kommunen 
risikere å måtte kutte i tjenesteproduksjonen for å finansiere økte renteutgifter. Basert på dagens 
gjeldsnivå og rentesikring vil ett prosentpoeng økning i rentenivå innebære ca. 1,269 mill. i økt 
renteutgift i kommende 12 måneder med dagens sikringsgrad. Ut i fra disse beregninger er 
rentefondet pr dags dato vurdert stort nok til å håndtere den løpende risikoen.  

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

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

Årlig mottatt avdrag knyttet til ansvarlig lån til Lyse AS er på 2,53 mill. Disse midlene benyttes 
som egenfinansiering av investeringer. I tillegg til avdraget kommer renteinntekter på lånet. 
Rentebetingelsene er 3-mnd niborrente pluss 2 % rentepåslag. Dette gir kommunen en årlig 
finansinntekt, i tillegg til mottatt avdrag, på ca 1,7 mill. i perioden 2020 – 2023.  

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

Innskjerpede retningslinjer fra Husbanken medfører at startlånsordningen i mindre grad retter 
seg mot førstegangsetablerere, og mer mot varig vanskeligstilte. Det resulterer i vesentlig færre, 
men ofte større tilsagn på startlån. I 2019 var startlånsopptaket på 25 mill. Pågangen har vært 
økende fra 2018 nivået, og rådmannen forslår å videreføre ramme på 25 mill. i 2020. Kommunen 
har et påslag på renten til Husbanken på 0,25 % som skal dekke administrasjon. Det forventes i 
utgangspunktet at kommunens renteutgifter på startlånet tilsvarer renteinntektene.  

BRUK AV FOND 

Budsjettforslaget har innarbeidet et forslag om bruk av fond både i driftsregnskapet og i 
investering. I driftsregnskapet er det planlagt å bruke 5,849 mill. til økte tilskudd til tros og 
livssynsamfunn som følge av bygging av ny kirke på Tau. Ettersom dette er en forbigående 
ekstrautgift anser rådmannen det tilrådelig å foreslå å finansiere dette ved bruk av fondsmidler. 
Videre er det foreslått å bruke fondsmidler til å yte tilskudd til ny båt til Ryfylke friluftsråd (0,209 
mill.). Videre er det foreslått 0,5 mill. finansiert fra fond for å automatisere tilsyn, samt 0,5 mill. 
for eiendomsomtakseringen som følge av grensejustert område.  

Det er planlagt å benytte 2,5 mill. av flyktningefondet for å delfinansiere driften ved Ryfylke 
læringssenter ut inneværende skoleår. Det vil våren 2020 arbeides videre med tilpasninger i 
driften i tråd med sviktende inntekter. 

Videre er det budsjettert med bruk av 3,1 mill. i investeringsregnskapet for å begrense 
låneopptaket og for å følge bestemmelsene i kommunelovens § 50 om hva som kan 
lånefinansieres. Pensjonsinnskuddet i KLP kan ikke lånefinansieres, og budsjettert innskudd på 
2,5 mill. må dekkes av denne egenfinansieringen. 

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

 

BUDSJETTETS UTGIFTSSIDE 

Lønnsveksten i 2020 anslås i statsbudsjettet til 3,6 % for kommunesektoren. Oppgjøret i 2020 er 
et hovedoppgjør. Avsatt lønnspott for 2020 utgjør 17,7 mill. Dette inkluderer også lønnsjustering 
for de deler av inneværende års lønnsoppgjør som ikke er hensyntatt i virksomhetenes 
budsjettramme for 2020, samt pensjon og arbeidsgiveravgift knyttet til alle lønnsendringer.  

Kommunens pensjonsutgifter er budsjettert i henhold til prognoser fra våre 
pensjonsleverandører KLP og Statens pensjonskasse. Prognosene for 2020 tilsier økte 
pensjonsutgifter sammenlignet med opprinnelig budsjett for 2019. Det er budsjettert en forventet 
avkastning på 2 mill. på pensjonsmidler innskutt i 2019. Dette er en usikker inntekt og det er 
derfor risiko for at denne må budsjettjusteres i løpet av 2020.  

Forventet prisstigning i 2020 er i statsbudsjettet anslått til 3,1 %. Virksomhetene er ikke 
kompensert for dette forhold. Det innebærer i praksis et generelt 
innsparings/effektiviseringskrav på 4 mill.  
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DRIFTSBUDSJETT FOR VIRKSOMHETENE 

Inngangsporten til arbeidet med budsjett 2020 har, som for budsjett 2019, vært at svak 
befolkningsvekst og lavere rammeoverføring fra stat gir lav inntektsvekst. Samtidig preges 
kommunen av betydelige investeringsbehov. I tillegg har budsjettprosessen vist en kombinasjon 
av både lovmessige krav, forventninger fra våre brukere og egne ambisjoner om et kvalitativt løft 
i tjenestene. Dette er forhold som er vanskelige å kombinere. 

Det ambisiøse investeringsprogrammet legger i økende grad beslag på kommunens driftsbudsjett. 
Veksten i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er lavere enn forventet lønns- og prisvekst. Det 
er med andre ord ikke mulig å opprettholde dagens tjenestetilbud og kostnadsnivå i driften 
samtidig som vi påtar oss større investeringskostnader.  

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

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

På side 31 er hovedoversikt drift i henhold til forskrift om økonomiplan (…) § 5-6 vist. Netto 
justert driftsnivå i 2020 er 925,8 mill. mot 927,8 mill. i justert budsjett per 2. tertial 2019. Nivået 
i 2020 er redusert utover økonomiplanperioden, hovedsakelig som følge av:  

- økende omstillingskrav i sektorene 
- forbigående effekt av økte tilskudd til tros og livssynssamfunn  
- redusert satsing innenfor rus og psykiatri som følge av redusert tilskudd fra stat 
- redusert satsing på hverdagsrehabilitering som følge av redusert tilskudd fra stat 
- midlertidig stans i frisklivsentralen i inntil 2 år som følge av permisjon, samt redusert 

tilskudd fra stat 
- redusert satsing på kulturskolen gjennom redusert tilbud i enkelte fag og generelt økte 

priser 
- foreslått avvikling av driften ved Nordre Strand skole fra og med nytt skoleår 
- foreslått avvikling av driften ved Eikehaugen barnehage fra og med nytt barnehageår 
- foreslått terminering av kjøp av skoleplasser av Nye Sandnes fra og med nytt skoleår 
- foreslått terminering av kjøp av barnehageplasser av Nye Sandnes fra og med nytt 

barnehageår 
- reduserte kapitalkostnader som følge av at Flerbrukshall på Jørpeland ikke anbefales 

gjennomført i inneværende økonomiplanperiode 

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

For å kunne imøtekomme nødvendige drifts og investeringstiltak har budsjettforslaget for 2020 
ikke innarbeidet enkelte driftstiltak i vedtatt økonomiplan. Felles for tiltakene er at de enkeltvis 
er relativt beskjedne, og det dreier seg om tiltak utenfor kommunens kjernevirksomhet. Det 
gjelder trivselsmidler for elever 0,2 mill. og trivselsmidler for eldre 0,2 mill, samt utdeling av 
eiendomsskattemidler til utkantene 0,5 mill. Summen av disse tiltak utgjør 0,9 mill. hvert enkelt 
år i økonomiplanperioden. 
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Som vist tidligere i dette kapitlet utfordrer skoleinvesteringene de vedtatte økonomiske 
styringsparameterne, og kommunens netto lånegjeld vil i 2023 utgjøre tilsvarende 117 % av 
stipulerte driftsinntekter, mot vedtatt mål på maksimalt 60 %. 

 

 

Regnskap Bud 2.tert

2018 2019 2021 2022 2023

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

Kvalitet/HMS 251                -115              2 123            -2 123           -                -160              -160              -160              

Dokument -112              127                5 443            -5 443           -                -                -                -                

Personal/lønn -695              -249              10 076          -10 076        -                -                -                -                

Lærlinger 1 813            2 819            2 181            -441              1 740            1 740            1 740            1 740            

Sum Personal & organisasjon 1 257            2 582            19 823          -18 083        1 740            1 580            1 580            1 580            

Økonomi 2 034            2 338            10 848          -8 295           2 553            1 750            1 750            1 750            

IKT 2 022            2 774            16 746          -14 883        1 863            1 863            1 863            1 863            

Sum Økonomi & IKT 4 056            5 112            27 594          -23 178        4 416            3 613            3 613            3 613            

Barnehagesektoren 131 086        129 429        137 490        -9 047           128 443        127 612        126 175        126 175        

Skolesektoren 167 346        170 097        178 424        -14 090        164 334        156 406        155 228        155 228        

Voksenoppl., PPT, Kulturskolen (2020) 15 363          19 615          26 462          -6 581           19 881          17 881          17 881          17 881          

Sum Opplæring 313 795        319 141        342 376        -29 718        312 658        301 899        299 284        299 284        

Pleie og omsorg 132 105        133 346        149 568        -13 520        136 048        134 948        134 060        134 060        

PUH-tjenesten 51 059          53 038          68 014          -11 511        56 503          56 503          56 503          56 503          

Sum Omsorg 183 164        186 384        217 582        -25 031        192 551        191 451        190 563        190 563        

Felles Levekår -                -                -1 002           -1 002           -1 598           -2 078           -2 078           

Barnevern 38 044          37 476          39 715          -2 930           36 785          36 785          36 785          36 785          

NAV 49 022          47 373          45 329          -3 323           42 006          42 006          42 006          42 006          

Familiens Hus 11 710          13 644          16 286          -238              16 048          16 048          16 048          16 048          

Psykiatritjenesten 18 107          17 883          19 053          -780              18 273          18 273          18 273          18 273          

Kommunal helsetjeneste 32 213          36 071          40 687          -8 078           32 609          32 609          32 609          32 609          

Sum Levekår 149 096        152 447        160 068        -15 349        144 719        144 123        143 643        143 643        

Næring 4 475            3 990            4 694            -245              4 449            4 349            4 249            4 249            

Kultur 15 546          17 396          21 431          -1 492           19 939          15 021          14 040          14 090          

Plan og forvaltning 7 963            9 321            18 093          -8 497           9 596            10 596          8 596            8 263            

Vann og avløp -299              2 200            28 731          -25 331        3 400            3 400            3 400            3 400            

Brann 6 644            11 400          13 161          -1 750           11 411          11 411          11 411          11 411          

Bygg og eiendom (inkl. strøm) 53 449          50 223          79 656          -27 151        52 505          51 796          51 796          51 796          

Øvrig Samfunn -5 164           -                2 400            -2 400           -                -294              -531              -531              

Sum Samfunn 82 614          94 530          168 166        -66 866        101 300        96 279          92 961          92 678          

Politisk sekretariat 7 581            7 796            7 691            -                7 691            7 691            7 691            7 691            

Sentral ledelse 8 812            9 599            27 629          -                27 629          27 182          27 005          27 005          

Kirkelig fellesråd 7 028            6 463            6 380            -                6 380            6 380            6 380            6 380            

Sentrale poster 1 935            3 657            3 533            -                3 533            4 891            4 891            4 891            

Fordelte renter/avdrag Vann/Avløp inv. -9 938           -11 570        -12 588        -12 588        -13 583        -14 350        -15 176        

Konsesjonskraft/-avgifter 1 679            1 343            -                -                -                -                -                -                

Pensjon, premieavvik -27 485        -10 943        -16 280        -                -16 280        8 746            5 861            8 629            

NETTO DRIFTNIVÅ 723 594        766 541        964 562        -190 813      773 749        780 252        769 122        770 781        

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

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

Budsjett 

2020

Økonomiplan

Bevilgningsoversikt drift (§ 5-4)
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Opplæring er den største sektoren i kommunen og 
utgjør 37 % av kommunens bruttoutgifter. Omsorg 
står for 24 % av driftsutgiftene. Levekår utgjør 17 %. 
Samfunn utgjør ca. 18 %. Sentral ledelse utgjør 3 % 
men dette er basert på budsjetttall som også 
inkluderer lønnspott som skal benyttes til 
lønnsforhandlinger i hele kommunen i 2020. 
Økonomi & IKT og Personal og organisasjon utgjør 
hver 2 %. Politisk sekretariat utgjør 1 %. Detaljer 
vedrørende sektorene blir nærmere omtalt i 
sektorkapitlene. 

 

Økonomisk oversikt - Drift (§ 5-6) Regnskap Bud 2.tertial Budsjett
(tall i tusen kroner) 2018 2019 2020

Rammetilskudd -360 600 -356 465 -386 738

Inntekts- og formuesskatt -341 974 -360 048 -364 408

Eiendomsskatt -30 779 -30 230 -37 909

Andre skatteinntekter -406 -366 -366

Andre overføringer og tilskudd fra staten -54 503 -36 429 -31 428

Overføringer og tilskudd fra andre -134 626 -63 628 -48 100

Brukerbetalinger -25 456 -25 278 -26 138

Salgs- og leieinntekter -67 267 -72 980 -77 068

Sum driftsinntekter -1 015 611 -945 424 -972 155

Lønnsutgifter 510 765 498 926 477 159

Sosiale utgifter 115 998 134 239 128 669

Kjøp av varer og tjenester 261 859 259 671 263 023

Overføringer og tilskudd til andre 60 429 34 929 56 904

Avskrivninger 36 491

Sum driftsugifter 985 542 927 765 925 755

Brutto driftsresultat -30 069 -17 659 -46 400

Renteinntekter -14 269 -7 788 -7 084

Utbytter -12 660 -13 926 -15 192

Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0

Renteutgifter 20 875 19 980 26 643

Avdrag på lån 39 097 32 742 29 663

Netto finansutgifter 33 043 31 008 34 030

Motpost avskrivninger -36 491

Netto driftsresultat -33 517 13 349 -12 370

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investeringsregnskapet 0 8 300 0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 8 727 -4 731 -4 463

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -8 249 -21 -6 873

Netto avsetninger til premieavviksfond (pensjon) 15 219 3 423 23 706

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0

Bruk av tidligere års overskudd -2 500 -20 320

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 13 197 -13 349 12 370

Merforbruk (+) / Mindreforbruk (-) -20 320 0 0



  Økonomiplan 2020 – 2023 
 

32 
 
 

  
 

Figuren over viser at statlige overføringer/tilskudd og skatter inkludert eiendomsskatt utgjør 
82 % av kommunens inntekter i 2020. Lønn og sosiale utgifter utgjør 62 % av driftsutgiftene i 
budsjettet for 2020. I posten kjøp av tjenester inngår blant annet tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager.  

 

ENDRINGER I DRIFT FRA 2020 TIL 2021 –  2023 

Budsjettet for 2020 og for kommende år i økonomiplanperioden bygger på kommunestyrets 
vedtak om økonomiplan for 2019 – 2022, samt budsjettjusteringer og driftsvurderinger gjort i 
løpet av året. Rådmannen har også justert enkelte driftsområder slik at det er bedre harmoni 
mellom tidligere vedtatte produksjonsnivå, nye volumnivå, offentlige krav og økonomiske midler.  

Tabellen under viser forhold som endrer situasjonen i forhold til kommunestyrets budsjettvedtak 
for 2019, jfr. KOM 79/18. 

 

 

Endrede forutsetninger ift. oppr. budsjett 2019 - Virksomheter 2020 2021 2022 2023

(tall i hele tusen)

Diverse virksomheter Lønnsoppgjør, pensjon og andre lønnsforhold 26 932 26 932 26 932 26 932

Diverse virksomheter Prisstigning utgifter 0 0 0 0

Diverse virksomheter Prisstigning inntekter -566 -566 -566 -566

Diverse virksomheter Fordelt "Reduksjon bruk av vikarbyrå" (KOM 79/18) -500 -500 -500 -500

Diverse virksomheter Driftskonsekvenser av IT investeringer (IT-plan) 2 589 3 947 3 947 3 947

Diverse virksomheter Slutter med leasing av vanndispensere (Rådm) -150 -377 -377 -376

Politisk og sentral ledelse Omstilling  i sektor (etter størrelse) (KOM 79/18) 125 -95 -272 -272

Sektor oppvekst og levekår Omstilling  i sektor (etter størrelse) (KOM 79/18) -2 723 -4 777 -6 435 -6 435

Sektor helse og omsorg Omstilling  i sektor (etter størrelse) (KOM 79/18) -1 114 -2 214 -3 102 -3 102

Sektor teknisk Omstilling  i sektor (etter størrelse) (KOM 79/18) 434 140 -97 -97

1000 Politisk Økning, Kontrollutvalget (21/19) 32 32 32 32

1000 Politisk Økning til 10 partier (Rådm) 34 34 34 34

1100 Sentral ledelse Økning Revisjon (Kontrollutvalget 21/19) 86 86 86 86

1100 Sentral ledelse Ny kommunalsjef Levekår (Rådm) 1 198 1 198 1 198 1 198

1100 Sentral ledelse Eiendomsskattemider til utkantene tas ut (Rådm) -500 -500 -500 -500

1110 Kvalitet/HMS Omstilling:  Oppsigelse av abonnement IT (Rådm) -60 -60 -60 -60

1110 Kvalitet/HMS Lisenser (IT-plan) 64 64 64 64

1110 Kvalitet/HMS Øke stilling og slå sammen med beredskap (Rådm) 122 -38 -38 -38
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Endrede forutsetninger ift. oppr. budsjett 2019 - Virksomheter 2020 2021 2022 2023

(tall i hele tusen)

1150 Næringsutvikling Omstilling:  Andel av kravet (Rådm) -68 -68 -68 -68

1150 Næringsutvikling Gradert tildeling av etablerertilskudd (KOM 38/19, 1. tert.) -30 -30 -30 -30

1150 Næringsutvikling Lysefjorden utvikling (KOM 47/19) 343 343 343 343

1150 Næringsutvikling Cruiseprosjekt (FOR 42/19) 100 100 0 0

1150 Næringsutvikling Cruiseprosjekt finansieres av næringsfond (Rådm) -100 -100 0 0

1150 Næringsutvikling Utvikling av testsenter (Rådm) 100 0 0 0

1150 Næringsutvikling Utvikling av testsenter finansieres av næringsfond (Rådm) -100 0 0 0

1300 Personalavdeling Reduserte personalforsikringer (KOM 38/19) -396 -396 -396 -396

1350 Læringer Reduserte utgifter nye lærlinger (Rådm) -482 -482 -482 -482

1350 Læringer Reduksjon av 5 læringer (Rådm) -1 097 -1 097 -1 097 -1 097

1400 Økonomiavdeling Omstilling:  Reduksjon 50% stilling (halvår i 2020) (Rådm) -171 -343 -343 -343

1400 Økonomiavdeling Midler til stilling flyttet til Stragegi&utv., Kompenseres (Rådm) 725 725 725 725

1400 Økonomiavdeling Skatteinnkreving overføres til staten 1. juni 2020 (Statsbud) -882 -1 513 -1 513 -1 513

1500 IT-avdeling Omstilling:  Red. leie av et serverskap (Rådm) -43 -43 -43 -43

1500 IT-avdeling Økt lisens Citrix (IT-plan) 100 100 100 100

1500 IT-avdeling Digi Rogaland (Rådm) 214 214 214 214

2050 Styrket barnehage Flere nye vedtak (KOM 38/19) 400 400 400 400

2050 Styrket barnehage Færre vedtak (Rådm) -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

2000 Felles barnehage Redusert tilskudd, pga. ny tilskuddsberegning (Rådm) -2 500 -2 500 -2 500 -2 500

2000 Felles barnehage Økte tilskudd pga avvikling av Eikehaugen (Rådm) 1 920 4 608 3 171 3 171

2100 Eikehaugen barnehage Avvikling av drift Eikehaugen barnehage (Rådm) -1 920 -4 608 -4 608 -4 608

2100 Eikehaugen barnehage Pedagogisk bemanning 7 mnd. jan-jul (Rådm) 429 0 0 0

2100 Eikehaugen barnehage Økt brukerbet. 0-3 år, justeres ved hvert opptak (Rådm) -100 -100 -100 -100

2180 Bekkevegen barnehage Integr.tilsk . : Innføringsbhg, redusert tilbud -400 -400 -400 -400

2500 Felles grunnskole Mobbeombud (KOM 79/18) 200 200 200 200

2500 Felles grunnskole Omstilling:  Mobbeombud tas ut (Rådm) -200 -200 -200 -200

2500 Felles grunnskole Red. grunnressurs gjesteelev fra Strand (Rådm) -57 -57 -57 -57

2500 Felles grunnskole Red. spesialundervisning gjesteelver fra Strand (Rådm) -30 -30 -30 -30

2500 Felles grunnskole Spesialundervisning friskoler (Rådm) 928 928 928 928

2500 Felles grunnskole Skyss friskoler (Rådm) 106 106 106 106

2500 Felles grunnskole Kjøp skoleplasser av Nye Sandnes ut skoleåret 19/20 (Rådm) 2 350 0 0 0

2500 Felles grunnskole Skyss elever til Forsand skule ut skoleåret 19/20 (Rådm) 95 0 0 0

2500 Felles grunnskole Skyss svømmeopplæring (KOM 50/18) 415 415 415 415

2500 Felles grunnskole Reduksjon driftstilskudd privat ordinær SFO (Rådm) -273 -273 -273 -273

2500 Felles grunnskole Trivselsmidler elever tas ut (Rådm) -200 -200 -200 -200

2500 Felles grunnskole Reduksjon skolebøker og lisenser (KOM 55/18) -800 -800 -800 -800

2530 Tau ungdomsskole Grunnressurs gjesteelever i Strand, inntekt (Rådm) -3 -3 -3 -3

2530 Tau ungdomsskole Korreksjonsordning  private skoler 60% i drift (KOM 99/17) -497 -497 -497 -497

2530 Tau ungdomsskole Lærertetthet  Tilskudd inn i rammetilskudd, kompens. (Rådm) 152 152 152 152

2560 Jørpeland ungdomsskole Korreksjonsordning  private skoler 60% i drift (KOM 99/17) -856 -856 -856 -856

2560 Jørpeland ungdomsskole Lærertetthet  Tilskudd inn i rammetilskudd, kompens. (Rådm) 255 255 255 255

2590 Nordre Strand skole Korreksjonsordning  private skoler 60% i drift (KOM 99/17) -207 -207 -207 -207

2590 Nordre Strand skole Lærertetthet  Tilskudd inn i rammetilskudd, kompens. (Rådm) 125 125 125 125

2590 Nordre Strand skole Avvikler drift Nordre Strand skole ved nytt skoleår (Rådm) -4 255 -10 212 -10 212 -10 212

2620 Tau skole Elever fra Nordre Strand skole 5 mnd (Rådm) 1 380 3 312 3 312 3 312

2620 Tau skole Busstransport Bj.bygd reduseres (Øk.pl) -653 -653 -653 -653

2620 Tau skole SFO redusert brukerbetaling (Rådm) 355 355 355 355

2620 Tau skole Lærertetthet  Tilskudd inn i rammetilskudd, kompens. (Rådm) 630 630 630 630

2620 Tau skole Korreksjonsordning  private skoler 60% i drift (KOM 99/17) -1 012 -1 012 -1 012 -1 012

2680 Fjelltun skole Korreksjonsordning  private skoler 60% i drift (KOM 99/17) -784 -784 -784 -784

2680 Fjelltun skole Lærertetthet  Tilskudd inn i rammetilskudd, kompens. (Rådm) 265 265 265 265

2690 Resahaugen skole Korreksjonsordning  private skoler 60% i drift (KOM 99/17) -1 151 -1 151 -1 151 -1 151

2690 Resahaugen skole Lærertetthet  Tilskudd inn i rammetilskudd, kompens. (Rådm) 1 022 1 022 1 022 1 022

2690 Resahaugen skole SFO redusert brukerbetaling (Rådm) 268 268 268 268

2750 Kulturskolen Inntektsøkning nye priser (Rådm) -409 -409 -409 -409

2750 Kulturskolen Reduserte lønnsutgifter 72,5 stilling (Rådm) -591 -591 -591 -591

2800 Ryfylke læringssenter Reduserte inntekter blir kompensert (Rådm) 2 500 0 0 0

2800 Ryfylke læringssenter Finansieres av flyktningefond (Rådm) -2 500 0 0 0

2800 Ryfylke læringssenter Integr.tilsk . : Underv. tilbud i ferier, red. tilbud -150 -150 -150 -150

2800 Ryfylke læringssenter Integr.tilsk . : Jobbsjansen, red. tilbud -800 -800 -800 -800

2800 Ryfylke læringssenter Integr.tilsk . : Fagarb. utdanning 500 1 000 1 000 1 000

2900 PPT Visma Flyt PPT (IT-plan) 145 145 145 145

3100 Barnevern Omstilling: Kjør for livet tas ut (KOM 24/19) -90 -90 -90 -90

3150 NAV sosial Kjøp av varig tilrettelagt arbeidsplass, VTA (KOM 38/19) 300 300 300 300

3150 NAV sosial Integr.tilsk . : Vakant veileder -600 -600 -600 -600

3150 NAV sosial Integr.tilsk . : Jobbspesialist 350 350 350 350

3150 NAV sosial Integr.tilsk . : Tolk, reduksjon -50 -50 -50 -50
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Endrede forutsetninger ift. oppr. budsjett 2019 - Virksomheter 2020 2021 2022 2023

(tall i hele tusen)

3150 NAV sosial Integr.tilsk . : Introstønad, reduksjon -6 000 -6 000 -6 000 -6 000

3150 NAV sosial Integr.tilsk . : Husverttiltak, reduksjon -200 -200 -200 -200

3150 NAV sosial Integr.tilsk . : Teamkoordinator, reduksjon -50 -50 -50 -50

3150 NAV sosial Integr.tilsk . : Forkurs samarb. SVGS, reduksjon -500 -500 -500 -500

3150 NAV sosial Stilling rus. Tilskudd bortfaller. Kompensert 50% (Rådm) 560 560 560 560

3150 NAV sosial Personrettet tilsk. Husbanken inn i rammetilsk. 2020 (Rådm) 1 000 1 000 1 000 1 000

3150 NAV sosial Økt husleie, ombygging sikkerhet NAV (Rådm) 150 150 150 150

3200 Familiens hus Feilaktig budsjettert stilling (KOM 38/19) -135 -135 -135 -135

3200 Familiens hus Frisklivssentral nedlegges i 1-2 år (Rådm) -600 -600 0 0

3200 Familiens hus Tilskudd samliv tas ut (Rådm) -50 -50 -50 -50

3200 Familiens hus Tilskudd innlemmes i rammetilskudd, Kompenseres (Rådm) 2 525 2 525 2 525 2 525

3250 Felles Omsorg Kreftkoordinator helårsvirkning (KOM 79/18) 300 300 300 300

3250 Felles Omsorg Omstilling: Kreftkoordinator tas ut (KOM 24/19) -500 -500 -500 -500

3250 Felles Omsorg Lisenser (IT-plan) 377 377 377 377

3250 Felles Omsorg Ny VTA-plass pga. grensejusteringen (Rådm) 225 225 225 225

3300 Psykiatritjenester Bortfall av ROP tilskudd kompenseres delvis (29 %) (Rådm) 560 560 560 560

3300 Psykiatritjenester Endring BPA (Rådm) 158 158 158 158

3400 Tau omsorg Styrke dagens drift (Rådm) 228 228 228 228

3400 Tau omsorg Sykesignalanlegg fornyelse, drift, (Rådm) 100 100 100 100

3460 Åpen omsorg Jørp. Utvikle dagsenteret, engasjementstilling tas ut (Øk.pl) -471 -471 -471 -471

3500 Institusjon Jonsokberget Sykesignalanlegg fornyelse, drift, (Rådm) 100 100 100 100

3500 Institusjon Jonsokberget Feilbudsjetterte årsverk 2019 (Rådm) 547 547 547 547

3500 Institusjon Jonsokberget Redusert inntekt pga. oftere avlastning/korttid (Rådm) 400 400 400 400

3540 Demente Jonsokberget Avdelingsleder 100% (KOM 81/19) 744 744 744 744

3540 Demente Jonsokberget Bortfall av tilskudd kompenseres Ress.krev.tjen. (Rådm) 1 681 1 681 1 681 1 681

3540 Demente Jonsokberget Bortfall av tilskudd kompenseres Dagsenter fra 3 til 5 (Rådm) 205 205 205 205

3600 Bøkestien/dagsenter Økt bemanning ny bruker dagsenteret (Rådm) 643 643 643 643

3630 Bekkevegen puh Redusert årsverk, Utflytting (Rådm) -504 -504 -504 -504

3660 Dir. Poulsonsgate Økt bemanning 2:1 på bruker (Rådm) 525 525 525 525

3680 Langelandsmoen Vedtak spesialhelsetj. 1:1 bem., helår 2,78 åv (KOM 38/19) 2 236 2 236 2 236 2 236

3680 Langelandsmoen Ny stilling ambulerende miljøtjeneste (KOM 82/19) 615 615 615 615

3800 Helse Lege fastlønna Tau, midlertidig, tas ut (Øk.pl) -620 -620 -620 -620

3800 Helse Ny legehjemmel halvt år 2020, nettobeløp (Øk.pl) 135 135 135 135

3800 Helse Økt basistilskudd til private leger (Rådm) 84 84 84 84

3800 Helse Bortfall av tilskudd til Hverdagsrehabilitering.50% dekn.(Rådm) 400 400 400 400

5100 Kultur Ekstraord. tilsk. tro- og livssynsamf. (Tau kirke) tas ut (Øk.pl) -3 602 -3 602 -3 602 -3 602

5100 Kultur Ekstraord. tilsk. tro- og livssynsamf. (Tau kirke) ny beregning 5 849 981 0 0

5100 Kultur Integr.tilsk . :  Fargespill tas ut -200 -200 -200 -200

5100 Kultur Integr.tilsk . :  Fritidsveileder 200 200 200 200

5100 Kultur Ungdomsskonferanse (Rådm) 50 0 0 50

5100 Kultur Trivselstiltak for eldre tas ut (Rådm) -200 -200 -200 -200

5100 Kultur Reduksjon kunstformidling (tilskudd til konserter mv.) (Rådm) -200 -200 -200 -200

5100 Kultur Kino til selvkost (Rådm) -315 -315 -315 -315

5100 Kultur Reduksjon støtte til tiltak mot inaktivitet og utenforskap (Rådm) -500 -500 -500 -500

5200 Kirkelig fellesråd Omstilling: Andel av kravet (Rådm) -106 -106 -106 -106

6100 Plan og forvaltning Omstilling: Areal- og byutvikler tas ut (Rådm) -670 -670 -670 -670

6100 Plan og forvaltning Revisjon av kommuneplanens arealdel (Rådm) 1 000 2 000 0 0

6100 Plan og forvaltning Flyfotografering, kart (Rådm) 333 333 333 0

6100 Plan og forvaltning Vannkoordinator Ryfylke, andel Strand (Rådm) 50 50 50 50

6700 Bygg og eiendom Omstilling:  Bygg og eiendom generelt kutt (Rådm) -194 -194 -194 -194

6700 Bygg og eiendom Økt forsikring bygg (KOM 38/19) 100 100 100 100

6700 Bygg og eiendom Serviceavtaler inneklima (KOM 38/19) 110 110 110 110

6700 Bygg og eiendom Styrking vedlikehold bygninger (Rådm) 1 000 1 000 1 000 1 000

6700 Bygg og eiendom Automatisere tilsyn (Rådm) 500 0 0 0

6700 Bygg og eiendom Automatisere tilsyn finansieres av disp.fond (Rådm) -500 0 0 0

6700 Bygg og eiendom Rensing ventilasjonsanlegg (Rådm) 200 200 200 200

6700 Bygg og eiendom Sertifisering klatrevegg (Rådm) 50 50 50 50

6700 Bygg og eiendom Økt tilskudd til Akora for arbeid utført (Rådm) 100 100 100 100

6700 Bygg og eiendom Nye rammeavtaler; gartner, plener, lekeplasser (Rådm) 300 300 300 300

6700 Bygg og eiendom Utomhusanlegg fra Forsand (Rådm) 50 50 50 50

6700 Bygg og eiendom Tilskudd til ny båt Ryfylke Friluftsråd (Rådm) 209 0 0 0

6700 Bygg og eiendom Båt Ryfylke Friluftsråd finansieres av disp.fond (Rådm) -209 0 0 0

6700 Bygg og eiendom Rosy lisenser og hosting, program veg (Rådm) 100 100 100 100

6700 Bygg og eiendom Økning arealer fra Forsand, veg (Rådm) 200 200 200 200

6700 Bygg og eiendom Økt vinterdrift veg (Rådm) 300 300 300 300

6800 Strøm Besparelse ved bruk av egen kraft (Rådm) -200 -200 -200 -200

Sum 25 891 12 074 5 296 5 014

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

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OG GJELDENDE MÅL 

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

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

Barnehage- og skolesektoren viderefører språkkommunesatsingen som startet i 2016, og nå også 
sammen med kultursektoren hvor høytlesingsprosjektet nå rulles ut via bibliotek, helsestasjon og 
barnehager. 

Felles målsetting som alle barnehagene og skolene jobber mot er: I Strand kommune satses det 

systematisk og helhetlig på språk, lesing og skriving i barnehage og skole. 

Sektoren viderefører arbeidet i oppvekstteam knyttet til alle grunnskolene og ved Strand 
videregående skole. Her er Familiens hus, PPT, barneverntjenesten, Nav og politi viktige 
samarbeidspartnere inn i skolene. Erfaringene fra dette samarbeidet tas med når sektoren ser på 
hvordan vi kan møte omstillingskravene fremover. Det arbeides nå konkret med å se på hvordan 
vi organiserer tjenestene til barn, unge og familier i kommunen. Kommunen yter tjenester til 
denne gruppen i ulike virksomheter og mellom kommunalområder. Vi har miljøterapeuter, 
spesialpedagoger, helsesykepleiere, psykolog og andre ansatte med spesialkompetanse som 
hjelper barn og unge. En bedre samordning av kompetanser og tjenester i kommunen kan føre til 
bedre ressursutnyttelse, samtidig som kvaliteten opprettholdes.  
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BARNEHAGE 

Barnehagesektoren består av følgende virksomheter:  

 

Strand kommune er forpliktet til enhver tid å kunne tilby barnehageplasser til de som har rett til 
det. I 2019 har kommunen overkapasitet på barnehageplasser. Alle som søkte barnehageplass i 
2019 ble tilbudt plass. Barnetallet i Strand har i de siste årene hatt en reduksjon. Tall hentet fra 
SSB viser en forventet nedgang i perioden frem mot 2025. 

Barnehage- og skolesektoren satte høsten 2016 i gang en felles satsing på språkløyper. Dette 
arbeidet ble i 2017 en del av språkkommunesatsingen i regi av Utdanningsdirektoratet som vi fikk 
økonomisk støtte til ut 2018. Sektoren arbeider nå med å innarbeide disse erfaringene i driften. 

I Strand kommune er det 10 barnehager. Kommunen driver 4 av disse hvor én er lokalisert på 
Fiskå i Nordre Strand og tre på Jørpeland. Eikehaugen barnehage på Fiskå er den minste enheten 
med 37 plasser, og er en del av Nordre Strand oppvekstsenter. Finansieringen av 
barnehagesektoren favoriserer store enheter hvor en kan utnytte stordriftsfordelene. Som et ledd 
i kommunens omstillingsarbeid for å få en bærekraftig økonomi, foreslår rådmann å avvikle 
driften ved Eikehaugen barnehage og Nordre Strand oppvekstsenter fra og med nytt barnehageår 
(august 2020).  

FORESLÅTT BEVILGNING 2020 

 

Barnehagesektorens samlede driftsnivå i 2019 er i hovedsak videreført til 2020, tillagt lønnsvekst. 
Felles barnehage, som har tildelingsansvar for tilskudd til ikke-kommunale barnehager, har en 

Ikke-kommunale barnehager

Styrket barnehage Espira barnehage Tau

Små barn 34 barn

Eikehaugen barnehage Store barn 48 barn

Små barn 9 barn Rødlandsmyrå barnehage

Store barn 26 barn Små barn 30 barn

Førland barnehage Store barn 46 barn

Små barn 31 barn Barnas kulturhage Klippen

Store barn 48 barn Små barn 45 barn

Jørpeland barnehage Store barn 100 barn

Små barn 23 barn Læringsverkstedet avd. Fjeldebakkane bhg

Store barn 33 barn Små barn 21 barn

Bekkevegen barnehage Store barn 45 barn

Små barn 28 barn Fjordsyn barnehage

Store barn 48 barn Små barn 23 barn

Innføringsbarnehage Barn med ekstra norskbehov Store barn 56 barn

Felles barnehage Bikubå barnehage

Små barn 17 barn

Store barn 34 barn

Kommunale barnehager / virksomheter

Barn 0-6 år med behov for og 

rett til ekstra tilrettelegging

 Finansiering av ikke-

kommunale barnehager 

Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan

Barnehagesektoren 2018 2019 2021 2022 2023

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

2000 Felles barnehage 79 925           76 069           78 970           660                 79 630           82 318           80 881           80 881           

2050 Styrket barnehage 16 698           16 842           14 095           -250               13 845           13 845           13 845           13 845           

2100 Eikehaugen barnehage 4 060             4 176             4 051             -1 363            2 688             -                 -                 -                 

2140 Førland barnehage 10 652           11 697           15 084           -3 325            11 759           11 759           11 759           11 759           

2160 Jørpeland barnehage 7 490             7 877             10 104           -2 130            7 974             7 974             7 974             7 974             

2180 Bekkevegen barnehage 9 727             10 464           13 485           -3 041            10 444           10 444           10 444           10 444           

Sum drift 128 552         127 125         135 789         -9 449            126 340         126 340         124 903         124 903         

12090 Interntjenester fordelt 1 630             1 678             1 702             1 702             1 702             1 702             1 702             

130 182         128 803         137 491         -9 449            128 042         128 042         126 605         126 605         

Budsjett

2020

Sum 
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kostnadsreduksjon som skyldes lavere barnetall i de ikke-kommunale barnehagene. Dette gjør at 
summen av samlede tilskudd blir lavere til tross for høyere tilskuddssatser i 2020.  

Styrket barnehage har en reduksjon på 3 mill. på grunn av enkeltbarn i barnehage med rett til 
spesialpedagogisk- og tilrettelagt hjelp går over til skole høsten 2020. Avsatt ramme gir ikke 
dekning for nye vedtak i 2020. 

Drift- og kostnadsnivå i våre kommunale barnehager er relativt stabil i 2020 sett opp mot 2019. 

Eikehaugen barnehage foreslås avviklet fra og med nytt barnehageår. Nærmeste barnehager er 
ikke kommunale barnehager på Tau (3 stk). Rådmannen har innarbeidet forutsetning om økte 
tilskudd til private barnehager som følge av dette.  

UTVIKLINGSTREKK I BARNEHAGETJENESTEN 

 
 

Netto driftsutgifter per innbygger i alder 1 – 5 år har hatt en markert økning fra 2016 til 2018, og 
ligger nå over Kostragruppe 8 og landet for øvrig. Denne økningen for Strand skyldes i stor grad 
økte driftsutgifter til vedlikehold av kommunale barnehager i 2016. Dette gir utslag to år senere i 
tilskuddene som gis til private barnehager. I tillegg er det i 2018 en økning i spesialpedagogisk 
hjelp for barn som har lovfestet rett til dette. Strand kommune har i de siste årene hatt en stor 
økning av barn innenfor autismespekteret. Dette er barn med høyt ressurskrevende hjelpebehov.  

87,9 % av barn i aldersgruppen 1 – 5 år har barnehageplass i Strand. Med utgangspunkt i dagens 
barnetall, har kommunen kapasitet til å gi barnehageplass til alle barn som ønsker det. 33 % av 
barnehageplassene i Strand er kommunale.  

Barnehagetilbudet i Norge har en sosial profil i form av at en familie aldri skal betale mer enn 6 % 
av samlet husholdningsinntekt. Det samlede inntektsgrunnlaget for foreldrebetaling i Strand er 
lavere enn i Kostragruppe 8 og landet for øvrig. Dette er en av faktorene som slår ut i økte netto 
driftsutgifter per innbygger i Strand 2018. 

Alle barnehagene i Strand har åpningstid over 10 timer per dag. Dette er en konsekvens av at 
mange av foreldrene er dagpendlere og har vært avhengige av ferjetider. Etter vedtak i 
kommunestyret (KOM24/19) vil det innføres kortere åpningstid i de kommunale barnehagene fra 
august 2020. Dette ventes å gi utslag i en bedre kvalitet med tettere bemanning i kjernetiden for 
barna, i tillegg til lavere sykefravær blant ansatte. Dette vil belyses i egen sak våren 2020.  
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Barnetallet i Strand har de siste årene hatt en 
nedgang. Fremskrivninger av befolknings-
utviklingen viser at tiden frem mot 2025 vil 
tallet fortsatt synke eller holdes stabilt ut fra 
dagens tall. Dette gjør at vi i Strand kommune 
fortsatt vil ha overkapasitet av 
barnehageplasser også frem mot 2025. 
Rådmannen i Strand har i budsjett 2020 
foreslått å legge ned Nordre Strand 
oppvekstsenter og som en del av dette 
oppvekstsenteret er også Eikehaugen 
barnehage. Eikehaugen barnehage er Strand 

kommune sin minste barnehage med sine 36 barn. 25 av disse barn vil som en konsekvens av 
nedleggelsen måtte bytte barnehage til nytt barnehageår august 2020. Strand kommune vil med 
dagens kapasitet ha plass til disse barna i de resterende barnehagene i kommunen. 
 

Fra januar 2020 overtar Strand kommune Kolabygda som en del av grensejustering i Forsand. I 
prosessen frem mot overføringen var beboere i Kolabygda lovet en fleksibel overgang for berørte 
elever og barnehagebarn. Dette medfører at det må inngås avtale med Nye Sandnes om kjøp av 4 
barnehageplasser ut inneværende barnehageår. Rådmannen forutsetter at alle barnehagebarn i 
det aktuelle området gis tilbud om ny plass i barnehage i Strand fra og med nytt barnehageår 
(2020/21).  

Fra høsten 2018 ble det innført en ny bemanningsnorm i de kommunale barnehagene som førte 
til at grunnbemanningen økte. Kostnadene til dette får effekt i tilskuddene til de private driverne 
av barnehager etter to år. Dette gjør at tilskuddssatsene for ikke-kommunale barnehager øker i 
2020 med 5/12 effekt. I 2021 vil dette gi full effekt. Til tross for at økt bemanningskrav ikke gjaldt 
private barnehage drivere før høsten 2019, har også 5 av 6 private barnehager i Strand økt 
bemanningen fra høsten 2018 i takt med de kommunale barnehagene.  

Tabellen til høyre gjengir tilskuddssatsene 
til de ikke-kommunale barnehagene i 2020. 
Satsene baserer seg på kommunale 
regnskapstall fra 2018, justert for deflator 
på 3,0 % i 2019 og 3,1 % i 2020. 
Kapitaltilskuddet tilsvarer satser fastsatt av 
Kunnskapsdepartementet. 
Tilskuddsberegningen er bekreftet av 
revisor. Det tas forbehold om endring i  

 
 

i satsene som følge av stortingets behandling av statsbudsjettet. 

 
  

Tilskuddssats for 2020 Herav pensjons-

Tilskuddstype 100 % påslag 13%

Små barn 213 316         27 528                        

Store barn 101 195         15 293                        

Kapitaltilskudd følger statens 

satser

Kommunens egen pensjonsutg

Pr heltidsstilling, 2019-verdi 110 887         
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SKOLE 

Skolesektoren består av  følgende virksomheter:

 

GJELDENDE MÅL 

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

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

Strategi for digitalisering av Strandaskolen 1:1 ble behandlet høsten 2018 og denne vil ha stor 
betydning for videre arbeid i skolesektoren de nærmeste årene. Dette arbeidet ses i sammenheng 
med arbeidet i utdanningsregionen. 

FORESLÅTT BEVILGNING 2020 

 

Budsjett 2020 gir oss store utfordringer i sektoren. Skoleåret 2018-19 var det registrert 1886 

elever i grunnskolealder i Strand kommune. Disse er fordelt på seks kommunale- og to private 

friskoler. Inneværende skoleår går 203 elever, tilsvarende 10,7 % av elevmassen i friskole. 

Kapasitet/belegg

Felles grunnskole
Finansiering av felles tiltak i 

skolesektoren, gjesteelever, 

spes.undervisning friskoler

Tau ungdomsskole 187 elever

Jørpeland ungdomsskole 305 elever

Nordre Strand skule 73 elever

Tau skole 372 elever

Fjelltun skole 316 elever

Resahaugen skole 418 elever

Skolesektoren

Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan

Skolesektoren 2018 2019 2021 2022 2023

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

2500 Felles grunnskole 12 897           13 687           15 738           -1 179            14 559           10 647           9 463             9 463             

2530 Tau ungdomsskole 18 883           18 475           18 117           -36                 18 081           18 081           18 081           18 081           

2560 Jørpeland ungdomsskole 30 062           29 248           31 050           -2 811            28 239           28 239           28 239           28 239           

2590 Nordre strand skule 9 860             10 298           6 520             -563               5 957             -                 -                 -                 

2620 Tau skole 32 509           32 003           36 568           -4 431            32 137           32 137           32 137           32 137           

2680 Fjelltun skule 22 247           23 504           23 268           -33                 23 235           23 235           23 235           23 235           

2690 Resahaugen skole 33 999           35 589           39 657           -5 137            34 520           34 520           34 520           34 520           

Sum drift 160 457         162 804         170 918         -14 190         156 728         146 859         145 675         145 675         

12090 Interntjenester fordelt 7 182             7 381             7 506             7 506             7 506             7 506             7 506             

167 639         170 185         178 424         -14 190         164 234         154 365         153 181         153 181         Sum 

Budsjett

2020
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Etter en lang periode med lite investering i skolebygg, har Strand kommune nå realisert ny skole 

på Tau, Superparken, og planlegger nye skolebygg på Jørpeland. Dette er nødvendige 

investeringer som også gjør at vi fremover må redusere kommunale driftskostnader for å kunne 

betjene låneopptakene. 

Skolene i Strand har de siste årene blitt styrket i budsjettene for å komme opp på Kostragruppe 

8-nivå og for å innfri krav om lærernorm på alle trinn. Skolene bruker tildelte ressurser til ordinær 

undervisning, styrkingstimer og lovpålagt spesialundervisning. Når budsjettene reduseres, kuttes 

styrkingstimer som ikke er lovpålagt. Rammeoverføringen til Strand kommune får en direkte 

reduksjon på bakgrunn av antall elever i godkjente private friskoler (viser til kapittel om skatt og 

rammetilskudd hvor det beskrives hvordan skolenes rammer er redusert på grunn av 

korreksjonsordningen). Trekket er betydelig større enn hva kommunen klarer å redusere i drift, 

da det ikke reduseres i klasser tilsvarende trekkbeløpet. Alle skolene opplever at de har for lite 

timer til styrking av ordinær undervisning, og peker på at dette er en forutsetning for å kunne gi 

en god opplæring som kan føre til redusert volum på spesialundervisning. 

Rådmannen ser det som nødvendig å ta grep i skolestrukturen fremover for å tilpasse antallet 

grunnskoler i kommunen til elevtallet. Derfor foreslås det å legge ned driften ved Nordre Strand 

oppvekstsenter på Fiskå fra høsten 2020. Elevene fra 1. til 7. trinn blir da overført til Tau skole. 

Dette forslaget er et krevende, men nødvendig omstillingstiltak. Det er i konflikt med ønsket om å 

tilby offentlige tjenester i de tre kommunesentra: Jørpeland, Tau og Fiskå. sMed de rammene som 

er gitt opplæringssektoren for 2020, foreslår rådmann at Nordre Strand oppvekstsenter legges 

ned fra høsten 2020 for å unngå en større reduksjon i driftsbudsjettene til de øvrige skolene, noe 

som vil gå direkte ut over kvaliteten i tjenestene. Skolen har hatt større utfordringer enn de andre 

kommunale skolene med å rekruttere faglært personale i hovedtilsettingene, og dette grepet kan 

være en hjelp til å øke andelen med kvalifiserte lærere i Strandaskolen.  

Fra 2020 grensejusteres en del av arealene som tidligere lå i Forsand inn i Strand kommune. Det 

er 163 innbyggere i dette området. Blant disse er det 26 skoleelever som det politisk har vært 

ønsket å tilby skoleplasser ved Forsand skole. Rådmannen kan ikke anbefale en slik løsning av 

flere årsaker. For det første innebærer det vesentlig økte kostnader, 4,7 mill. Videre har vi et 

utmerket skoletilbud på Jørpeland som elevene kan ta del i. I budsjettprosessen for 2020 hvor 

budsjettrammene har vært knappere enn de faglige/administrative og politiske ambisjonene, har 

rådmannen søkt å redusere ikke lovpålagte utgifter der det har latt seg gjøre. Supplerende kjøp av 

skoleplasser av Forsand skole er et slikt tiltak og er derfor ikke anbefalt eller innarbeidet i budsjett 

fra rådmannens side.  
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UTVIKLINGSTREKK I SKOLENE 

 

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

Andelen barn som får spesialundervisning er høyere i Strand enn i landet for øvrig. Skolene har 
ikke klart å redusere andelen selv om det har vært et uttalt mål i tidlig innsatsperspektivet. 
Skolene arbeider videre med dette målet i tett samarbeid med PPT og barnehagesektoren og det 
uttrykkes behov for timer til styrking av ordinærundervisning for å kunne tilpasse 
undervisningen til flere elever for å unngå rett til spesialundervisning. Samarbeidet mellom 
virksomheter i sektoren for å få redusert volumet på spesialundervisning blir mer omtalt under 
kapittelet om PPT. 

Andelen elever i Strand som går på friskoler er i 2018 9,6 % mot 4,4 % i landet for øvrig. Det er til 
sammen 400 godkjente elevplasser i friskoler i Strand. I 2018 var det 203 elever fra Strand 
kommune som benytter seg av friskoleplasser. 
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ØVRIGE VIRKSOMHETER OPPLÆRING 

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

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

FORESLÅTT BEVILGNING 2020 

 

KULTURSKOLEN 

Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som 
ønsker det. Formålet med opplæringen er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og 
kunstneriske uttrykk. Kulturskolen er en sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen 
som kan kvalifisere elever med særlig interesse og motivasjon til opptak i høyere, kunstfaglig 
utdanning. Opplæringen skal bidra til barn og unges utdanning, fremme respekt for andres 
kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen 
livskompetanse.  

UTVIKLINGSTREKK I KULTURSKOLEN 

 

Strand har en høy andel elever i kulturskolen sammenlignet med andre kommuner. Per oktober 
2019 har skolen 535 elever. Tilbudene i Strand fanger opp mange av de som ikke er aktive 
innenfor idrett, og vi har flere tidligere elever som i dag har gjort faget til sin levevei. 

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

Det har vært vanskelig å få øvingsrom for kulturskolen, og lærerne i kulturskolen har ikke hatt 
arbeidsplasser hvor de kan forberede seg til timene. Superparken på Tau skole står nå ferdig med 
egne lokaler for kulturskolen, noe som vil innebære en betydelig forbedring av øvings- og 
arbeidsforholdene for elever og lærere i kulturskolen på Tau. Utfordringene for kulturskolen på 
Jørpeland er inntil videre løst med en midlertidig brakkerigg ved Jørpeland ungdomsskole. Det er 
ønskelig å få gjort Torghuset om til en Fritidsfabrikk hvor det skal være aktiviteter for 
ungdommer, og i tillegg rom for kulturskolen.  

Øvrige virksomheter Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan

Oppvekst/levekår 2018 2019 2021 2022 2023

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

2750 Kulturskole 4 728             4 943             5 920             -2 179            3 741             3 741             3 741             3 741             

2800 Ryfylke læringssenter 6 855             8 595             11 724           -5 024            6 700             7 200             7 200             7 200             

2900 PPT Midt-Ryfylke 3 509             4 725             7 701             -2 346            5 355             5 355             5 355             5 355             

Sum drift 15 092           18 263           25 345           -9 549            15 796           16 296           16 296           16 296           

12090 Interntjenester fordelt 1 068             1 097             1 117             1 117             1 117             1 117             1 117             

Sum virksomhet 16 160           19 360           26 462           -9 549            16 913           17 413           17 413           17 413           

Budsjett

2020

K08 Landet

2016 2017 2018 2018 2018

Produktivitet

Korr brutto driftsutg til komm kulturskole per bruker 14 127           14 724           17 736           19 451           20 663           

Dekningsgrad

Andel elever i kultursk av ant barn i alderen 6-15 år, % 21,5 23,0 21,2 14,8 13,8               

Kulturskole
Strand kommune
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I budsjettforslaget for 2020 er det forutsatt en reduksjon på 1 mill. i kulturskolens budsjettramme 
gjennomført ved hjelp av ca. 50 % økte priser og 50 % redusert bemanning. Dette betyr at 
kulturskolen må avslutte eksisterende tilbud til ca. 70 elever, og pris per plass vil øke med 27 %.  

RYFYLKE LÆRINGSSENTER (VOKSENOPPLÆRINGEN) 

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

Virksomhetens mål: 

 å tilby undervisning som forbedrer livskvaliteten til mennesker med ulike 

funksjonsnedsettelser 

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

 å gi deltakerne et godt læringsmiljø og en trygg skolehverdag 

Tilflytting til Strand kommune og arbeidsmarkedet påvirker deltakertallet og etterspørselen etter 
norskopplæring. Innvandrere med rett og plikt har rett på slik opplæring innen tre måneder etter 
ankomst til landet. Voksenopplæringen er forpliktet til å gi opplæring i inntil 5 år, men mottar kun 
tilskudd for år 1, 2 og 3.  

UTVIKLINGSTREKK I VOKSENOPPLÆRINGEN 

Ryfylke læringssenter opplever i 2019 en inntektssvikt på flere områder og arbeider med 
omstilling i driften. Elevtallet går ned grunnet færre asylsøkere og flyktninger. Det er bortfall av 
statlige tilskudd selv om elevene fremdeles har rett til opplæring grunnet svake norskferdigheter, 
og det er bortfall av støtte til prosjekter som skolen har drevet i flere år. Forsand kommune har 
valgt å ikke kjøpe tjenester av Ryfylke læringssenter fra 01.01.20. For å begrense effektene av 
disse tilpasningene noe foreslår rådmannen at det benyttes 2,5 mill. av flyktningefondet for å 
delfinansiere driften ved Ryfylke læringssenter fram til sommeren 2020. Som en konsekvens av 
budsjettforslaget arbeider virksomheten med overtallighet og mulige oppsigelser. 
 

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

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

UTVIKLINGSTREKK I PPT 

PPT Midt-Ryfylke drives som et interkommunal vertskommunesamarbeid. Fra 2020 går Finnøy 
og Forsand ut av samarbeidet og da gjenstår Strand og Hjelmeland, hvor Strand kommune er 
vertskommune. Kontoret arbeider med nedbemanning som følge av dette. 

Som nevnt i innledningen til kapittelet for sektoren, arbeides det med et tverrfaglig samarbeid 
mellom virksomheter for å utnytte kompetanse og ressurser bedre fremover. PPT ser nå på 
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muligheter for å dreie arbeidet mer over på veiledning i barnehager og skoler, slik at det på sikt 
reduseres i volumet av barn med spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Da må det 
samarbeides om ressurser mellom PPT og andre virksomheter. Det søkes om statlige midler til å 
gjennomføre et forprosjekt for å lede dette arbeidet i 2020.  

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

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OG GJELDENDE MÅL 

Hovedoppgaven for omsorgssektoren er å ivareta trygge boforhold, høy livskvalitet, et godt 

helsetilbud og en god samfunnsutvikling for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Dette er i tråd med tre av de strategiske målene i kommuneplanens samfunnsdel (mål 1, 3 og mål 

4). Det varsles en betydelig økt antall brukere fremover, med en dobling av antall eldre over 80 år 

de kommende 20 årene jf. Kapittel 2 Befolkningsvekst. 

 

Strand kommune må stille seg 3 viktige spørsmål:  

1. Hva skal kommunen tilby i fremtiden?  

2. Hvordan skal tjenestene drives?  

3. Hvem skal tilby tjenesten? 

 

Kommunen må se kritisk til dagens tjenestenivå og stille seg disse spørsmål for å finne en 

bærekraftige løsninger. Drift av omsorgstjenestene nå og utvikling på sikt må holdes innenfor 

realistiske økonomiske og ressursmessige rammer.  

Helse og omsorgsplan som er under høring trekker opp strategiske linjer om hvordan kommunen 

og samfunnet i sammen kan utvikle seg fremover i tråd med kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Kommunen vil sikre kvalitet og bærekraft gjennom å stimulere til oppmerksomhet rundt 

brukerens egne ressurser, boligutvikling for eldre, økt støtte til pårørende, og gjennom å stimulere 

til økt deltakelse av pårørende og frivillige i omsorgsoppgaver. Gode fagressurser er avgjørende 

for denne utviklingen.  

Sektoren arbeider med flere strategiske 
utviklingsprosjekter:  

 felles tildeling av omsorgstjenester 
 utprøvinger av frivillig samarbeid innenfor 

dagsentrene 
 hverdagsrehabilitering 
 velferdsteknologi som for eksempel 

medisineringstøtte og nye 
trygghetsalarmer 

 nettverk for ernæring, for rekruttering av 

sykepleiere, og for gode pasientforløp 
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FORESLÅTT BEVILGNING 2020 

Omsorgsvirksomhetene har i all hovedsak fra år til år den samme mengde brukere og det samme 
antallet personale. Samlet kostnadsbildet for sektoren for 2020 er 3,6 mill høyere enn 2018. 
Hovedforklaringene på dette er finansiering av stilling som avdelingsleder Dementavdeling ble 
vedtatt 15.10.19, samt en reparasjon av budsjett for rehab for hvor det ble uteglemt en ansatt i 
budsjettprosessen for 2019. 

 

Sektoren opplever at brukere og pasienter har mer sammensatte diagnoser og har behov for mer 
omfattende tjenester noe som ved nesten uendret bemanning tyder på en effektivisering av drift 
over tid. Selv om dementavdelingen går med merforbruk, er bevilgningen redusert fra 
regnskapsført resultat 2018. Det skyldes at det er avdekket at det er gjort ansettelser som det ikke 
har vært budsjettmessig dekning for. Rådmannen mener at det er rom for driftsforbedringer i 
dementavdelingen, og har økt fokus på dette høsten 2019.  

 

PUH tjenesten sine virksomheter har også et stabil antall brukere. Det er brukere som utagerer, 
brukere som trenger tettere oppfølging, og oppfølging av tvangsvedtak som krever mer personale, 
noe som gir utslag i behov for økte bevilgninger. Størst effekt gir dette for Langelandmoen og 
Bekkeveien, som har de yngste brukere.  

Budsjettforslag for 2020 har innarbeidet en ny stilling innenfor ambulerende tjeneste på 
Langelandsmoen (vedtatt i KOM 82/19), ny avdelingsleder på Dementavdeling (vedtatt i KOM 
81/19) og økt grunnbemanning i Dir.Poulsonsgate som følge av skjerpede bemanningskrav etter 
tilsyn  

UTVIKLINGSTREKK I OMSORGSTJENESTENE 

Pleie og omsorgssektoren består av følgende virksomheter og tjenesterområder (brukertall per 
oktober 2019) 

Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan

Omsorg 2018 2019 2021 2022 2023

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

3250 Felles omsorg og helse 1 155             1 296             -150               -                 -150               -1 250            -2 138            -2 138            

3400 Omsorgstjenester Tau 32 692           32 720           37 855           -4 314            33 541           33 541           33 541           33 541           

3460 Åpen omsorg Jørpeland 24 724           25 455           28 438           -2 536            25 902           25 902           25 902           25 902           

3500 Institusjon Rehabilitering 13 804           13 518           15 322           -1 028            14 294           14 294           14 294           14 294           

3510 Institusjon Sykeavdelingen 12 395           14 110           16 925           -1 976            14 949           14 949           14 949           14 949           

3540 Dementavdeling Jonsokberget 42 314           40 161           45 587           -3 666            41 921           41 921           41 921           41 921           

Sum drift 127 084         127 260         143 977         -13 520         130 457         129 357         128 469         128 469         

12090 Internfortjenester fordelt 5 350             5 507             5 591             5 591             5 591             5 591             5 591             

132 434         132 767         149 568         -13 520         136 048         134 948         134 060         134 060         

Budsjett

2020

Sum

Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan

PUH-tjenesten 2018 2019 2021 2022 2023

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

3600 Bøkestien omsorgsboliger 8 613             9 111             11 813           -1 890            9 923             9 923             9 923             9 923             

3630 Bekkevegen omsorgsboliger 8 994             9 121             10 760           -1 931            8 829             8 829             8 829             8 829             

3660 Dir. Poulsonsgt omsorgsboliger 10 824           10 281           17 223           -6 181            11 042           11 042           11 042           11 042           

3680 Langelandsmoen omsorgsboliger 20 771           22 590           26 278           -1 509            24 769           24 769           24 769           24 769           

49 202           51 103           66 074           -11 511         54 563           54 563           54 563           54 563           

12090 Interntjenester fordelt 1 857             1 912             1 940             1 940             1 940             1 940             1 940             

Sum virksomhet 51 059           53 015           68 014           -11 511         56 503           56 503           56 503           56 503           

Sum drift

Budsjett

2020
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De siste 3 årene har netto driftsutgifter for pleie og omsorgstjenester økt i takt med utvikling i 
Kostragruppe 8. Strand kommune har hele tiden ligget noe under kostragruppe 8 nivå. For 
aktiviserings- og servicetjenester for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har 
kommunen en svært nøktern drift som ligger ca. 30% under Kostragruppe 8 nivået. 
Kostnadsbildet for hjemmetjenester har i samme perioden ligger noe lavere enn Kostragruppe 8. 

 

Andel beboere over 80 år på institusjon har i perioden vært betydelig lavere (6,2%) enn nivået i 
Kostragruppe 8 (9,3%). Det kan se ut som at kommunene i kostragruppe 8 i økende grad dreier 
ressursene mot et økende antall hjemmeboende på bekostning av antall institusjonsplasser.  

Strand kommune har relativt lite institusjonsplasser. Andel innbyggere over 80 år som bruker 
hjemmetjenester er fortsatt høyt på 39,3% mot Kostragruppen 8 på 31,6%. En forklaring er at 
Strand kommune har forholdsvis få institusjonsplasser, og dermed blir hjemmetjenesten brukt av 
flere. Dette var et bevisst valg ved etableringen av omsorgsboligene på Jonsokberget.  

Kommunens institusjonsplasser og hjemmetjenester har høyere kostnader enn de andre 
kommuner, noe som kan forklares av at det er relativt mindre institusjonsplasser. Det medfører 
at pasienter som kommer inn har et større omsorgsbehov, tilsvarende vil hjemmetjenesten 
strekke seg langt for å bistå pasienter hjemme fordi det er ikke er tilgang til tilstrekkelig 
institusjonsplasser. Dette er i tråd med nasjonale føringer om å bo lengre hjemme og i så måte 
ligger Strand lengre frem en mange andre kommuner. 

Gjennom bl. a media, Leve hele livet eldre-reformen, temamøte og høring på Helse og omsorgsplan 
har prognoser for kommende 20 år blitt belyst. En økende mengde eldre i befolkningen vil ha 

Kapasitet/belegg

Omsorgstjenester Tau

Omsorgsboliger 26 plasser

Hjemmesykepleie 167 brukere

Hjemmehjelp 85 brukere

Institusjon demente 16 plasser (15 langtid, 1 korttid)

Dagsenter 16 plasser, 43 brukere

Åpen omsorg Jørpeland

Omsorgsboliger 26 plasser

Hjemmesykepleie 254 brukere

Hjemmehjelp 152 brukere

Dagsenter 15 plasser, 42 brukere 

Institusjon Jonsokberget

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

Sykeavdeling 16 plasser, 1-3 plasser brukes til korttid

Dementavdeling Jonsokberget

Omsorgsboliger 32 plasser (4 kollektiv)

Institusjon /sterkavdeling 6 plasser

Dagsenter 9 plasser

Felles helse og omsorg

Virksomhet

K08 Landet u/Oslo

2016 2017 2018 2018 2018

Prioritering

Netto driftsutgifter per innb i kr til pleie og omsorgstj 13 845           15 011           16 013           16 289           18 894               

Aktivisering og servicetjenester for eldre og personer med funksjons- 

nedsettelser, korr brutto driftsutgifter per innb, kr 829                 822                 889                 1 223             1 127                 

Hjemmetjenester, korr brutto driftsutgifter per innbygger, kr 9 273             10 210           10 903           11 222           10 819               

Dekningsgrad

Andel innbyggere over 80 år beboer på institusjon, % 5,9 5,6 6,2 9,3 12,1

Andel innbyggere over 80 år som bruker hjemmetjenester, % 39,3 38,7 39,3 31,8 31,6

Pleie og omsorg
Strand kommune
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behov for tjenester fremover. Samtidig blir pasienter stadig raskere utskrevet fra sykehuset, noe 
som betyr mer komplekse pasienter for omsorgs-og legetjenesten. Komplekse pasienter fordrer 
at tjenestene må jobbe på tvers, og det er et stort behov for god kompetanse blant 
omsorgspersonell. Tilgang på kompetanse er en meget kritisk faktor fremover.  
Å fortsette å levere tjenester på samme nivået i dag vil ikke være bærekraftig for fremtiden. Det 
er nødvendig med endringer i hvordan tjenestene utføres og på hvilke kvalitetsnivå 
omsorgstjenestene skal ligge på. Samtidig må svakere grupper i samfunnet ivaretas. Det vil kreve 
andre prioriteringer enn i dag.  

FELLES HELSE OG OMSORG 

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

 

INSTITUSJONSTJENESTER 

Ut fra forventet pågang de kommende årene er det ikke tvil over at det er behov for økt kapasitet. 
Kapasitetsøkning bør i hovedsak omfatte korttidstilbud og demensplasser. Etableringen bør skje 
i nærheten av eksisterende omsorgssentrene Jonsokberget og Tautunet for å dra nytte av 
eksisterende kompetanse og infrastruktur. I løpet av kort tid må behovet og en plan avklares.  

En nylig kartlegging av demens i hjemmetjenesten på Jørpeland har avdekket at det i mai-august 
2018 var 12 brukere med tidlig fase demens, og 8 pasienter med demensdiagnose som bodde 
hjemme. I 2019 i samme tidsperiode har tilstanden til de samme brukere forverret seg, fra 8 i 
tidlig fase og 13 med demensdiagnose. På et eller annet tidspunkt kan disse brukere ikke bli 
boende hjemme lengre, og da er dagsenter og avlastningsopphold første alternativet. 

Når pasientens helsetilstand blir så pass 
alvorlig at det er behov for intensiv 
oppfølging blir institusjonsopphold 
aktuelt. Det vurderes korttidsopphold i 
rehabiliteringsavdelingen, gjerne 
kombinert med hverdagsrehabilitering i 
perioden når pasienten er hjemme. Hvis 
det da viser seg ytterlige behov som 
tilsier institusjonsopphold, blir 
søknaden vurdert av tiltaksteamet som 
gir vedtak om hvilke type opphold og 
tjenester det er behov for, og hva 
kommunen kan tilby.  
 
Det arbeides med utvikling av bedre retningslinjer for vedtaksvurdering, bedre saksbehandling 
som forarbeid til et mulig ‘helse og omsorgskontor’ som mange andre kommuner har. Ideen er å 
kunne tilby brukere ‘én dør inn’ til vedtaksvurdering, at saksbehandler skal kunne treffe bruker 
og pårørende f.eks. hjemme for sammen å vurdere behov, og at det blir et skille mellom 
vedtaksvurdering og utførelse av vedtak(tjenesten). Dette vil bety en profesjonalisering og bedre 
kvalitet på vurderinger og oppfølging av vedtak. 

Institusjonsplassene har jevnt over stor beleggsprosent. Spesielt presserende er sommeren. Da 
søker mange pårørende om avlastning og med et begrenset antall plasser for korttidsopphold blir 
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disse fordelt mellom søkerne. Til tider blir ledige plasser på andre avdelinger tatt med for å avlaste 
korttidsavdelingen. For søkerne betyr det at en ofte ikke kan få innvilget hele sitt ønske. 
Kommunen har avtale med Hjelmeland for å kunne ta imot pasienter ved større pågang. Det er ca. 
5-10 personer som venter på langtidsplass i institusjon eller bofellesskap med heldøgns omsorg. 
I påvente av plass brukes intensiv innsats av hjemmetjeneste og hverdagsrehablitering. 

Kommunen har 2 interkommunale øyeblikkelig hjelp døgnoppholdsenger (ØHD) på Jonsokberget, 
som fungerer som lokalt mini-sykehus. Rehabiliteringsavdelingen betjener legevaktstelefonen på 
dag og kveld. 

I forkant av Leve hele livet reformen har Strand kommune i 2018 etablert eget kjøkken på 
Tautunet og Jonsokberget.  Det er startet er lite prosjekt på Tautunet med matservering ved hjelp 
av frivillige. 

Tautunet har planer om å bli Livsgledesykehjem, noe som vil gi en bedre hverdag for beboere på 
det åndelige, kulturelle og sosiale området.  

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

Åpen omsorg tilbyr tjenester som støtter opp om å bo lengst mulig hjemme. Hjemmetjenesten er 
i front av behovet hos brukere og derfor jobbes det stadig med å gjøre tjenesten mer effektivi ved 
hjelp av velferdsteknologi, Hverdagsrehablitering og tett samarbeid med PUH sektor og 
Psykiatritjenesten. Tjenesten har en offensiv satsning på å la brukeren selv ta grep om sin hverdag 
og involverer brukeren i å definere hva som er målet med bistand gjennom å stille spørsmålet 
‘Hva er viktig for deg?’  Det er en dreining av innsats mot å ivareta de sykeste, og tilby mer 
teknologiske løsninger til de friskeste. Underernæring står på dagsorden. 

Virksomhetene på Jørpeland og Tau opplever økning av ‘yngre’ eldre med alkoholproblemer og 
økning i demenstilfeller.  

Åpen omsorg yter tjenester for hjemmeboende og dekker beboerne i kommunens 84 
omsorgsboliger plassert ved Tautunet og på Jonsokberget. Samlet var det i 2018 407 brukere.  

Kommunen har to dagsenter for åndsfriske eldre som gir et viktig bidrag til aktivisering og sosialt 
liv for brukere. Dagsentrene er viktige samarbeidspartnere for hjemmesykepleien. Mange av de 
besøkende på dagsenteret ville hatt behov for tilsyn og hjelp av hjemmesykepleien dersom de ikke 
hadde hatt et dagsenter å gå til. Dagsentrene avlaster pårørende i sin krevende oppgave å ta vare 
på sine. Det er en økende grad av begynnende demente som er på de ordinære dagsentrene. Det 
er behov for en økt og differensiert satsing på dagsentertjenesten, spesielt for gruppen med 
demens sykdom. I 2019 har det blitt startet et prosjekt for å utvikle dagsentrene.  
Dagsentrene er en bro mellom å bo fortsatt hjemme og ta i bruk tjeneste fra 
omsorgsinstitusjonene. Kafedriften i tett samarbeid med dagsentrene bidrar til bedre mat- og 
møteplasstilbud til gode for beboerne og befolkningen generelt. 
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I tillegg til å yte pleietjenester fatter tjenesten også vedtak 
om omsorgsstønad og brukerstyrt personlig assistent 
(BPA). BPA er først og fremst beregnet for personer med 
omfattende bistandsbehov. Det forventes nye BPA-
brukere og økt behov per bruker fremover. 

 

De siste årene er det kommet flere søkere som 
kvalifiserer for omsorgsstønad. Dette er f.eks. barn med 
ulike utfordringer og diagnoser. Kommunen har vedtatt 
nye retningslinjer for tildeling av omsorgsstønad. 

 

UTVIKLINGSTREKK I PUH-TJENESTEN 

PUH-tjenesten består av følgende virksomheter og tjenesteområder (brukertall per oktober 
2019) 

 

PUH tjenesten har en brukermasse som blir eldre. Forventet levealder for gruppen øker stadig. 
Eldre PUH brukere har ulike diagnoser som krever tett oppfølging av lege, hjemmetjenesten og 
ansatte i PUH tjenesten. Det blir mer behov for pleie og stell til de eldste brukere. Samtidig viser 
prognoser at det behov for PUH tjenestetilbudet til yngre brukere.  

 

Brukernes rettigheter i tvangssituasjoner er nå 
bedre ivaretatt enn før. Behovet for tvangstiltak 
blir vurdert av spesialisthelsetjenesten, og tiltak 
blir forsvarlig utøvd i tråd med Fylkesmannens 
godkjenning. Personalets kompetanse ved tvang 
har økt betydelig. 
 
Det vil legges frem en plan for PUH tjenesten, som 
er nå under utvikling. Den tar fatt i utfordringer 
vedrørende behov, tilbud og kvalitet. 

 
Da samtlige beboere i Dir. Poulsonsgate kommer innenfor kategori «spesielt ressurskrevende 

Kapasitet/belegg

Bøkestien

Omsorgsboliger 6 plasser

Dagsenter 17 brukere

Aktiveringstilbud ved Holta gård 6 brukere

Avlastningstilbud 2 brukere

Ambulante tjenester i private boliger 1 brukere

Bekkevegen

Omsorgsboliger 7 plasser

Dir. Poulsonsgate

Omsorgsboliger 5 plasser + 1 plass i Sandnes

Langelandsmoen 

Omsorgsboliger 14 plasser

Avlastningstilbud for hjemmeboende 15 brukere

Avlastningstilbud (SFO) i institusjon 7 brukere

Støttekontaktordning 91 brukere

Ambulerende miljøarbeid 4 brukere

Privat avlastning 14 brukere

Virksomhet
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brukere» er det lagt inn 1:1 (en ansatt per bruker) hos samtlige, og en del vakter med 2:1 hvor 
gjennomføring av dagsplaner/aktiviteter skal følges opp. 

Det er 19 unge søkere som ønsker egen bolig Strand kommune har ikke et tilstrekkelig botilbud 
for denne brukergruppen. Kommunen har sammen med pårørendegruppe, noen av ungdommene 
og Husbanken en dialog om utvikling av prosjektet Furulia. Som kompenserende tiltak for 
manglende bolig er det opprettet en ambulerende miljøtjeneste som bistår bruker og pårørende i 
heimen. 

Dagsentertilbudet i Torghuset har ikke hensiktsmessige lokaler. Det er diskusjoner om fremtidig 
bruk av Torghuset som sentral ungdomsmøteplass, noe som kan fremtvinge flytting av 
dagsenteret. Det er sett på ulike alternativer, men ikke konkludert med noe i påvente av eventuell 
sak om ungdomsfabrikk.  

Ved siden av å tilby et fast botilbud til yngre PUHere har Langelandsmoen også et 
avlastningstilbud til barn og unge som hovedsakelig bor hjemme. Det er økt etterspørsel etter 
avlastning. Ledige plasser blir fordelt mellom søkerne og ikke alle vil få sine ønsker oppfylt. Det 
er økt antall klager på manglende tilbud. Avlastning gis enten i institusjon eller som 
privatavlastning. Langelandsmoen har også ansvar for organisering av støttekontaktordningen 
for ca. 80 mottakere. 
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5 KOMMUNALAVDELING LEVEKÅR 

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OG GJELDENDE MÅL 

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

Sektoren arbeider både forebyggende med mål 3 og med tiltak som skal reparere og begrense 
effektene av at ikke alle opplever inkludering og mestring, samt at sosial ulikhet i helse oppstår. 
Tiltak som helsestasjon, jordmor, legetjenester, kommunepsykolog, ungdomsteam, 
foreldreveiledning, veiledning fra NAV og hverdagsrehabilitering er viktige forebyggende tiltak. 
Mens Akora, Stasjonen, Jobbjakten, Jobb for livet, kjør for livet og ungdomslos, samt satsingen 
innen rusfeltet i stor grad arbeider inn mot en mindre brukergruppe for å begrense effektene og 
snu utviklingen. Dagens tiltak er i all hovedsak foreslått videreført i budsjett for 2020, jfr. 
ytterligere kommentarer under punktet «foreslått bevilgning 2020».  

Mål 1 har fokus på utvikling av tjenestene gjennom kreativitet, utvikling, innovasjon og 
samskaping hvor brukerens behov er i sentrum. Fra brukerperspektivet er det behov for bedre 
samhandling og mer helhetlige tjenester. Gjennom prosessforbedring og tjenesteutvikling på 
tvers av virksomhetene kan levekår bidra til å skape et økonomisk handlingsrom for kommunen. 
Flere av virksomhetene i sektoren yter tjenester til de samme brukerne. Det medfører behov for 
fremover å vurdere eventuelle strukturelle endringer på tvers av virksomhetene i sektoren for å 
gi mottakerne bedre og mer helhetlige tjenester.  Sektoren har også overlappende mottakere med 
både omsorg og opplæring hvor det vil være behov for å etablere og videreutvikle 
samhandlingsarenaer. Virksomhetene har økende fokus på brukerinvolvering både som grunnlag 
for generell forbedring av tjenesten og for i større grad tilpasse seg hver enkelt bruker.  
 

FORESLÅTT BEVILGNING 2020 

 

Generelt har virksomhetene stramme budsjetter med lite rom for innsparinger. Store deler av 
budsjettet er i tillegg bundet opp i lovpålagte oppgaver. De ikke lovpålagte oppgavene er viktige 
for å sikre måloppnåelse og gi gode tjenester til innbyggerne, men blir fort gjenstand for 

Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan

Levekår 2018 2019 2021 2022 2023

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

3000 Felles Levekår -1 002            -                 -1 002            -1 589            -2 063            -2 063            

3100 Barnevernstjenesten 37 377           36 789           39 018           -2 930            36 088           36 088           36 088           36 088           

3150 NAV Strand 50 789           46 250           44 189           -3 323            40 866           40 866           40 866           40 866           

3200 Familiens hus 11 756           13 138           15 772           -238               15 534           15 534           16 134           16 134           

3300 Psykiatritjenester 9 666             9 689             10 859           -730               10 129           10 129           10 129           10 129           

3310 Psykiatribo 7 350             7 303             7 407             -50                 7 357             7 357             7 357             7 357             

3800 Felles helsetenester 21 663           23 725           25 407           -2 358            23 049           23 049           23 049           23 049           

3810 Legekontor sør 3 580             3 546             5 272             -709               4 563             4 563             4 563             4 563             

3830 Jørpeland legesenter 6 936             6 776             8 769             -5 012            3 757             3 757             3 757             3 757             

149 117         147 216         156 693         -15 350         141 343         141 343         141 943         141 943         

12090 Interntjenester fordelt 4 188             4 311             4 377             4 377             4 377             4 377             4 377             

Sum virksomhet 153 305         151 527         161 070         -15 350         145 720         145 720         146 320         146 320         

Budsjett

2020

Sum drift
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nedskjæringer. Budsjettet for sektoren er i stor grad en videreføring av dagens budsjett. Selv om 
rådmannens forslag til justeringer er små i den store sammenhengen, kan det få stor betydning 
for de mottakerne som blir berørt.  

I tråd med kommunestyrets vedtak i sak 24/19 er budsjettet til barnevern redusert med en plass 
i prosjektet «kjør for livet». Budsjettet tar høyde for 4 plasser i prosjektet. På lik linje med tidligere 
år er det ikke lagt inn midler til nye omsorgsovertakelser. Ofte blir det gjennom året frigitt midler 
til nye omsorgsovertakelser ved at eksisterende fosterbarn flytter ut. Alternativt må dette løses 
gjennom en budsjettjustering. 

Som følge av ikke kompensert prisstigning over tid er det foreslått å redusere med en 
veilederstilling ved NAV fra og med 2020. Det innebærer at virksomheten ikke kan ha like tett 
oppfølging av brukerne. Tilskuddsmidler innen rus-feltet løper ut i 2019 og virksomheten er i sin 
budsjettramme kompensert for 50% av tilskuddsmidlene. Kjøp av rusbehandlingsplasser er en 
ikke lovpålagt oppgave for kommunen da dette er helseforetakets ansvar.   

Budsjettrammen til Familiens hus er redusert med midler til Frisklivssentralen og tilskuddet 
«Samliv, familie og foreldreveiledning». Gevinstene som følge av midlene harmonerer ikke med 
administrasjonen av tilskuddet. Frisklivskoordinator skal ha permisjon i 2020 og deler av 2021. 
Rådmannen foreslår at kommunen i denne perioden ikke yter dette tilbudet til brukerne.  

 

Familiens hus tilbyr i dag helsestasjon for småbarn på Tau. Flere dager i uken er det kun en ansatt 
på kontoret. Dette oppleves tidvis utrygt for den ansatte som ikke har andre å støtte seg til ved 
kriser. Den faglige utviklingen er heller ikke optimal. Rekruttering av personell, spesielt unge, er 
også utfordrende ved slike arbeidsforhold. Rådmannen foreslår at tjenestene til Familiens hus, 
med unntak av skolehelsetjenesten, fra nyttår legges til Jørpeland. Endringen berører ikke 
budsjettet til familiens hus direkte, men bygg og eiendom. Skolehelsetjenesten skal fortsatt ha 
lokal tilstedeværelse på skolene. 

Psykiatritjenesten får tilført midler i forbindelse med endringer knyttet til en brukerstyrt 
personlig assistent. Innen rusfeltet er det foreslått å kompensere virksomheten med 29 % av 
tilskuddsmidlene fra Helsedirektoratet som faller bort ved nyttår. Det vil få betydning for hvilken 
tjeneste kommunen kan gi til disse brukerne. Fremover må det vurderes hvordan tjenesten skal 
ytes og innholdet i tjenesten gitt foreslått budsjettramme. Tjenesten må også ses i sammenheng 
med russtilling finansiert over NAVs budsjett. Rådmannen mener det er rom for 
samordningsgevinster på dette feltet.  
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Under Helse er det lagt inn midler til en ekstra legehjemmel fra medio 2020. Budsjettet tar også 
høyde for økning i basistilskuddet til fastlegene i tråd med avtaleverket. Hverdagsrehabilitering 
er foreslått redusert fra 3,4 stillinger til 2,9 stillinger som følge av reduserte tilskudd fra 
Helsedirektoratet. Den halve stillingen er i dag kun delvis besatt av vikar. Fremtidig driftsform 
ved private legesentre er ikke avklart, og budsjettet tar ikke høyde for økonomiske effekter som 
følge av dette.   

UTVIKLINGSTREKK I LEVEKÅR 

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

Sektoren må komme tidligere på banen og skape et økt handlingsrom for forebygging. Økt 
forebygging vil redusere behovet for reparasjon og etterspørsel etter tyngre tjenester.  I en tid 
hvor økonomien er presset er dette utfordrende, men enda viktigere.  

Et felles trekk på tvers av flere av virksomhetene er utfordringen med å beholde og rekruttere 
kvalifisert personell. Dette gjelder både innen barnevern, legetjenester, helsestasjon og jordmor.  
Fokus på kompetanseheving, videreutdanning, arbeidsmiljø og arbeidsbelastning er viktige tiltak 
for å arbeide med denne trenden. 

 
BARNEVERNSTJENESTEN 

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

 

Barneverntjenesten har 18 ansatte og er delt inn i fire team. Undersøkelse, tiltak, omsorg og 
veiledningsteam.  Pr dags dato mottar 58 barn hjelpetiltak i hjemmet, 4 barn har fosterhjem som 
et hjelpetiltak og kommunen har overtatt omsorgen for 40 barn. 

 

Undersøkelsesteam 20 saker

Tiltaksteam 60 barn

Omsorgsteam 50 barn

Veiledningsteam 30 familier

Barnevernvakt (tjenester fra Stavanger kommune)

KapasitetBarnevern

K08 Landet

2016 2017 2018 2018 2018

Prioritering

Netto driftsutgifter per innb 0-22 år til barnevernstj 7 283             7 583             9 263             8 077             8 319                  

Produktivitet

Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (244) 19,0               20,9               22,3               21,7               18,9                    

Dekningsgrad

Andel barn med tiltak per 31.12. ifht innb 0-22 år 3,8 4,4 4,1 4,3 3,9                      

Barnevern
Strand kommune
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Strand kommune ligger fortsatt høyt på netto driftsutgifter per innbygger 0-22 år sammenlignet 
med snittet i kostragruppe 8 og landet for øvrig. Andelen barn i alderen 0-22 år med tiltak ved 
utgangen av året er noe over landssnittet, men under snittet for kostragruppe 8.  Kommunen har 
imidlertid en høyere andel barn med omsorgstiltak og bekymringsmeldinger som bidrar til det 
høye utgiftsnivået. Tjenesten opplever også over tid mer alvorlige bekymringsmeldinger. 
Kommunen har imidlertid lavere brutto driftsutgifter per barn med undersøkelse eller tiltak, 
46 863 kr per barn i Strand mot landsnittet på 49 929 kr per barn.  

Produktivitet er målt ved antall barn med undersøkelser eller tiltak per årsverk i virksomheten. 
Strand har en høyere produktivitet enn både snittet i kostragruppe 8 og landsgjennomsnittet. 
Virksomheten er obs på hvordan høy produktivitet kan påvirke kvaliteten på tjenestene. Det er 
derfor stort fokus på å bruke mer tid på å snakke med barna, også tidlig i prosessen. På denne 
måten får barnevernstjenesten mer informasjon om barnas situasjon. Tjenesten har over tid erfart 
utfordringer med stadig utskiftning av personale og langtidssykemeldinger som følge av 
oppfølgingsansvar for et høyt antall barn.  Virksomheten har derfor fokus på å beholde de ansatte. 
Kompetanseheving blant personalet, endringer i tjenesten som legger til rette for bedre 
arbeidsvilkår og fokus på arbeidsmiljø er sentrale tiltak.   

NAV 

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

De individuelle tjenestene som ytes er opplysning, råd og veiledning, gjeldsrådgivning, frivillig 
disponering av trygd, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, individuell plan og 
kvalifiseringsprogram. I tillegg har Nav Strand ansvar for kommunens introduksjonsprogram for 
nyankomne flyktninger, og forvalter husbankordningene bostøtte og startlån. Nav vil også 
fremover ha fokus på god samhandling med andre kommunale og statlige instanser for å sikre at 
risikoutsatt ungdom blir fanget opp tidligst mulig, og får et helhetlig og sammenhengende 
tjenestetilbud.  

 

Kommunen har høye netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger i alderen 20-66 år. Dette 
er utgifter knyttet til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, tilbud til personer med 
rusproblemer, arbeidsrettede tiltak i kommunal regi, introduksjonsordningen, 
kvalifiseringsordningen og ytelse til livsopphold (økonomisk sosialhjelp). Forbruket er på linje 
med Kostragruppe 8 og landet for kvalifiseringsordningen og råd, veiledning og sosialt 
forebyggende arbeid, mens vi bruker mindre penger til personer med rusproblemer og 
økonomisk sosialhjelp. Kommunen prioriterer derimot introduksjonsordningen og 
arbeidsrettede tiltak i kommunal regi høyt.  Dette er viktige virkemidler for å bidra til god 
integrering og få innbyggere i eller tilbake til arbeid. Kostra har dessverre ingen statistikk over 
antall mottakere av disse ordningene.  

K08 Landet

2016 2017 2018 2018 2018

Prioritering

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innb 20-66 år 3 075             7 265             7 352             5 637             5 917                  

Produktivitet

Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr mottaker 33 602           27 264           30 445           43 171           48 410                

Dekningsgrad

Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innb 20-66 år 4,0 4,2 4,0 4,2                  4,3                      

Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 mnd eller mer 103 100 106

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

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

 

Det oppleves særlig vanskelig å få meningsfulle aktiviteter 
til 3 grupper: 

 Unge med sosiale og psykiske problemer 
(Tilpasningsproblemer, rus, selvskading, suicidal 
atferd, vanskelig oppvekst, problemene «baller på 
seg», BUP og barnevernet ofte involvert) 

 Personer hvor det er vanskelig å identifisere hva 
problemet består i (diffuse lidelser med mange 
symptomer, klarer ikke å yte mye, trekker seg når 
de møter motstand, tette familierelasjoner, 
sosialiseres inn i sykerollen, noe lengre trygdeløp) 

 Personer med ruslidelser, i forkant og etterkant av 
behandling.  

 
Nav Strand har utviklet et lavterskel tilbud som er 
tilpasset brukerne med sammensatte problem og en 
krevende livssituasjon. Mange unge brukere kommer fra 
dysfunksjonelle familier og forteller om omsorgssvikt 

og bristende forutsetninger for å kunne leve gode liv, ta en utdanning og komme i arbeid. 
Opprettelsen av frisklivssentralen med fokus på ungdom og utenforskap og ny aktivitetsleder 
ungdom er viktige tjenester rettet mot denne gruppen.  

Majoriteten av ungdommene Nav treffer, ønsker å finne en jobb eller å gå tilbake til utdanning, 
men de har ofte lav mestringsfølelse og klare livsutfordringer. Jobbjakten ble etablert i 2017 med 
mål om å engasjere, motivere og aktivisere ungdom og unge voksne under 30 år. Deltakerne er 
arbeidssøkere med varierende grad av utdannelse, erfaring og mestringstro. Gjennom jobbjakten 
får deltakerne fleksible løsninger som tilpasses den enkelte. Tilbakemeldingene fra deltakerne er 
gode og de opplever økt motivasjon og tro på at de skal komme i arbeid.   

Virksomheten forsøker å utvide tilbudet i samarbeid med Strand videregående skole og NAV 
Rogaland. Prosjektet «Eit utforskande skuletilbud» er tildelt eksterne midler hvor skolen og Nav 
bidrar med personalressurser. Målgruppen er de som trenger tid/modning i overgangen mellom 
ungdomsskolen og videregående skole. Det planlegges å igangsette tiltaket høsten 2020. Dette 
inngår i pilotprosjektet MOR (motivasjon, opplæring og veiledning) som er et samarbeid mellom 
Strand og Sauda videregående skole, som har nasjonale ambisjoner med siktemål å utvikle 
overførbare modeller for Livslang læring, både som kvalifisering og viderekvalifisering til 
arbeidslivet.  
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Mange personer med rusproblem har også betydelige somatiske og psykiske helseproblem. Det 
er behov for at Nav og helsetjenesten fremover har fokus på at denne gruppen ivaretas på en 
helhetlig måte og at det parallelt med medisinsk behandling vurderes arbeidsrettede tiltak.  

Oppsøkende behandlingsteam er et sentralt virkemiddel for å gi et bedre tilbud til brukergruppen. 
Arbeid med implementering av nasjonal veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for 
voksne «sammen om mestring» er prioritert.  Denne inneholder mange faglige anbefalinger som 
kan gi brukerne bedre tjenester.   Satsingen på brukergruppen blir imidlertid utfordret av bortfall 
av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet, jfr. omtale under «foreslått bevilgning 2020». 

Det er behov for et forsterket botilbud for personer med omfattende rus-/psykiatriproblemer. 
Behovet tilsier en forsterket bolig med heldøgns bemanning.  Disse brukerne er i dag enten 
hjemløse, på hospits, inn og ut av kommunale boliger eller i institusjon.  

Virksomheten har også et ansvar for oppfølging av bosatte flyktninger.  For nærmere omtale om 
forslag til bosettingsvedtak og disponering av integreringstilskuddet vises det til kap 2 i 
budsjettdokumentet.  

FAMILIENS HUS 

 

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

sykepleier. Videreutdanning av ansatte er et viktig tiltak. Tjenesten har også behov for økt 
merkantilt personale som følge av tilføring av nye oppgaver over tid.  

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

 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er også et 
lovpålagt lavterskel helsetilbud til barn, unge og deres 
foresatte. Utviklingen av tilbudet er preget av 
nasjonale retningslinjer og økt bruk av digitale 
verktøy. Helsesykepleier er tilgjengelig på alle skoler 
i kommunen, både private og offentlige, i større og 
mindre grad. Spesielt skolehelsetjenesten opplever 
en stor økning de siste årene. Økt tilgjengelighet kan 
være en viktig faktor til økningen. Utvikling av 
skolehelsetjenesten gjøres i nært samarbeid med 
opplæringssektoren og med fokus på tverrfaglig 
samarbeid. 3,4 årsverk i helsestasjonstjenesten er 
finansiert med midler fra Helsedirektoratet. 

 
Forebyggende avdeling er en ikke lovpålagt tjeneste som gir foreldreveiledning til foresatte i 
kommunen. Foreldreveiledningskurset «De utrolige årene» er et lavterskeltilbud som har vært 
drevet i kommunen siden 2005 og er fortsatt et attraktivt kurs med venteliste. Det gjennomføres 
2-3 kurs pr år med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Dette kurset blir fortsatt prioritert 

Jordmortjeneste

Helsestasjon

Skolehelsetjeneste

Helsestasjon for ungdom

Flyktningehelsetjeneste

Forebyggende avdeling 

Frisklivssentral

Familiens hus
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fremover.  I tillegg gjennomfører kommunen foreldreveiledningskurs i COS for å styrke 
tilknytningen mellom barn og omsorgspersonene. 

Ungdomsteamet har kontakt med ungdommer fra ungdomsskolealder. Teamet driver 
ungdomsgrupper med ulike aktiviteter for de som ikke har andre organiserte fritidsaktiviteter.  

Ungdomslosen arbeider med ungdom som står i fare for å falle ut av videregående opplæring for 
å få disse til å fullføre skoleløpet. Losen i Strand har et tverrfaglig samarbeid med involverte 
tjenester som skole, familie, Nav, psykiatri o.l. Den tette oppfølgingen gjør at det er enkelt å justere 
kursen underveis. 

Frisklivsentralen startet opp medio 2018 og gir tilbud til innbyggere som trenger hjelp til endring 
innenfor kosthold, trening, røyk/snus, søvn og psykisk helse. Lavterskeltilbudet gis over en 
kortere periode og er et populært tilbud som treffer bredt.  

 

HELSE  

Kommunehelse består av følgende tjenester:  

 

Virksomheten kjøper miljørettet helsevern 
skole og barnehage av Rogaland Brann & 
Redning IKS. Alle tjenestene utenom 
hverdagsrehabilitering er lovpålagt.  

 

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

Den totale arbeidsmengden for fastlegene er en av de viktigste årsakene til at mange kommuner 
har store utfordringer med å rekruttere fastleger. Samhandlingsreformen har økt 
utskrivningstakten fra sykehuset, det er større krav til dokumentasjon og oppfølging som 
innebærer at fastlegene over tid har fått flere arbeidsoppgaver.  Kommunens fastleger har en 
vesentlig lavere gjennomsnittlig listelengde enn snittet i Kostragruppe 8 og landet. Det er usikkert 

Legetjenester

Kommunal legesentre

Private legesentre

Andre funksjoner

Legevakt

Kommunepsykolog

Fysioterapitjenesten/ergoterapitjenesten

Kommunale tjenester

Private tjenester

Kommunehelse

K08 Landet u/Oslo

2016 2017 2018 2018 2018

Prioritering

Netto driftsutgifter per innbygger til kommunehelse, kr 2 416             2 659             3 086             2 789             2 888                  

Produktivitet

Brutto driftsutgifter per innb (F232,F233 og F241), kr 2 992             3 437             4 085             3 613             3 711                  

Dekningsgrad

Legeårsverk per 10 000 innb, kommunehelsetjeneste 12,4 12,2 12,1 10,6 11,3                    

Gjennomsnittlig listelengde fastlegeregister, antall personer 893 897 908 1060 1 063                  

Avtalte fysioterapeutåsrvekr per 10.000 innbyggere (årsverk) 6,3 5,7 8,7 8,7 9,6                      

Helse
Strand kommune
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om det skyldes omfanget av kompliserte pasienter med stort behov for oppfølging eller om 
fastlegene i Strand i større grad forsøker å redusere arbeidsmengden gjennom et redusert antall 
pasienter.  

 

September 2019 ble det lagt frem en nasjonal evaluering av fastlegeordningen som bekrefter de 
utfordringene kommunen står overfor. Eventuelle endringer i ordningen er tidligst ventet fra 
2021. Uavhengig av denne evalueringen har Strand kommune i 2019 innledet dialog med 
fastlegene i kommunen for å se på mulige løsninger for å lette arbeidsmengden for disse med 
fokus på å beholde og rekruttere fastleger. Mulige tiltak er endret driftsform ved de private 
legesentrene, legevaktsamarbeid med nabokommuner og opprettelse av en kommune 
overlegestilling i stedet for å tilplikte fastleger til overlegefunksjoner.  Det er pr dags dato ingen 
endelig avklaring på noen tiltak. Arbeidet vil fortsette i tiden fremover.  

De siste årene har kommunen økt antallet avtalte fysioterapeutårsverk og er nå på snittet med 
Kostragruppe 8. Mens fysioterapeutene nå har kontroll på ventelistene, opplever ergoterapeutene 
fortsatt et press. Tjenesten har ansvar for hjelpemiddellageret som våren 2020 får utvidet 
lagerkapasitet.  

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

 
Kommunen har hatt kommunepsykolog siden 2016 og fra 2020 blir dette en lovpålagt tjeneste.  
Den primære målgruppen for kommunepsykologen er barn og unge hvor vi har oppnådd gode 
resultater med tidlig behandling. Psykologen veileder også fagpersoner som arbeider med samme 
målgruppe. 
 

PSYKIATRI 

Psykiatritjenesten består av følgende tjenesteområder (brukertall per oktober 2019). 

 
Kommunen kjøper i tillegg tjenester rettet mot enkeltbrukere i tiltak utenfor kommunen.  

Kapasitet/belegg

Psykiatrisk botjeneste (Jonsokberget 2) 

Omsorgsboliger 11 plasser 

Psykiatrisk hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie 120 brukere

ROP team 45 brukere

Lavterskel helsehus 25 brukere

Virksomhet



  Økonomiplan 2020 – 2023 
 

60 
 
 

Psykiatritjenesten gir nødvendig helsehjelp og rådgivning/veiledning til hjemmeboende brukere 
med psykisk sykdom. Målet er å gi Recovery-baserte tjenester, hvor innbyggere tar ansvar for eget 
liv, men får hjelp til å mestre livsutfordringene knyttet til rus og psykiske problemer. Videre er 
det et mål at brukerne opplever tilhørighet til lokalmiljøet sitt.  Fokuset er på den enkeltes 
livskvalitet. 

Kapasiteten i psykiatritjenesten er fullt utnyttet. Budsjettet har ikke rom for en stor oppskalering 
av tjenester rettet mot enkeltbrukere. Dette må håndteres gjennom året. Kommunen er fra 2019 
pliktig til å ta imot utskrivningsklare pasienter også innen rus/psykiatri. Beboerne i 
omsorgsboligene blir eldre og det kreves mer somatisk oppfølging i tillegg til psykisk oppfølging. 
Virksomheten har merkbart økende henvendelser fra mennesker med alvorlige psykiske lidelser 
og rusproblematikk med behov for tett oppfølging. Dette i kombinasjon med stadig økte 
forespørsler fra sykehuset om å ta imot utskrivningsklare pasienter med alvorlige diagnoser med 
behov for omsorgsbolig og hjemmetjenester legger et stort press på virksomheten.  For å dekke 
opp for deler av behovet og redusere presset noe, er det etablert gruppetilbud som samtale 
grupper, trening som behandling, depresjonsgrupper og pårørendegrupper.  
 
Det er et økende behov for bedre koordinering rundt hver enkelt bruker mellom kommunen, 
fastlege og spesialisthelsetjenesten. Kvaliteten på samhandlingen utfordres av mangel på 
ressurser til å gjennomføre koordineringen. Bedre koordinering, også internt, er viktig for 
utvikling av virksomheten. Tiltak som fagteam, elektronisk selvhjelp verktøy, gruppetilbud og 
kompetanseheving er igangsatt og må videreutvikles. Distriktpsykiatrisk senter (DPS) gir 
dagtjenester på Jørpeland innen dagavdeling, ambulant team og poliklinikk. Sammen med DPS-et 
har tjenesten de siste årene hatt fokus på pakkeforløpet rus og psykiatri. Samarbeidet med DPS-
et oppleves bedre enn tidligere med samhandling på flere områder.  
 
Tjenesten opplever i tillegg en økt etterspørsel etter kortere oppfølging fra personer med lettere 
psykiske lidelser eller fra personer som har vært i en krise.  Kommunen tilbyr gruppetilbud innen 
håndtering av depresjon og angst som et viktig tiltak for denne brukergruppen.  
 
Lavterskel helsehus, R5, som yter helsetilbud for rusmisbrukere og ROP teamet har de siste årene 
gitt en vesentlig styrking av kommunens tilbud til brukere i kategorien rus/psykiatri. I 
prosjektperioden er det jobbet systematisk for å etablere en relasjon med de tyngste brukerne i 
lokalsamfunnet. Rusteamet bidrar til oppfølging av den enkeltes livssituasjon i forhold til bolig, 
somatisk tilstand, pårørende og ødelagte relasjoner. Rusteamet arbeider også for å få den enkelte 
i posisjon til behandling og ivareta sin helse. Evalueringen av prosjektet viser gode 
tilbakemeldinger fra brukere og samarbeidsaktører. Bortfall av tilskuddsmidler fra 
Helsedirektoratet er ikke fullt ut kompensert i virksomhetens budsjettramme og vil få betydning 
for tjenestenivået denne brukergruppen vil motta.  
  
Kommunen har forholdsvis mange og eldre rusbrukere med behov for komplekse tjenester. På 
sikt kan det bli nødvendig å etablere et døgnbemannet botilbud som er tilpasset brukergruppen 
jfr. utviklingstrekk for NAV.  
 
Sammen med PUH har tjenesten etablert en ambulerende miljøtjeneste som skal bistå personer 
med lettere utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelser. Brukerne er unge, har liten boevne 
og lite dagsinnhold med behov for oppfølging og bistand fra kommunen. Erfaringsmessig kan 
hjelp og støtte reduseres etter at stabile livsforhold er etablert. Dette inngår som et forebyggende 
tiltak og som grunnlag for å redusere etterspørsel etter tyngre omsorgstjenester. 
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6 KOMMUNALAVDELING SAMFUNN 

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OG GJELDENDE MÅL 

For kommunalavdeling Samfunn er alle fire mål i kommuneplanen aktuelle. Hovedoppdraget for 
Plan og forvaltning er å være med og tilrettelegge for god samfunnsutvikling gjennom gode 
arealplaner og gjennom enkeltsaker bidra til gode og attraktive løsninger for personer og 
næringsliv. Utvikling av gode planer skjer gjennom god dialog mellom brukere og innbyggere. 
Gode boligområder og attraktive næringsområder vil kunne trekke til seg nye innbyggere og nye 
bedrifter og på den måten bidra til en forbedring av kommunens økonomi.  

Som en følge av klimaendringer må kommunen sette mer fokus på overvannshåndtering og tiltak 
for å redusere uønskede hendelser som en følge av økt vannføring i bekker og vassdrag. Risiko for 
ras i områder som skal bebygges, må i enda sterkere grad enn før være avgjørende når arealplaner 
utarbeides. Gjennom arealplanlegging må det nøye vurderes om utbygging i områder som utløser 
store transportbehov skal gjennomføres. Nye bygg må være så energieffektive som mulig og 
alternative energiløsninger må brukes. 

Målet om et inkluderende samfunn med høy livskvalitet er sterkt førende for mye av 
kulturavdelingens virksomhet, men berører også de andre virksomhetene i avdelingen. Arbeidet 
med å gjøre kommunen til en bosteds- og næringsattraktiv kommune er nok målsettingen som gir 
mest føringer for avdelingens arbeid fremover.  

FORESLÅTT BEVILGNING 2020 

Tabellen under gjengir noen nøkkeltall for sektoren: 

 

Volumtall (uten Kolabygda)

Vannforsyning 

Abonnenter 4 117 stk.

Vannledninger 86 763 meter

Avløp 

Abonnenter 4 134 stk.

Avløpsledninger 113 074 meter 

Bygg og Eiendom 

Bygg: Bygningsmasse 65 000 m2

Utleieenheter 168 boliger

Branndetektorer 1 500 stk

Park og grønt: Lekeplasser 45 stk

Uteareal skoler 110 daa

Uteareal barnehager 17 daa

Samferdsel: Asfalterte kommunale veger 74 km

Kommunale grusveger 20 km

Gatelys 2 430 stk

Kommunale kaier 15 stk

Plan og Forvaltning

Antall reguleringsplaner 296 planer 

Antall byggesøknader (2018) 216 søknader

Virksomhet
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Økningen fra justert nettobudsjett 2019 (2. tertial) til nettobudsjett for 2020 er ca. 6,4 mill. 
Endringen utover lønnstigning skyldes blant annet: 

 Økning i budsjettet for kultur skyldes i hovedsak ekstraordinært tilskudd til tro- og 
livssynssamfunn som følge av bygging av ny kirke på Tau.  

 Næring har økt budsjettet blant annet på grunn av økt driftstilskudd til Lysefjorden 
utvikling og mer midler til reiselivssatsing.  

 Plan og Forvaltning har økt budsjettet med 1,1 mill. Dette skyldes at det er satt av midler 
til kommuneplanlegging og til ajourføring av kartverket i kommunen.  

 Samlet har budsjett for Bygg og Eiendom økt med 1,6 mill. fra 2019 til 2020. Dette skyldes 
økte midler til vedlikehold/drift av kommunale bygg og midler til drift/vedlikehold av nye 
anlegg i Kolabygda. 

Fullstendig oversikt over endringer fra 2019 til 2020 fremgår av «Endrede forutsetninger ift. 
Opprinnelig budsjett 2019 – virksomheter». 

UTVIKLINGSTREKK I SEKTOREN 

 

 

Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan

Samfunn 2018 2019 2021 2022 2023

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

1150 Næring 3 950             3 667             4 630             -705               3 925             3 925             3 925             3 925             

5100 Kultur 13 253           14 984           19 948           -1 492            18 456           13 538           12 557           12 607           

6000 Felles Teknisk og næring -                 -                 2 400             -2 400            -                 -294               -531               -531               

6100 Plan og forvaltning 5 291             6 201             15 792           -8 497            7 295             8 295             6 295             5 962             

6230 Vann -355               -378               13 516           -13 891         -375               -375               -375               -375               

6250 Avløp -355               -378               14 465           -14 840         -375               -375               -375               -375               

6280 Renovasjon -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6500 Brannvesen 6 003             10 752           12 504           -1 750            10 754           10 754           10 754           10 754           

27 787           34 848           83 255           -43 575         39 680           35 468           32 250           31 967           

12090 Interntjenester fordelt 5 020             5 188             5 255             5 255             5 255             5 255             5 255             

Sum virksomhet 32 807           40 036           88 510           -43 575         44 935           40 723           37 505           37 222           

Budsjett

2020

Sum drift

Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan

Bygg og eiendom 2018 2019 2021 2022 2023

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

6700 Eiendomsforvaltning -239               -11 288         1 209             -13 393         -12 184         -12 184         -12 184         -12 184         

6710 Bygg vedlikehold 6 946             4 488             5 938             -                 5 938             5 938             5 938             5 938             

6720 Vaktmestertjenesten 8 449             8 900             9 693             -400               9 293             9 293             9 293             9 293             

6730 Boligforvaltning -9 430            -804               1 724             -2 580            -856               -856               -856               -856               

6740 Byggdrift 4 310             6 783             7 080             -500               6 580             6 580             6 580             6 580             

6750 Fdv bygg dokumentasjon 718                 852                 857                 -                 857                 857                 857                 857                 

6760 Renhold 16 690           18 500           18 777           -619               18 158           18 158           18 158           18 158           

6770 Prosjekter 1 912             -                 7 800             -7 390            410                 410                 410                 410                 

6780 Park- og grøntanlegg 3 934             5 096             6 122             -561               5 561             5 561             5 561             5 561             

6790 Samferdsel 6 239             6 184             9 112             -2 418            6 694             6 694             6 694             6 694             

6800 Strøm 10 527           9 150             8 950             -                 8 950             8 950             8 950             8 950             

50 056           47 861           77 262           -27 861         49 401           49 401           49 401           49 401           

12090 Interntjenester fordelt 2 295             2 363             2 394             2 394             2 394             2 394             2 394             

Sum virksomhet 52 351           50 224           79 656           -27 861         51 795           51 795           51 795           51 795           

Sum drift

Budsjett

2020

K08 Landet

2016 2017 2018 2018 2018

Produktivitet

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i komm eiendomsforv per m², kr 106 157 126 77 99

Utgifter til driftsaktiviteter i komm eiendomsforv per m², kr 722 641 682 577 562

Korr brutto driftsutg pr km kommunal vei og gate, kr 94 948           105 208         116 729         139 638         151 029         

Netto driftsutg forebygging og brannberedskap per innb, kr 504 517 541 785 889

Samfunn
Strand kommune

K08 Landet

2016 2017 2018 2018 2018

Prioritering

Netto driftsutg kultursektoren i % av totale utgifter 3,0 3,2 3,2 3,8 3,9

Kultur
Strand kommune
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I følge kostratall ligger Strand kommune i 2018 godt over landsgjennomsnittet når det gjelder 
vedlikeholdsaktiviteter i eiendomsforvaltningen. Dette skyldes at det tidligere har vært et 
etterslep på vedlikehold over mange år, og at man de senere år har økt vedlikeholdsinnsatsen i 
Strand.  Når det gjelder utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning ligger Strand 
kr 105 pr m2 høyere enn kostragruppe 8 og kr 120 pr m2 høyere enn landet for øvrig. En mulig 
forklaring på dette kan være at Strand har mange bygg og her inngår også utgifter til renhold og 
vaktmester. 

Strand bruker ca. kr 23 000 mindre på drift av kommunal veg enn kostragruppe 8 og ca. kr 34 000 
landet for øvrig målt i kroner per kilometer vei. Etter rådmannens vurdering skyldes dette ikke at 
Strand driver spesielt mer effektivt enn andre kommuner. Det er en større tro på at kommunale 
veger i vår kommune har en lav standard og et større vedlikeholdsbehov som skyves foran oss. 
Avstanden opp til landsgjennomsnittet utgjør nærmere 3 mill. 

Strand driver et effektivt brannvesen, og har svært lave utgifter til brannberedskap, kr 541 pr 
innbygger mot kr 785 i kostragruppe 8 og kr 889 i landet for øvrig. Sammenlignet med 
landsgjennomsnittet ligger Strand 4,4 mill. lavere. Sammenligner vi oss med kostragruppe 8, er 
kostnadsnivået i Strand 3,1 mill. lavere. Denne sammenligningen tar imidlertid ikke hensyn til at 
en del brannvesen har døgnbemannet brannstasjon. Økte kostnader med å bli en del av Rogaland 
Brann og Redning IKS vil medføre at vi i 2019 vil ligge nærmere landsgjennomsnittet.   
 
Strand bruker 3,2% av kommunens totale utgifter (netto) til kultur i 2018, inkludert kulturskolen. 
Dette er 0,6% mindre enn kostragruppe 8 og 0,7% mindre enn landsgjennomsnittet. Økning opp 
til landsgjennomsnittet vil betyr at kulturbudsjettet må økes med over 2,0 mill. Kommunens bruk 
av midler til kultur har økt siden 2016.  

 

NÆRINGSUTVIKLING 

Målene i næringsplanen er:   

Strand skal være Rogalands beste kommune på rammebetingelser og driverne for 

næringsetablering og næringsutvikling 

 Tilstrekkelige nærings-, bolig/sentrums-, landbruks- og friluftsarealer og annen 

type infrastruktur tilgjengelig til kunne håndtere en sterkere vekst 

 Være en av Rogalands mest attraktive kommuner når det gjelder å tiltrekke seg 

høykompetent arbeidskraft og å etablere kompetansearbeidsplasser 

 Ha Rogalands beste vekstmiljø for å etablere næringsvirksomhet, innovasjon og 

næringsutvikling 

 Være blant Norges 10 beste kommuner på offentlige tjenester knyttet til å drive 

næringsutvikling og å etablere næringsvirksomhet 

 

Planen fokuserer på følgende tiltak: 

 Arbeide med å gjøre kommunen mer attraktiv for næringsetablering  

 Implementere flere av tiltakene i Strategisk Næringsplan, herunder 

Identitetsprosjekt 

 Implementere flere av tiltakene i Reiselivsplanen, herunder satsning Dome 360 og 

nye naturattraksjoner  

 Etablere Nordmarka som det foretrukne testsenteret for droner 

Tiltakene og omfang blir skalert i forhold til vedtatt budsjett. 
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Hovedutfordringer er å sikre at kommunen greier seg i konkurransen med andre kommuner. 
Ryfast gir kommunen en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for økt attraktivitet og 
vekst. Det må arbeidet aktivt for at kommunen kan ta denne posisjonen. Det vurderes tiltak som 
kan bidra til en mer effektiv forvaltning og samarbeid med næringsaktørene.  

 

KULTUR 

Mål for kultur er behandlet i kulturplanen: 

 Det skal legges til rette for gode, trygge og stimulerende nærmiljø for barn og unge 

 Gjøre kommunen attraktiv å bo og vokse opp i, samt flytte til 

 Strand kommune skal ha et inkluderende kulturliv for alle, der frivillig innsats blir 

stimulert og støttet  

 Kulturen sin egenverdi skal tas vare på og være en kvalitet som blir vektlagt i 

planlegging av kommunal kulturaktivitet 

 Kulturlivet i Strand skal være nyskapende, men skal også ta vare på egen kulturarv 

og identitet 

 Skape gode opplevelser og møteplasser 

 Bidra til økt folkehelse 

Et overordnet mål er å øke kommunens prioritering av kultur. Målsettingen er at netto 
driftsutgifter for kultursektoren i prosent av Strand kommune sine totale netto driftsutgifter skal 
opp mot kommunegruppe 8 nivå. Dette betyr at netto driftsutgifter må øke fra 3,2% til 3,8%., 
jamfør Kommunestyresak fra 02.11.2016 der planen for kultur, idrett og friluftsliv ble behandlet.  

Øvrige utvalgte sentrale delmål fra kulturplanen er: 

1. Gi alle barn og unge tilbud om gode kulturopplevelser. 
2. Frivillige lag og organisasjoner skal ha gode vilkår for å drive sin aktivitet i Strand 

kommune. 
3. Bidra til at flyktninger og arbeidsinnvandrere blir en del av lokalmiljøet.  
4. Faste øvingsrom og arbeidsplasser for de ansatte i kulturskolen. 
5. Kulturskolen skal utvikle seg videre innen kvalitet, mangfold og tverrfaglig samarbeid.  
6. Planlegge og realisere et kulturhus i Jørpeland sentrum i samarbeid med næringslivet, 

frivillige lag og organisasjoner. 
7. Jobbe for å utvikle nye kulturarenaer, samt bevare eksisterende historiske bygg.  
8. Tilby gode og hensiktsmessige lokaler til arrangementer og kulturaktiviteter. 
9. Jobbe for sambruk av lokaler på tvers av kulturaktiviteter. 
10. Biblioteklokaler som er forenlige med nasjonal strategi for bibliotek. Samarbeide med 

andre for å utvikle gode møteplasser, debattarenaer og arrangement. 
11. Bidra til økt leseglede og styrke leseevnen hos barn og unge. 
12. Å yte god service og kvalitet på kinotilbudet. 
13. Gi hele befolkningen gode, varierte kunst og kulturtilbud av høy kvalitet. 
14. Bidra til økt interesse og oppmerksomhet rundt kommunen sin historie og kulturminner. 
15. Barn og unge skal ha mulighet til å påvirkning gjennom medvirkning og deltakelse. 
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Det arbeides med mange ulike tiltak for å nærme oss målene listet ovenfor. Det er ikke planer om 
store endringer i omfang og arbeidsmåter før eventuelle utvidede økonomiske rammer gir   et 
større handlingsrom. 

Nye tiltak som er/eller vil bli satt i gang er blant annet: 

Høytlesningsprosjektet «Les for meg» er i gang, og dette har blant annet potensiale til å hjelpe oss 
med å nå flere av målsetningene i listen over.  Aktiviteten til ungdomsklubben øker til 2 kvelder 
hver uke og vi flytter tilbudet til foajeen i Torghuset.   

Utstyrslager er åpnet 5 dager i uken og det benyttes egne ansatte og litt frivillige til dette arbeidet. 
I kulturplanens tiltaksliste under mål 15 i listen over slås det fast at det skal avholdes en 
ungdomskonferanse hvert tredje år, midler til denne ligger inne i budsjettet.   

 

Hovedutfordringen for kultur er et stort 
etterslep på vedlikehold og investeringer i 
bygg og utstyr. Det er vanskelig å bidra til økt 
boattraktivitet, et inkluderende samfunn og 
økt livskvalitet når vi ikke har trivelige og 
funksjonelle bygg å invitere folk til. Bedre 
lokaler er derfor viktig dersom kultur skal gi 
et bedre tilbud til befolkningen. 

Det er særlig grunn for å bekymre seg for fritidstilbudet for ungdom som ikke er tilknyttet faste 
tilbud gjennom lag og organisasjoner. Ungdommer som faller utenfor faste arenaer har lite å gå 
til. 

En annen utfordring er å lykkes med bruken av de såkalte fattigdomsmidlene. Vi blir stadig bedre, 
men gruppen flyktninger og innvandrere er vanskelig å nå fram til med tilbudene våre. Det er 
derfor lagt inn i budsjettet 0,2 mill. til en fritidsveileder som skal arbeide opp mot denne gruppen.  

PLAN, FORVALTNING OG BEREDSKAP 

Målsettinger for Plan og Forvaltning:   
Plan og forvaltning er en pådriver for god samfunnsutvikling, gjennom planlegging av 
arealutnyttelse og bygg, saksfremstillinger, veiledning, forvaltning og tilsyn i samsvar med lover 
og kommunale vedtak. Resultatmålene er å håndtere en ukjent befolkningsvekst, estetikk, 
mobilitet, brukertilfredshet og budsjett. 

 

Strategi for å nå målene er:  

 Saksbehandle og tilrettelegge alle saker i tråd med gjeldende lovverk og innenfor 
lovbestemte tidsfrister 

 Tilrettelegge saker for politisk behandling 

 Være tilgjengelig og gi nødvendig veiledning i enkeltsaker  
 Møte kunder med respekt og likebehandling 
 Gjennomføre nødvendig kommunal egenplanlegging 

 
Hovedutfordringer fremover er blant annet at det er et sterkt politisk ønske om å øke aktiviteten 
innenfor tilsyn, kontroll og ulovlighetsoppfølging. Denne aktiviteten er svært ressurs- og 
kompetanse krevende. Det vil være krevende å utføre økt tilsyn innenfor tildelt ramme, og må 
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eventuelt gjennomføres ved omprioritering av ressurser. Inntektene for virksomheten er justert 
og tilpasset utgiftene innenfor selvkostområdene. Det er ikke foretatt kutt i utgifter, da disse i all 
hovedsak er lønn, lisenser og kjøp av nødvendige konsulenttjenester innenfor oppmåling og 
planlegging.  Inntektene bestemmes av antall søknader som behandles. Det har de siste årene vært 
færre søknader. Det betyr at inntektene er redusert. Inntektene til virksomheten må derfor økes 
vesentlig, dvs. 20-30 % for å sikre at virksomheten går i balanse. Det foreslås å øke 
gebyrer/avgifter med 10 % og så vurdere justeringer/tiltak for å nå budsjettet gjennom året.  

Virksomheten ønsker å ta en sentral rolle i arbeidet med å bli en mer utviklingsorientert   
kommune. Det blir imidlertid stadig mer krevende prioritere dette arbeidet uten at det går på 
bekostning av den ordinære forvaltningen / styringen av virksomheten.  

Det vurderes flere tiltak for å møte virksomhetens utfordringer.  Kompetanse, organisering, 
rolleavklaring og rutiner skal til enhver tid være optimalisert for en mest mulig effektiv og god 
saksbehandling slik at en får utnyttet tildelte ressurser så bra som mulig.  Vi har fokus på å 
tilrettelegge for et inkluderende og godt arbeidsmiljø. Disse forhold er tema i jevnlige 
utviklingssamtaler mellom leder og de ansatte slik at en tilrettelegger og skaper en god kultur.  
Virksomheten har som mål å ha det beste av tilgjengelig programvare / hjelpemidler i markedet 
for å sikre god og rask saksbehandling.  Det er også et mål at relevant informasjon, skjema og 
kartdata er tilgjengelig på nett.   

Utvikling av tjenestedesign og bruk av Lean i byggesaksbehandlingen er omstillingstiltak som 
vurderes. Gode metoder for samskaping og medvirkning i plansaker er også et område som det 
bør arbeides mer med fremover. Det samme gjelder avklaring av rollene mellom politisk og 
administrativ nivå i plan- og byggesaker.  

 

 

BYGG OG EIENDOM 

Mål for Bygg og eiendom:   

a. Bygg og eiendom skal være en tydelig serviceorganisasjon både overfor 
kommunens virksomheter, frivillige organisasjoner, samarbeidspartnere og 
lokalbefolkningen i sin helhet. 

b. Bygg og eiendom skal vedlikeholde bygg og anlegg og gjennomføre nye 
utbyggingstiltak for å fremme trivsel og helse for alle våre brukere. 

c. Bygg og eiendom skal levere tjenester i samsvar med vedtatte kvalitetskrav og 
standarder innenfor vedtatte budsjettrammer. 

d. Bygg- og eiendom setter standard for bruker- og medarbeidertilfredshet. 
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Hovedutfordringen for Bygg og eiendom er volumøkning innen flere områder. Dette gjelder 

områder som skoleutbygging på Tau og Jørpeland og at skole og barnehager krever økt volum på 

vedlikehold, uteanlegg og bygg. Også innenfor området park og idrett krever en volumøkning for 

at anleggene skal betjene lokalbefolkningen på en god måte samt at flere turstier og grøntanlegg 

må vedlikeholdes. 

 

Videre er det generelt sett et etterslep på vedlikehold av veier, bygninger, kaier, idrettsanlegg og 

lekeplasser. Etterslepet på hovedvedlikehold vokser hvert år og er på rundt 200 mill. Etterslep på 

generelt vedlikehold kommer i tillegg. 

 

Etterskudd på vedlikehold medfører økt behov for gjennomføring av større helt nødvendige 

oppgraderinger/rehabiliteringer. På lang sikt medfører dette en større økonomisk belastning for 

kommunen enn om man sørger for et kontinuerlig planlagt vedlikehold.  

 

Nye bygg, som for eksempel Tau skole, vil redusere etterslepet siden gamle bygg da er revet. Men 

det forutsetter at vedlikeholdsnivået heves betraktelig, ellers vil også nye bygg på sikt forfalle og 

heve etterslepet igjen. 

 

Virksomheten må ha et kontinuerlig fokus på utfordringene og sørge for at bemanningen er 

dimensjonert slik at pålagte oppgaver kan gjennomføres på en god måte overfor vår innbyggere 

og brukere. Bygg og eiendom vil de nærmeste årene har et særlig fokus på å bygge kompetanse og 

utvikle en prosjektavdeling.  

 

Videre er det nå et stort behov for å styrke driftsavdelingene, slik at disse kan ivareta de nye 

anleggene på en god måte.  

 

Overtakelsen av arealer på nordsiden av Lysefjorden vil også medføre økning i drift og 

vedlikehold. Det vil også påvirke investeringsbudsjettet. For å forbedre tjenestene, på kort og lang 

sikt, vil det bli arbeidet med flere tiltak, blant annet: 

 utarbeide et dokument som beskriver standard og innhold innen renhold 
(renholdsmodul). Dette vil gi en innsparing i drift.                  

 robotisering og automatisering av faste tilsynsoppgaver for å avlaste 
vaktmestertjenesten. 

 strukturere og følge opp innmeldte brukerbehov   

 utarbeide systematiske vedlikeholdsplaner og gode tilsynsrutiner.  

 Etablere en veidatabase (RoSy= Road Asset Mangement – system). Denne 
inneholder en veidatabase og skaderegistrering/ dokumentasjon av veinettets 
tilstand for vedlikeholds beregninger. Dette vil resultere i en optimalisering av 
vedlikeholdstiltakene på veinettet og maksimere mengden vedlikehold basert på 
budsjetterte midler. 

 Fokus på erfaringsoverføring i drift og prosjekt. 

 Faste oppfølgingssamtaler mellom leder og ansatt hvor målet er å lære hvordan 
prestasjoner kan forbedres. Utvikle samspillsferdighetene mellom leder og 
medarbeider - lagutvikling. Dialog om utviklingsområder. 
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TJENESTER LEVERT GJENNOM IKS OG AS-ER 

Det er opprettet et eget ansvar, Felles teknisk, der utgifter og inntekter knyttet til bygging av 
rundkjøringer og gang- og sykkelveg langs riksvegen på Jørpeland føres. Overskudd skal gå til 
nedbetaling av lån i Strand Infrastruktur AS, eller direkte til nye tiltak langs riksvegen. Lån i Strand 
Infrastruktur AS må ikke være større enn at renter og avdrag kan betjenes av innbetalt 
anleggsbidrag. Arbeidet med rundkjøringen i Dalavegen ble sluttført sommeren 2017. For å 
betjene løpende lån med avdrag og renter må innbetalt anleggstilskudd være i størrelsesorden 
2,5 mill. På samme ansvar føres også anleggsbidrag fra ulike områder i kommunen. Innbetalt 
anleggsbidrag settes av på fond for finansiering av aktuelle prosjekter.  

Fra og med 01.01.2019 er det Rogaland Brann og Redning IKS som har overtatt ansvaret med alt 
arbeid innen forebygging, feiing og beredskap i Strand kommune. Dagens brannstasjon på Grøtnes 
tilfredsstiller ikke kravene som det er til en brannstasjon. I 2019 er det startet et arbeid med 
lokalisering av ny brannstasjon og det skal settes i gang et arbeid med å utarbeide et forprosjekt 
for ny brannstasjon.    

  

Fra og med 2011 har IVAR IKS på vegne av kommunen hatt ansvaret med forvaltning, drift, 
vedlikehold og utbygging av fordelingsnettet for vann og avløp. Overordnet tiltak for å nå 
virksomhetens mål er utvidet samarbeid med IVAR IKS om utførelse av kommunale vann- og 
avløpstjenester i Strand kommune, for å sikre personell med relevant kompetanse. Andre tiltak er 
utarbeidelse av hovedplaner for vann og avløp for langsiktig planlegging av fremtidig 
investeringsbehov, samt utarbeidelse av årlige virksomhetsplaner for planlegging av kommende 
års drift og investeringsprosjekter, utarbeidelse av ROS analyser og beredskapsplaner. Det holdes 
jevnlige kontaktmøter mellom Strand kommune og IVAR IKS for å sikre tett samarbeid. Gjennom 
hovedplaner for vann og avløp er det definert følgende mål:  

 Godt vann til alle med kommunal vannforsyning 
 Nok vann til alle med kommunal vannforsyning 
 Sikker vannforsyning 
 Effektiv vannforsyning 
 Vann til de som i dag ikke er tilknyttet kommunal vannforsyning  
 Oppfylle fastsatte rensekrav for avløpsanlegg 
 Minst mulig lekkasjer på ledningsnettet for avløp 
 Redusere overvannsmengden til renseanlegg ved å separere spillvann og overvann 
 Effektiv håndtering av avløpsvann 
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Tiltak for å nå målene: 

 Utvikle VA-tjenestene slik at disse bidrar til at kommunen når sine overordnede 
strategiske mål, bl.a. i forhold til bo- og næringsområder 

 Identifisere investeringsprosjekter som er nødvendig i forhold til oppgradering av 
eksisterende anlegg og utviklingen Strand kommune legger opp til gjennom 
kommuneplan, reguleringsplaner, utbyggingsavtaler, etc.  

 Kontakt og rapportering til relevante myndighetsorgan, som for eksempel 
Mattilsynet, Miljødirektoratet, Fylkesmannen, og sørge for at kommunens anlegg og 
aktiviteter har nødvendige godkjenninger og tillatelser 
 

Det er per i dag ikke en fullstendig operativ reservekilde for Krokarheia vannverk. Det foreligger 
delvis reserveforsyning via sjøledning fra Finnøy til Strand kommune. Dette dreier seg om 
maksimum 30 % av dagens forbruk. Det er IVAR IKS som leverer vann fra Regnarvatn til 
kommunens fordelingsnett og dermed har ansvar for å dekke kommunes behov for drikkevann, 
inkludert reserve- og nødvann. IVAR arbeider med tiltak for sikring av vannforsyning fra 
Krokarheia vannverk.   
 

Det er en del dårlig ledningsnett, både når det gjelder vannledninger og avløpsledninger. Tiltak 
for å bedre dagens situasjon er et kontinuerlig fokus på rehabilitering av eksisterende 
ledningsnett, med mål om en utskiftingstakt på minimum 1 % per år.  
 
Lekkasjemengden i Strand kommune er noe høy og det jobbes kontinuerlig med å få redusert 
antall lekkasjer på ledningsnettet. Tiltak som er utført inkluderer innkjøp av utstyr for 
lekkasjesøkning og bruk av dette regelmessig i feltet. Arbeidet har avdekket flere lekkasjer som 
nå er utbedret. Fokus på arbeid for å avdekke og stoppe lekkasjer, både på private stikkledninger 
og kommunale ledninger vil fortsette i 2020.  
 
Hovedplan Avløp er revidert og vil være førende for tiltak innen avløpssektoren i årene som 
kommer. Gjennom hovedplanen er hovedutfordringer og målsettinger for kommunens 
håndtering av avløp klarlagt.  

Økt pris på kjøp av vann og avløpsrensing gjør at det blir en økning i driftskostnader for vann og 
for avløp i 2020 sammenlignet med 2019. Selvkostregnskap for henholdsvis vann og avløp har 
begge fondsmidler som kan benyttes for å holde en jevn utvikling av gebyr. Det vises til egen sak 
om vann- og avløpsgebyr for 2020.  

Det legges opp til å fortsette nivået på investering innen vann og avløp, for å opprettholde god 
fremdrift på rehabilitering av eksisterende ledningsnett.  
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7 KOMMUNALAVDELING ØKONOMI & IKT 

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OG GJELDENDE MÅL 

For Økonomiavdelingen er det særlig strategisk mål nr 1 om at Strand har en sunn økonomi som 

fremmer bærekraftig vekst og en god samfunnsutvikling som er relevant. Gjennom gode 

styringsdokumenter, god kostnadskontroll og internkontroll og gjennom rettidig innkreving av 

kommunale og statlige avgifter og skatter har vi vesentlige bidrag til samfunnsutviklingen. 

Virksomheten arbeider naturligvis også etter og med gjeldende økonomiplan.  

For IT avdelingen er hovedoppgaven å bistå de andre virksomhetene med digitalisering og drift 

av systemer. Det vil derfor være viktig å kunne bistå i forhold til nye digitaliseringsprosjekter som 

måtte komme innenfor alle de 4 målene i kommuneplanens samfunnsdel.  

FORESLÅTT BEVILGNING 2020 

 

Driften i Økonomi og IKT er i stor grad videreført fra inneværende år. Økonomiavdelingen har 
ansatt en person i en stilling som har stått vakant i lengre tid. Innenfor IT forventes utgifter til leie 
av serverkapasitet i Stavanger å reduseres med kr 43 000,- i 2020. Utgift til ny backupløsning ble 
lavere enn antatt og vi forventer å spare kr 50 000,- i forhold til det som var budsjettert i 2020. 
Utover dette er endringer innenfor IT budsjettet kun vridning av ressurser innenfor to ulike 
tjenester som i ulik grad har interntjenestesalg knyttet til seg.  

UTVIKLINGSTREKK  

ØKONOMI 

Økonomiavdelingen yter tjenester innenfor et vidt spekter. Avdelingen har ansvar for budsjett, 
regnskap, fakturering, innfordring, skatt, eiendomsskatt, innkjøp, finansforvaltning, 
eierskapsforvaltning, beregning og utbetaling av tilskudd til private barnehager, og samordnet 
barnehageopptak. I tillegg ligger det til avdelingen å utføre økonomiske analyser og tilrettelegge 
saker og utredninger for kommunens politiske organer.  

Felles for fagområdene er at det krever oppdatert kunnskap om de ulike regelverkene. 
Kvalitetskravene rettet mot oss både fra brukere og revisjon øker, og vi må bruke tid og ressurser 
på å holde oss oppdatert på gjeldende regelverk. Vi må også arbeide videre med å sikre 
kompetansedeling for å redusere sårbarhet. Det er krevende i tider med et stort arbeidspress. 

Innenfor innkjøpsområdet merkes er det stort pågang. Området ivaretas av to ansatte (200%). 
Disse bistår kommuneorganisasjonen med større anskaffelser og sørger for at kommunen 
ivaretar lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 

Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan

Økonomi & IKT 2018 2019 2021 2022 2023

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

1400 Økonomi 2 034             2 305             10 848           -8 295            2 553             1 750             1 750             1 750             

1500 IT 2 022             2 725             8 846             -6 983            1 863             1 863             1 863             1 863             

1520 Ryfylke IT Samarbeid -                 49                   7 900             -7 900            -                 -                 -                 -                 

Sum virksomhet 4 056             5 079             27 594           -23 178         4 416             3 613             3 613             3 613             

Budsjett

2020
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Avdelingen arbeider for å øke digitaliseringsgraden i oppgaveløsingen. En av avdelingens ansatte 
har signalisert at hun vil gå av med pensjon til våren. Vedkommendes stilling vil ikke erstattes. I 
praksis innebærer det at avdelingen avgir 25 % stilling i 2020 økende til 50 % stilling i 2021 som 
et resultat av økende digitalisering av arbeidsoppgaver. Rent konkret gjøres dette ved å fase inn 
eOrdre som grunnlag for fakturering i alle virksomheter. 

Økonomiavdelingen har ansatt en ny person i stilling som har stått vakant i lengre tid. 

Vedkommende vil få ansvar for eierstyring, eiendomsskatt og finansforvaltning. 

 

Regjeringen har i statsbudsjett for 2020 foreslått å statliggjøre skatteoppkrevingen. Det vil 

gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse fra og med 1.6.2020. I forarbeidende til forslaget 

går det fram at virksomhetsoverdragelse kun er aktuelt for ansatte som arbeider med enn 50 % 

med skatt. Økonomiavdelingen har 2,5 årsverk hvor den ene ansatte arbeider 50 % med 

fakturering og 50 % med skatteinnkreving. Det innebærer at Økonomiavdelingen fra 1.6.20 vil ha 

en overtallighet på 50 % for den ene ansatte som ikke vil inngå i en virksomhetsoverdragelse. 

Dette er håndtert internt i henhold til kommunens prosedyrer ved at vedkommende vil gå inn i 

ledig merkantil stilling i fysio/ergoterapitjenesten fra og med 1.6.2020.  

 

 

Økonomiavdelingen har et solid og 
omstillingsvennlig mannskap som ser 
verdien av endrede arbeidsoppgaver 
hvor mer vekt legges på 
kvalitetssikring og oppfølging. Viktig 
å arbeide videre med dette som 
utgangspunkt, arbeide for utvikling 
samtidig som man trygger 
mannskapet i at deres kompetanse 
fortsatt er nødvendig 

 

IT/RITS 

IT-avdelingen arbeider for en kontinuerlig utvikling av kommunens IT-systemer og bruk av IT for 
effektiv forvaltning og kommunikasjon, samt aktiv og kompetent deltakelse i IT-samarbeidet i 
Ryfylke. 

Budsjettforslaget medfører at IT opprettholder driften på dagens nivå. Volumet av maskiner i 
skolen har økt betraktelig i 2019 etter at alle elever har fått egen maskin. Det er ikke lagt inn noen 
økning i bemanning som følge av dette. Sammenligning med Stavanger tilsier en økning på ½ 
stilling- Samtidig er forvaltning av flere IT system flyttet ut i skyen, dette trekker i motsatt retning. 

Det jobbes med å se på organiseringen av IT-samarbeidet (RITS) for å kunne stå bedre rustet 
fremover og ha bedre kontroll på ressursene. Ett av hovedfunnene i evalueringen er at 
kommunalsjefene må tettere på prosessene i RITS.  

Kommunen har oppnevnt en digitaliseringsleder som deltar inn i DigiRogland, som er Rogaland 
kommunenes fellesorgan for å jobbe med digitalisering.  
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8 KOMMUNALAVDELING PERSONAL & ORGANISASJON 

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OG GJELDENDE MÅL 

Strand kommune sin arbeidsgiverstrategi har som mål at kommunen skal bli den foretrukne 

arbeidsgiver. Dette gjelder både i forhold til ny-rekruttering og å beholde kvalifisert arbeidskraft. 

Det må skapes arbeidsplasser med godt arbeidsmiljø, godt fagmiljø og lønn som er i tråd med 

faggrupper i omliggende kommuner. I spesielle tilfeller må lønn vurderes opp mot privat 

næringsliv. Dette gjelder i de tilfeller hvor kommunen konkurrerer om spesielt attraktiv 

arbeidskraft og arbeidskraft/kompetanse som kommunen må ha i organisasjonen. 

Kommunalavdelingen jobber kontinuerlig med å effektivisere arbeidsprosesser, spesielt legges 
vekt på muligheten for å digitalisere. Dette gjøres for å forbedre kvalitet og på sikt å spare 
ressurser (penger og/eller bemanning). 

Innen HMS/Kvalitet er hovedoppgavene oppfølging av lovkrav i Personopplysningsloven (GDPR), 

den nye kommunelovens krav til internkontroll, samt rådmannens rutiner for 

virksomhetsstyring. Dette er viktige rammebetingelser som ligger til bunn for kommuneplanens 

samfunnsdel, men som ikke er konkret beskrevet i planen.  

I forhold til oppgaver knyttet til utsjekk av innbyggernes brukertilfredshet, er disse forankret i 

hovedmål 1 og 4.  

Kommunens felles håndbok for internkontroll regulerer hvordan oppgaver skal tilrettelegges og 

løses i virksomhetene.  

Kommunalavdelingens mål er:   
Det jobbes for økt effektivitet som gir bedre kvalitet med færre ressurser. 

For å nå målet har kommunalavdelingen kontinuerlig fokus på faglig oppdatering og 

effektivisering av arbeidsprosesser.  Strand kommune skal oppleves som en oppdatert og 

moderne organisasjon. Digitalisering innen alle fagfelt er under stadig utvikling. 

 

Kommunalavdelingen skal påse at Strand kommune oppleves som en forutsigbar arbeidsgiver, og 

handler etter gjeldende lover, avtaler, regler og retningslinjer. For å skape forutsigbarhet må hele 

organisasjonen til enhver tid være oppdatert på kommunens retningslinjer, og kjenne til 

«hvordan vi gjøre det i Strand kommune». Kommunalavdelingen har en viktig oppgave med å 

veilede organisasjonen slik at dette blir opplevd av avdelingens «kunder». 

  

Det vil i kommende år være fokus på å bidra til at virksomhetene kan oppfylle alle lovkrav knyttet 

til den nye Personopplysningsloven (GDPR). Et viktig fokus blir også å gjennomføre den 

regelmessige samsvarskontrollen av at virksomhetene etterlever internkontrollforskriften.  

 

Det planlegges også å gjennomføre ca 20 brukerundersøkelsene som gjennomføres regelmessig 

annet hvert år. 
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FORESLÅTT BEVILGNING 2020 

 

Budsjettrammen for Personal og organisasjon er i stor grad videreført fra 2019. Det er innarbeidet 
en reduksjon i antall lærlingeplasser fra 20 til 15 for å redusere utgiftene innenfor de ikke 
lovpålagte tjenestene. Videre er det foreslått en endring i stillingsbrøk for HMS ansvarlig (økning 
fra 70% til 100%), pluss ny stilling på 30% for å ivareta beredskapsoppgaver. 

UTVIKLINGSTREKK 

PERSONAL OG LØNN 

Personal og lønn sin hovedoppgaver er å veilede ledere og ansatte innen feltet 
«personalforvaltning». Det jobbes med effektivisering av arbeidsprosesser innen hele området. 
Målet er å digitalisere arbeidsprosesser alle steder hvor dette er mulig. Dette vil kunne spare tid 
og gi bedre kvalitet. Det betales ut lønn til ca 1 500 lønnsmottakere hver måned. Med bakgrunn i 
digitalisering av prosesser innen lønnsområdet, ble bemanning kuttet med 20% stilling i 2018. 

Personal og lønn må holde tritt med utviklingen innen fagfeltene, spesielt det som skjer innen 
fagsystemene, men også innen rammen av lover, regler og avtaler. 

DOKUMENT 

Dokumentavdelingen skal i 2020 prioritere bortsetting av papirarkiv til IKA (Interkommunalt 
arkiv). Ansatte i avdelingen innehar historisk kunnskap som er svært viktig i bortsettingsarbeidet. 
Det er viktig å prioritere bruk av kunnskapen mens ansatte jobber i Strand kommune. 

Digitalisering er viktig også i Dokumentavdelingen. Avdelingen deltar i alle digitaliserings-
prosjekter i virksomhetene hvor «arkiv» er en del av fagsystemene. Integreringsdelen og lovkrav 
til arkivdelen i systemet må ivaretas. 

KVALITET & HMS 

De kommende årene vil det bli et større behov for å bygge opp bedre internkontroll innenfor både 
Kommuneloven og Personopplysningsloven (GDPR). 

Et hovedgrep er å tilrettelegge for en mer automatisert egenkontroll ift om virksomhetene 
etterlever gjeldende felles lovverk, samt å knytte aktuelle forbedringstiltak opp mot rådmannens 
rutiner for virksomhetsstyring. 

Et annet grep er å tilrettelegge for at sektorene kan videreutvikle bruken av egenkontroller 
innenfor egne tjenesteområder. 

Leder for HMS/kvalitet slutter i Strand kommune juni 2020. Vedkommende har 70% stilling. 
Rådmannen ser nødvendigheten av å øke stillingen til 100%. Årsaken er blant annet et økende 
omfang av oppgaver ifm GDPR. I tillegg regner rådmannen med at vi har størst mulighet til å få 
kvalifiserte søkere ved å lyse ut en 100% stilling. 

Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan

Personal & organisasjon 2018 2019 2021 2022 2023

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

1110 Kvalitet og HMS 251                 -115               2 123             -2 123            -                 -160               -160               -160               

1200 Dokument -112               127                 5 443             -5 443            -                 -                 -                 -                 

1300 Personal -694               -249               10 076           -10 076         -                 -                 -                 -                 

1350 Lærlinger 1 813             2 819             2 181             -441               1 740             1 740             1 740             1 740             

Sum virksomhet 1 258             2 582             19 823           -18 083         1 740             1 580             1 580             1 580             

Budsjett

2020
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Videre er det behov for mer ressurser ifm oppgaver knyttet til beredskap. Rådmannen ber om 30% 
stillingsressurs. Denne skal brukes til å øke opp en deltidsstilling som skal ta oppgaver knyttet til 
HMS/kvalitet. Leder for HMS/kvalitet vil da få frigitt tid for å ta ansvar for beredskapsoppgaver. 

LÆRLINGER 

Pr 1.9.19 er alle 20 læreplassene besatt. Læreplasser tildeles hver vår etter utlysning og 
tilsettingsprosess. Det er et mål å bruke lærlingene i tråd med hovedtariffavtalen som sier at 
lærlingen skal ha 50 % verdiskapning og 50 % opplæring. Lærlingen har lønn for 
opplæringsdelen, og skal da delta selvstendig i arbeidet. Ved at lærlingene deltar i selvstedig 
arbeid i opplæringsdelen, vil virksomhetene kunne spare vikarutgifter. Rådmannen har i 
budsjettforslag for 2020 innarbeidet forslag om å redusere antall lærlingeplasser til 15 for å kutte 
utgifter innenfor ikke lovpålagte tjenester.  
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9 RÅDMANNENS STABSAVDELINGER 

 

POLITISK SEKRETARIAT OG KOMMUNIKASJON 

Politisk sekretariat har som hovedoppgave å være bindeleddet mellom det politiske miljø og 
administrasjonen. Tilrettelegge for de folkevalgte slik at de får de politiske saksframleggene i rett 
tid, avholde møter på en korrekt måte, føre protokoller og informere ut til presse og befolkningen, 
slik at de kan følge den politiske debatt.  

Sekretariatet har også kommunens kommunikasjonsansvar. Holde kontakten med media og være 
imøtekommende og behjelpelig for journalister. Informere pressen om ferdigredigert møte på 
kommune-TV, samme kveld som møtene blir avholdt. 

Sekretariatet har redaksjonsansvar for kommunens hjemmeside og facebook side. Følge opp den 
grafiske profil slik at kommunikasjonen med lokalsamfunnet skal være så klar og tydelig som 
mulig. Innbyggeren skal finne riktig og relevant informasjon på kommunens hjemmesider.  

For 2020 er de politiske møtene satt opp i forhold til administrative og politiske frister. Antall 
møter er lik som tidligere år. Ordfører og rådmann har i samarbeid fått mandat til å avlyse og 
opprette møter etter behov. I møtekalenderen er det satt opp tentativt møte for 
forvaltningsutvalget i januar. Dette ekstramøtet vil kun bli aktuelt dersom det kommer saker om 
krever behandling innenfor administrative tidsfrister. 

FORESLÅTT BEVILGNING 2020 

 

UTVIKLINGSTREKK 

For 2019 har barneskolene og ungdomsskolene blitt invitert til møter i kommunestyresalen der 
ordfører og politisk sekretær har hatt opplæring i lokaldemokratiet. Denne opplæringen har blitt 
godt mottatt, slik at dette arbeidet vil fortsette fremover. Denne opplæringen er prioritert for å få 
barn og unge til å engasjere seg i politisk arbeid, og at de i fremtiden kan få interesse til å delta i 
kommunepolitikken. Det viser seg at rekrutering i politisk arbeid også er en utfordring på 
nasjonalt plan. 

Ved konstitueringen av nytt kommunestyre 2.oktober 2019 ble ny kommunelov gjeldende. I den 
forbindelse vil det stille større krav til meroffentlighet og transparent behandling av politiske 
prosesser. Her vil politisk sekretariat holde trykk, for at disse lovkravene vil bli oppfylt.  I løpet av 
2020 skal alle politiske reglement gjennomgås og vedtas før 31.122020. Ut fra at ny administrativ 
struktur kommer på plass, vil dette arbeidet bli viktig å få samkjørt for 2020. 

Strand kommune vil satse på å få modernisert kontakten med innbyggerne via kommunens 
hjemmeside. Det er satt mål om å få 80% av alle skjema til å bli fulldigitale innen 2021. Dette er 

Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan

Politisk og Kirkelig fellesråd 2018 2019 2021 2022 2023

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

1000 Politisk sekretariat 6 828             7 228             7 114             -                 7 114             7 114             7 114             7 114             

12090 Interntjenester fordelt 552                 568                 577                 -                 577                 577                 577                 577                 

Sum virksomhet 7 380             7 796             7 691             -                 7 691             7 691             7 691             7 691             

5200 Kirkelig fellesråd 7 028             6 463             6 380             -                 6 380             6 380             6 380             6 380             

Budsjett

2020
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en krevende jobb, men dette vil forhåpentlig vis øke tilfredsheten med innbyggernes møte med 
kommunen. 

STRAND KIRKELIGE FELLESRÅD 

Strand kommune yter et årlig tilskudd til Strand kirkelige fellesråd. For 2020 er tilskuddet 
beregnet til 6,380 mill. i driftsbudsjettet. Det er på samme nivå som i 2019, hensyntatt 
lønnskompensasjon på lik linje med de kommunale virksomhetene, og et generelt omstillingskrav 
på 0,161 mill.   

 

I tillegg til midlene i drift har 
budsjettforslaget innarbeidet en 
investeringsbevilgning til ny kirke på 
Tau samt nytt tak på Jørpeland kirke. 
Mer om dette i kap 10 om 
investeringer. Fast årlig bevilgning på 
1 mill. til investeringsprosjekter 
foreslås ikke finansiert i 2020 og 
2021, men er foreslåttgjenopptatt i 
2022 og 2023. Hensikten med denne 
investeringsrammen er å gi 
forutsigbarhet i finansiering, så kan 
fellesrådet seIv prioritere hvilke tiltak 
som er viktigst det enkelte år. 

 
Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke kan kreve et årlig tilskudd fra staten og fra 
kommuner hvor det bor medlemmer av samfunnet. Tilskuddet skal være av en slik størrelse at 
det per medlem om lag tilsvarer statens og kommunens budsjetterte utgifter til Den norske kirke 
per medlem. Bygging av ny kirke på Tau vil dermed medføre økte tilskudd til andre tros- og 
livssynssamfunn. Kostnaden er budsjettert på Kultur sitt budsjett som har ansvaret for disse 
tilskuddene. I KOM 43/19 ble det vedtatt økt tilskudd til ny kirke på Tau med 8,3 mill. Dette 
medfører økt tilskudd for 2020 på 0,981 mill. I tillegg gir forskyving av fremdriften i 
kirkebudsjettet også utslag på tilskuddene. Totalt sett betyr dette en økning på 5,849 mill. i 
tilskudd i 2020 og 0,981 mill. i 2021 i forhold til beløp i foregående økonomiplan. Dersom 
kommunen går med overskudd i 2019 vil ubrukte tilskuddsmidler kunne settes av på fond, og kan 
benyttes til å dekke mertilskuddet i 2020. Beregningen er basert på medlemstall i den norske 
kirke i Strand per 2018. 

 

STRATEGI OG UTVIKLING 

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OG GJELDENDE MÅL 

Strategi og utvikling er en ressurs på tvers av organisasjonen og både leder og bistår i strategi- og 

utviklingsarbeid på sektornivå eller på tvers i organisasjonen. Sammen med kommunalsjefene 

skal staben drive frem omstilling, endring og prosessforbedring innenfor prioriterte områder i 

organisasjonen.  Strategi og utvikling har et særlig ansvar for å bidra til at kommuneplanens 

samfunnsdel blir implementert i organisasjonen og at kommunen definerer måleparametere som 

grunnlag for å vurdere måloppnåelse og justere prioriteringene over tid. Dette arbeidet vil 

sammen med utarbeidelse av planstrategi 2020-2023 være sentralt for arbeidet i 2020.  
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FORESLÅTT BEVILGNING 2020 

 

Driftsnivået i sentral ledelse og stab er i stor grad videreført fra tidligere år. Utgangspunktet er 
opprinnelig budsjett for 2019 med justering av lønn og sosiale utgifter. Det er innarbeidet 
lønnsmidler til ny kommunalsjef for levekår.  

Rester av omstillingsbeløpet for sentral ledelse og stab fra 2019 er foreløpig plassert på ansvar 
1100 Sentral ledelse og vil fordeles i løpet av 2020.  

Økning i netto ramme for sentral ledelse er knyttet til avsatt pott for lønnsvekst i organisasjonen 
i løpet av 2019. Avsatt lønnspott utgjør 17,7 mill. Det er 4,9 mill. mer enn vedtatt lønnspott for 
2019 som for øvrig viste seg å være for liten. 2020 er et hovedoppgjør og det må påregnes å gi 
økte kostnader i forhold til lønnsoppgjøret for 2019 som var et mellomoppgjør.   

 

 

 

 
 
 
 

 

Regnskap Bud 2.tert Økoplan Økoplan Økoplan

Sentral ledelse 2018 2019 2021 2022 2023

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

1100 Sentral ledelse 8 730             10 347           26 478           -                 26 478           26 478           26 478           26 478           

12090 Interntjenester fordelt 143                 147                 149                 -                 149                 149                 149                 149                 

Sum virksomhet 8 873             10 494           26 627           -                 26 627           26 627           26 627           26 627           

Budsjett

2020
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10 INVESTERINGSGSPROGRAM 2020 –  2023 

Strand kommune vil i planperioden gjennomføre investeringer innenfor følgende kategorier: 
 

 

Midler fra investeringsbudsjettet i 2019 som ikke blir brukt opp i inneværende år, blir overført til 
2020. 

PRIORITERINGER OG FINANSIERING 

Strand kommune har et omfattende behov for investeringer samtidig som økonomien setter 
grenser for hva som er mulig å finansiere. Det er utfordrende å finne rom for flere tiltak som vil 
være et gode for innbyggere i Strand og brukere av kommunale tjenester. Rådmannen har 
prioritert tiltak som er mest nødvendig for å kunne yte gode lovpålagte tjenester til brukerne, og 
har nedprioritert tiltak kommunen strengt tatt kan unnvære en stund videre.  

For hele økonomiplanperioden er det anbefalt investeringer på til sammen 752,4 mill. Planlagt 
finansiering fremgår av tabell. 

 

 

INVESTERINGER MED KUN KOMMUNAL FINANSIERING  

I denne gruppen ligger investeringer kommunen selv må finansiere 100 % av ved lån eller 
egenkapital. Forslag til investeringer bygger på gjeldende økonomiplan, men med en del 
justeringer som vil bli kommentert under de enkelte tiltak. Samlet investeringsbeløp for denne 
type investeringer er i hele perioden 620 mill. I en del prosjekter er det kun satt opp 
«samleposter», konkretisering av enkeltprosjekter vil bli gjort i investeringsplanen som 
fremlegges til formannskapet på nyåret.  

Investering Budsjett Økoplan Økoplan Økoplan

(ta l l  i  tusen kroner) 2020 2021 2022 2023

100% kommunalt finansierte investeringer 235 310         154 966         161 378         68 700           

Investeringer med komp./ inntektsøkninger 21 000           35 000           -                 -                 

Investeringer med selvkostfinansiering 19 000           19 000           19 000           19 000           

Sum investeringer 275 310         208 966         180 378         87 700           

Finansiering investeringer  Budsjett Økoplan Økoplan Økoplan

(ta l l  i  tusen kroner) 2020 2021 2022 2023

Lån 229 496         156 677         147 270         73 128           

Momskompensasjon 39 682           34 833           30 576           12 040           

Tilskudd / refusjon 500                 14 924           -                 -                 

Bruk av fond 5 632             2 532             2 532             2 532             

Overføring fra drift

Sum investeringer 275 310         208 966         180 378         87 700           

Egenfinansiering av investeringer 17 % 25 % 18 % 17 %

Egenfinansering eks VAR investering 18 % 28 % 21 % 21 %
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Investeringsaktivitet Budsjett

(ta l l  i  tusen kroner) 2020 2021 2022 2023

KLP egenkapitalinnskudd 2 500             2 500             2 500             2 500             

Utsmykning i det offentlige rom (0,5 % av nybygg, 75%) 375                 356                 428                 -                 

Teknisk Utstyr virksomheter 1 000             1 000             1 000             1 000             

Digitalisering Strandaskolen 2019 230                 100                 3 800             3 800             

Infrastruktur 780                 1 400             150                 550                 

Fagsystemer 2 085             810                 -                 

Investering kirkelig fellesråd 3 000             1 000             1 000             

Ny kirke Tau 47 000           8 300             

Jørpeland barnehage 500                 

Tau ungdomsskole (Inkludert gymsal) 5 000             

Fjelltun skole 100 000         95 000           114 000         

Resahaugen skole 6 000             

Skoleområde Jørpeland - Energisentral 16 000           

Jørpeland ungdomsskole 3 000             9 000             

Prosjektadministrasjon 8 500             8 500             8 500             8 500             

Brannsikring kommunale bygg 3 000             3 000             3 000             

NSO/Eikehaugen Brannsikring 1 000             

Tautunet Sprinkler 3 500             

Sprinkler Jonsok 10, Langelandsmoen, Dir Poulsensgate 1 200             

Oppgradering kommunale bygg 5 000             5 000             5 000             

Eikehaugen barnehage 750                 

Tau barneskole Oppgradering C bygg 1 450             

Jonsokberget nytt tak E høyblokk 1 000             

Jonsokberget Varmepumper fellesstuer/ kjøkken på Jonsok BOAS 550                 

Legionella system 5 bygg: Jonsokb., Langelandsmoen, Tautunet 1 000             1 000             

JUS inneklima oppgradering (Se Sintef rapport) 1 500             

Rådhus oppgradering 2 000             

Jonsokberget Nød-aggregat 2 000             

Tautunet leiligheter 3 500             3 500             

Langelandsmoen 1 200             

Jørpeland helsesenter, oppgradering 1 800             

Strandahallen, brann/ oppgradering 1 300             

Rosehagen 2 900             1 000             850                 750                 

Utearealer barnehager 300                 300                 300                 300                 

Turveg Krossvatnet inkl belysning 1 500             2 000             

Oppgradering offentlige lekeplasser 500                 500                 500                 500                 

Plan for grønn mobilitet og trafikksikkerhet 500                 500                 500                 500                 

Holtakrossen parkeringsplass 1 200             

Jørpeland barnehage Støygjerde mot RV 13 1 200             

Forprosjekt- Håndtering av gummigranulat iht forskrift 100                 

Driftsbygning Langeland - forprosjekt 100                 

Gapahuk Jørpelandsholmen 100                 

Finansiering Gapahuk Jørpelandsholmen (RUM) -100               

Offentlig toalett Holtakrossen 300                 

UU- oppgradering turveg Jonsokberget 1 300             

Friidrettsbane/Oppgradere A-lags banen i 2020 2 000             

Bytte av 26 lysmaster som er skadet 1 000             

Asfalt Oppgradering 800                 800                 1 200             1 200             

Flomsikring  Tau sentrum 1 000             

Forprosjekt  torg Tau sentrum 500                 2 000             

Infrastruktur Tau sentrum  5 000             

Oppgradering gatelys i samarb. Lyse/IVAR 600                 600                 600                 600                 

Komm. veg, oppgradering ved VA-anlegg 800                 800                 800                 800                 

Kommunale veger Oppgradering 1 500             500                 500                 500                 

Veg Nedre Barkvedvegen - Rv13 Fjelde 1 000             5 000             

Parkeringsplass ved Liarvatnet og Strandastøa 500                 500                 

Ny bil til vei/vintervedlikehold 540                 

Opgradere kommunale kaier 1 900             1 000             1 000             1 000             

Flomtiltak Jørpeland 3 000             5 000             5 000             5 000             

Grunnerverv 5 000             5 000             5 000             5 000             

Takheiser 800                 

Lyd- og lysutstyr Torghuset 300                 

Prosjekt bilpool 2 000             

Investering sosialbolig 400                 

Investering 100% kommunalt finansiert 235 310         154 966         161 378         68 700           

Økonomiplan
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KLP EGENKAPITALINNSKUDD 

For å dekke kommunens egenkapitalinnskudd i KLP er det satt av 2,5 mill. i 2020 og for hvert år 
videre i perioden. Dette er i samsvar med vedtatt økonomiplan. Tilskuddet kan ikke 
lånefinansieres, og må derfor finansieres fra drift eller ved mva. kompensasjon.  

UTSMYKNING I DET OFFENTLIGE ROM 

Formannskapet har vedtatt at det skal settes av 0,5 % av kommunens brutto investeringsbudsjett 
til kunst i kommunale bygg og uterom. Retningslinjene klargjør at det skal settes av minimum 
0,5 % av kommunen sitt investeringsbudsjett til nye bygg. Investeringsbeløp til nye bygg er 100 
mill. i 2020, 95 mill. i 2021 og 114 mill. i 2022. 75 % av beløpet skal settes av som investering, 
resterende del på driftsbudsjettet til drift, vedlikehold mv. Det avsettes derfor midler ut i fra 
investeringer til nybygg skoler med 0,375 mill. i 2020, 0,356 mill. i 2021 og 0,428 mill. i 2022.   

TEKNISK UTSTYR I VIRKSOMHETENE 

Driftsbudsjettet er for mange virksomheter så presset at det ikke er rom for å gjennomføre 
investeringer til større inventar og teknisk utstyr/maskiner som er nødvendig for å kunne drive 
tjenestene i virksomhetene tilfredsstillende. I vedtatt økonomiplan er satt av 1,0 mill. til dette 
formålet, beløpet videreføres i hele perioden.   

IKT 

I vedtatt økonomiplan er det satt av totalt 10,8 mill. til IT-investeringer i perioden 2020 – 2022. 
For perioden 2020 – 2023 foreslås det å avsette 13,70 mill. til IT-investeringer.  Midlene er 
planlagt brukt slik i 2020: 

 0,23 mill. til plan «Digitalisering av Strandaskolen 2019» 
 0,78 mill. til infrastruktur slik som legging av fiber, kabling av trådløst nettverk og 

sikring av strømforsyning 
 2,085 mill. til fagsystemer  

INVESTERINGER KIRKELIG FELLESRÅD 

I vedtatt økonomiplan er det satt av 1,0 mill. hvert år i perioden til investeringer innen Kirkelig 
fellesråd sitt område. Det er for 2020 meldt inn et samlet behov for 5,8 mill. til ulike tiltak, i 
hovedsak: 

 Utbedring av tak mv. Jørpeland kirke med 2,8 mill. til utbedring av tak og 1,56 mill. til 
andre bygningsmessige tiltak  

 0,82 mill. til flytting av bårerom fra Jørpeland kirke til gammelt bårerom på Langeland 
kirkegård 

 0,6 mill. til utbedring av steingard ved Strand kirkegård 

Det foreslås å sette av 3,0 mill. til nytt tak m.v.  på Jørpeland kirke og 1,0 mill. i 2022 og 2023 til 
andre tiltak innen fellesrådets område. For at disse investeringene ikke skal utløse økte tilskudd 
til andre tros og livssynssamfunn øremerkes investeringsmidlene til investeringstiltak som er 
felles for alle innbyggere i kommunen, og til tiltak som ikke er utgifter til «egentlige kirkelige 
formål», herunder utgifter til alminnelige kulturformål, kirkegårder, krematorier og gravkapeller, 
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og til sosialt hjelpearbeid, jf. forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn § 9 og forskrift 
om tilskot til livssynssamfunn § 9. 

NY KIRKE PÅ TAU 

Kommunestyret har i sak 35/17 vedtatt at kommunen skal finansiere ny kirke på Tau innen en 
ramme på 50 mill. (2017 kroner). I tillegg har kommunestyret i sak 43/19 vedtatt å utvide 
rammen med 8,3 mill. På grunn av fremdriften i prosjektet har prosjektrammen ved behandling 
av tertialrapport 2/2019 blitt redusert med 47 mill., dette beløpet tilbakeføres i 2020.  I forhold 
til forventet fremdrift settes det av 47 mill. i 2020 og 8,3 mill. i 2021.  

JØRPELAND BARNEHAGE 

Den eldste delen av Jørpeland barnehage er over 40 år. Det er gjennomført flere ombygginger og 
utvidelser av barnehagen de siste 10 – 15 årene. Det er behov for å foreta en større oppgradering 
av barnehagen. I vedtatt økonomiplan ble det satt 0,5 mill. 2021 til forprosjekt og 4,5 mill. i 2022 
til rehabilitering. Det foreslås nå å sette av 0,5 mill. til forprosjekt i 2022.   

TAU UNGDOMSKOLE 

I samsvar med vedtatt økonomiplan var det planlagt å bruke 5,0 mill. i 2021 og 50 mill. i 2022 til 
oppgradering av Tau ungdomsskole. For å avklare kostnadene med oppgradering av 
ungdomsskolen må det gjennomføres et forprosjekt, men foreløpige vurderinger tyder på at 
kostnadene med oppgraderingen blir høyere enn tidligere stipulert. For å forskyve de totale 
investeringene til bygging/rehabilitering av skolebygg ut tid blir det foreslått å utsette 
oppgraderingen av ungdomskolen slik at prosjektet starter i 2023 med 5,0 mill. til utarbeidelse av 
forprosjekt.  Fremtidig bruk av den gamle gymsalen ved TUS vil også bli vurdert i forprosjektet.   

FJELLTUN SKOLE  

I vedtatt økonomiplan er det avsatt 16 mill. i 2019, 76 mill. i 2020 og 228 mill. i 2021 (alle tall i 
2018 kroner). Rammen for 2019 ble redusert med 3 mill. ved behandling av tertialrapport 
2/2019. Riving av bygg i skoleområdet med 2 mill. er ikke en del av rammen og må kompenseres.  
I samsvar med forventet fremdrift settes det derfor av 100 mill. i 2020, 95 mill. i 2021 og 114 mill. 
i 2022 til Fjelltun skole. Kommunestyret vil få en egen sak der forprosjektet for Fjelltun skole 
behandles. 

RESAHAUGEN SKOLE 

I vedtatt økonomiplan er det avsatt 6,0 mill. i 2021 til forprosjekt for utvidelse av skolen. 
Kommunestyret har i sak 70/18 vedtatt at skolen skal bygges ut med 2 paralleller, men slik at 
behov for 3 paralleller skal vurderes som en del av forprosjektet. Rådmannen vil foreslå at 
planlegging av Resahaugen skole starter med et forprosjekt i 2023. Forprosjekt vil avklare 
rammene for utbygging og det er satt av 6 mill. til dette arbeidet i 2023.   

SKOLEOMRÅDE JØRPELAND - ENERGISENTRAL 

Vedtatt økonomiplan har satt av 6,0 mill. i 2021 og 10,0 mill. i 2022 til 
energisentral/bergvarmeanlegg.. Ungdomsskolen har i dag et eksisterende vannvarmeanlegg 
med en gammel elektrisk varmekjel og gamle oljefyrer. Oljefyrene må saneres og den elektriske 
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varmekjelen må fornyes. Strandahallen har også vannvarmeanlegg med en elektrisk varmekjel. 
Ingen av disse to anleggene har varmepumpedrift i dag. Et bergvarmeanlegg bruker omtrent en 
femtedel av energien i forhold til en elektrisk varmekjel. Det bør legges opp til et felles 
bergvarmeanlegg for ungdomsskolen, Resahaugen skole, Strandahallen og «nye» Fjelltun. 
Varmesentralen må bygges som en del av Fjelltun slik at hele investeringen må gjennomføres i 
2020. Det er derfor satt av 16,0 mill. i 2020 til dette prosjektet. 

JØRPELAND UNGDOMSSKOLE  

I vedtatt økonomiplan er det satt av 5,0 mill. i 2022 til utarbeidelse av forprosjekt for 
ungdomsskolen. Formannskapet har i sak 58/19 vedtatt at det skal utarbeides et forprosjekt 
innen 3. kvartal 2020. Det settes av 3,0 mill. til dette arbeidet i 2020. Gjennom behandling av 
forprosjektet og senere økonomiplaner vil oppstart av prosjektet bli avklart.  

PROSJEKTADMINISTRASJON 

For å kunne gjennomføre utbygginger av skoler og andre prosjekter er det opprettet en egen 
prosjektorganisasjon i Bygg og eiendom. I tillegg til utbygging av skolen på Fjelltun skal Bygg og 
Eiendom gjennomføre en rekke andre større og mindre prosjekter innen sine ansvarsområder. I 
vedtatt økonomiplan er det satt 7,8 mill. til dette arbeidet, vedtatt økonomiplan videreføres med 
slik at beløpet må økes til 8,5 mill. hvert år i hele perioden.  

BRANNSIKRING KOMMUNALE BYGG 

I vedtatt økonomiplan er det avsatt 3 mill. i 2020 og hvert år i videre i perioden til brannsikring. I 
de siste årene er det gjort et omfattende arbeid med å få kommunale bygg i samsvar med lover og 
forskrifter. Når det gjennomføres brannteknisk kontroll, kan dette medføre at det må gjøres 
bygningstekniske tiltak for å lukke avvik. Når bygg rehabiliteres innvendig blir det også foretatt 
nødvendig brannteknisk oppgradering. Budsjett for brannsikring og budsjett for oppgradering av 
kommunale bygg kan derfor sees i sammenheng. Det foreslås å videreføre vedtatt økonomiplan 
med 3 mill. hvert år i perioden fra og med 2021. I 2021 settes det i tillegg av 1,2 mill. til 
sprinkleranlegg ved Langelandsmoen/Dir. Poulsonsgate/ Jonsokberget 10. For 2020 er midlene 
til brannsikring foreslått disponert til tiltak på følgende bygg: 

 Brannsikring, utarbeidelse av brannkonsept for Nordre Strand 
Oppvekstsenter/Eikehaugen barnehage for 1,0 mill. Omfanget av tiltaket blir vurdert 
nærmere i investeringsplanen for 2020.  

 Sprinkleranlegg ved Tautunet for 3,5 mill. 

OPPGRADERING KOMMUNALE BYGG 

I vedtatt økonomiplan er det satt 5 mill. i 2020 og hvert år videre i perioden til oppgradering av 
kommunale bygg. For perioden 2021 – 2023 foreslås det å videreføre samme beløp i 
økonomiplanperioden til oppgradering av kommunale bygg for å redusere noe av det 
akkumulerte vedlikeholdsetterslepet som gjør seg gjeldende.  I tillegg til nevnte 5 mill. er det satt 
av 0,75 mill. til Eikehaugen barnehage i 2022. Ved neste års rullering av økonomiplanen vil 
aktuelle prosjekt for 2021 bli nærmere konkretisert. For 2020 er midlene til rehabilitering 
foreslått disponert til tiltak på følgende bygg: 

- 1,45 mill. til oppgradering av C bygget ved Tau skole  
- 1,0 mill. til nytt tak på Jonsokberget 
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- 0,55 mill. til varmepumper i fellesstuer/kjøkken på Jonsokberget. Dette er et 
energibesparende tiltak. 

- 1,0 mill. i 2020 og 2021 til tiltak mot legionella i 5 bygg, Jonsokberget (to bygg), 
Langelandsmoen, Tautunet A og B-bygg 

- 1,5 mill. til tiltak på Jørpeland ungdomsskole, jamfør vedtak i formannskapet i sak 58/19 

RÅDHUSET - OPPGRADERING 

Kommunestyret vedtok i april 2017 (sak 19/17) å kjøpe B-bygget av Admi-senteret as. I saken om 
kjøp og i tidligere saker til kommunestyret er det påpekt behov for å bruke midler til å oppgradere 
bygget. Vinduene er dårligere og må skiftes, lysanlegg må forbedres, ventilasjonsanlegget må 
skiftes/oppgraderes og bygget trenger en generell oppussing. Oppgradering av publikumsmottak 
må også vurderes. Rogaland fylkeskommune har vurdert tilgjengeligheten for rådhus rundt i 
kommunene, og vårt rådhus har en rekke avvik.  

I vedtatt økonomiplan er det avsatt 5,0 mill. i 2021 og 2,0 mill. i 2022. Det foreslås å forskyve 
oppstart av oppgraderingen til 2023 med 2,0 mill.    

JONSOKBERGET, NØDAGGREGAT  

Strand kommune har i dag ingen bygg som installert eget strømaggregat som kan tas i bruk ved 
strømstans. Dette er beredskapsmessig ikke tilfredsstillende. For 2020 settes det derfor av 2,0 
mill. til dette tiltaket. I første omgang må det gjennomføres et forprosjekt for å avklare alle 
tekniske/økonomiske forhold ved prosjektet. Kostnaden med å etablere eget strømaggregat vil 
være langt høyere en nevnte 2,0 mill. Når forprosjektet foreligger, må videre fremdrift avklares.  

TAUTUNET - LEILIGHETER 

Tautunet er over 25 år og det er behov for en rehabilitering av leilighetene. Dette gjelder både 
bygningstekniske tiltak slik som nytt røropplegg og nye vinduer (energiglass), men også generell 
oppgradering av leilighetene slik om nye kjøkken og gulvbelegg mv. I vedtatt økonomiplan var det 
satt 3,5 mill. i 2021 og 2022, det foreslås nå å forskyve prosjektet til 2022 og2023 med samme 
beløp.   

LANGELANDSMOEN 

Flere av beboerne på Langelandsmoen har elektriske rullestoler som krever stor plass. Det behov 
for å bygge om inngangspartiet, bygge en utvendig bod for parkering av rullestoler og gjøre 
mindre innvendige oppgraderinger innen en ramme på 1,2 mill. i 2023, dette er en forskyvning på 
2 år i forhold til vedtatt økonomiplan. 

JØRPELAND HELSESENTER 

Jørpeland helsesenter nærmer seg 40 år og det har i flere år pågått oppgradering av bygget. Ved 
oppgraderingen forbedres blant annet lyd- og lysforhold, ventilasjon, brannforhold, elektrisk 
anlegg og det gjennomføres en generell oppgradering av bygget innvendig.  For å sluttføre dette 
arbeidet blir det foreslått å bruke 1,8 mill. i 2020. 
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STRANDAHALLEN – BRANNTILTAK OG OPPGRADERING 

Det er utarbeidet en egen rapport som viser behov for branntiltak ved idrettshallen. Aktuelle 
tiltak er blant annet nød-/ledelys, forbedring av rømningsveger, inndeling i brannceller mv. For 
å følge opp tiltakene i denne rapporten var det i økonomiplanen vedtatt å bruke 1,3 mill. i 2020 
til dette tiltaket. Det blir nå foreslått å forskyve arbeidet til 2021 under forutsetning av av at 
Strandahallen bygges. Dersom flerbrukshallen ikke bygges, må branntiltak vurderes på nytt i 
forbindelse med behandling av investeringsplanen i mars 2020.   

ROSEHAGEN  

I løpet av 2019 er det utarbeidet et forprosjekt for nødvendig oppgraderingsarbeid i Rosehagen. 
Det er behov for å gjennomføre betydelig rehabiliteringsarbeid i bygget slik:  

- Brannsikringstiltak, 1,0 mill. 
- Rehabilitering av tak, 1,9 mill. 
- Rehabilitering av dører og vinduer, 1,85 mill. 
- Utenomhusarbeider, 0,75 mill. 

Samlet kostnad er stipulert til 5,5 mill. Det foreslås å sette av midler i økonomiplanperioden slik 
at nevnte tiltak kan gjennomføres. I 2020 gjennomføres brannsikring og rehabilitering av tak. 

UTEAREALER KOMMUNALE BARNEHAGER- OPPGRADERING UTENOMHUSANLEGG 

Strand kommune har fire kommunale barnehager. Med unntak av Bekkevegen barnehage er det 
behov for en oppgradering av anleggene med blant annet gjerder, porter, lekeplassutstyr 
søppelskur mv. I vedtatt økonomiplan er det satt 0,3 mill. i 2019 og 2020 oppgradering av 
lekeplasser. Samme beløp videreføres for 2022 og 2023.  

TURVEG RUNDT KROSSVATNET  

Reguleringsplanen for gangveg rundt søndre del av Krossvatnet ble vedtatt av kommunestyret i 
juni i år, klagebehandling pågår. Når reguleringsplanen er stadfestet, starter arbeidet med 
grunnerverv og utbygging. I forbindelse med bygging av ny rundkjøring i krysset 
Rv.13/Bedehusvegen må deler av turvegen legges om. For å videreføre arbeidet med turveg rund 
Krossvatnet, inkludert omlegging ved ny rundkjøring, settes det av 1,5 mill. i 2020 og 2,0 mill. i 
2021.   

OPPGRADERING OFFENTLIGE LEKEPLASSER 

Kommunen har 45 regulerte lekeplasser i boligområder hvorav 33 er opparbeidet med utstyr. 
Formannskapet behandlet på møte 14.06.2017 en sak om status og plan for drift og vedlikehold 
av lekeplassene. Konklusjonen i saken var at kommunen må ta et ansvar for lekeplasser på 
kommunal eiendom og at det er behov for å tilføre mer midler til oppgradering av lekeplassene. I 
vedtatt økonomiplan er det satt av 0,8 mill. i 2019 og 0,5 mill. i 2020 og 2021. Med bakgrunn i 
formannskapets vedtak settes det av 0,5 mill. hvert år i økonomiplanperioden til oppgradering av 
lekeplasser.  

PLAN FOR GRØNN MOBILITET OG TRAFIKKSIKKERHET 

Gjeldende økonomiplan har avsatt 0,3 mill. hvert år i perioden til trafikksikring. Ved 
sluttbehandling av planen i kommunestyret i juni 2019 ble det vedtatt at det skulle vurderes å 
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sette av 1,8 mill. til tiltak i planen. Det foreslås nå å sette av 0,5 mill. hvert år i 
økonomiplanperioden. Konkretisering av tiltak blir avklart ved behandling av investeringsplanen 
tidlig 2020.  Det vil bli søkt fylkeskommunen om midler til trafikksikring.   

HOLTAKROSSEN PARKERINGSPLASS 

Det er behov for å etablere en egen parkeringsplass for den kommunale badeplassen ved 
Holtakrossen.  Det må utarbeides reguleringsplan for parkeringsplassen og grunnerverv må 
gjennomføres. Det settes derfor av 1,2 mill. til opparbeidelse i 2022.  

JØRPELAND BARNEHAGE - STØYGJERDE 

Det er gjennomført støymålinger for uteområdet ved Jørpeland barnehage. Målingene viser 
verdier som er over anbefalt nivå. Det anbefales å bygge et støygjerde mot riksvegen i 2020 innen 
en ramme på 1,2 mill.    

FORPROSJEKT – HÅNDTERING AV GUMMIGRANULAT 

Det er fire fotballbaner og noen ballbinger som har kunstgress og gummigranulat eller plastholdig 
løst fyllmateriale. En ny forskrift for håndtering av gummigranulat er på høring. Forskriften vil 
stille nye krav til håndtering av gummigranulat. Når forskriften er vedtatt, må det utarbeides et 
forprosjekt for å avklare hvordan forskriftens krav skal ivaretas på våre anlegg. Arbeidet med 
forprosjektet må gjøres i 2020 innen en ramme på 0,1 mill. 

DRIFTSBYGNING LANGELAND GRAVPLASS 

Det er en driftsbygning på gravplassen som har dårlig teknisk standard og der det er en del 
råteskader. Et forprosjekt med ramme på 0,1 mill. vil i 2020 avklare behov og størrelse på en 
driftsbygning.    

GAPAHUK JØRPELANDSHOLMEN 

I 2020 foreslå det å bruke 0,1 mill. til en gapahuk på Jørpelandsholmen. Tiltaket er finansiert ved 
tilskudd. 

OFFENTLIG TOALETT HOLTAKROSSEN 

I vedtatt økonomiplan er det satt av 0,3 mill. i 2019. Det har ikke vært mulig å finne plass til 
anlegget og midlene er derfor tatt ut av budsjettet ved 2. tertialrapport. Tiltak føres derfor opp 
igjen i 2022 og kan samkjøres med etablering av parkeringsplassen.   

TURVEG JONSOKBERGET, OPPGRADERING UNIVERSELL UTFORMING 

I vedtatt økonomiplan er det 2020 ført opp 0,8 mill. til turveg Jonsokberget. Det er etablert en 
turveg slik at det er mulig å gå rundt bygningene på Jonsokberget. Gangvegen er smal og ikke 
utformet i samsvar med universell utforming.  Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
har anbefalt å utbedre/utvide turvegen slik at den fikk universell utforming.  Det foreslås å bruke 
1,3 mill. i 2020 til utbedring av turvegen. Rådmannen har sendt anmodning til Ullestadfondet om 
et bidrag til etableringen av turvegen.  
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FRIIDRETTSBANE/FOTBALLBANE - OPPGRADERING 

Energisentral for skoleområdet på Jørpeland vil bli plassert i vestre ende av hovedbanen på 
Jørpeland. Det vil derfor være nødvendig å foreta reparasjoner/oppgradering av deler/hele 
fotballbanen og deler av løpebanen. Det settes av 2,0 mill. til dette arbeidet i 2020, men omfang 
og kostnader med tiltaket vil bli avklart senere.  

BYTTE AV LYSMASTER SOM ER SKADET 

Etter at en lysmast i Jørpeland sentrum ble knekt og ramlet i bakken i sterk vind ble tilstanden på 
andre lysmaster undersøkt. Undersøkelsen viser at det behov for å skifte 26 lysmaster som er 
defekte.  I 2020 er det derfor satt av kr 1,0 mill. til oppgradering av defekte lysmaster. 

ASFALTERING - OPPGRADERING 

Gjeldende økonomiplan har avsatt 1,2 mill. per år til asfaltering hvert år i perioden fra 2020. Det 
foreslås nå å bruke 0,8 mill. i 2020 og 2021 og 1,2 mill. i 2022 og 2023 til forbedring av veger med 
asfaltdekker.  Pågående kartlegging av vegstandard vil danne grunnlag for prioriteringer senere 
år.  

FLOMSIKRING TAU SENTRUM 

I vedtatt økonomiplan er det i 2019 satt av 3,0 mill. til flomsikring. Det er gjennomført noe 
utredningsarbeid for å vurdere tilstrekkelige flomtiltak, men dette arbeidet vil starte opp i 2020. 
Rammen for gjennomføring av flomtiltak økes med 1,0 mill. i 2020. Prosjektering av tiltaket vil 
avklare om avsatte midler er tilstrekkelig for å flomsikre området. 

TORG - TAU SENTRUM 

Bygging av ny kirke må Tau starter i 2020 og skal etter planen være ferdig i 2021. I løpet av 2020 
må det utarbeides et forprosjekt for torget slik at midler til opparbeidelse kan legges inn i budsjett 
for 2021. Det foreslås å bruke 0,5 mill. til forprosjekt for torg i 2020. Gjennom forprosjektet vil 
kostnadene med torget bli nærmere avklart, men det legges foreløpig inn 2,0 mill. til 
opparbeidelse av torget i 2021..  

INFRASTRUKTUR TAU SENTRUM 

Formannskapet godkjente i mai i år i sak 34/19 en utbyggingsavtale med Handelsparken as der 
kommunen skal betale 5,0 mill. for infrastruktur som Handelsparken opparbeider, beløpet skal 
utbetales i 2020.   

OPPGRADERING GATELYS I SAMARBEID MED LYSE OG IVAR IKS 

Gatelysanleggene og strømforsyningen i kommunen er av varierende kvalitet. Det er fortsatt 
mange områder med trestolper og luftstrekk. Når det gjennomføres arbeid på vann- og 
avløpsnettet, eller når Lyse Elnett AS oppgraderer strømnettet ved å legge kabler ned i bakken er 
det nødvendig at det samtidig gjøres en tilsvarende oppgradering av gatelysanleggene. Det 
avsettes årlig 0,6 mill. til dette arbeidet, dette er i samsvar med vedtatt økonomiplan.  
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KOMMUNAL VEG OPPGRADERING VED VA-ANLEGG 

Det gjennomføres kontinuerlig rehabilitering av vann- og avløpsledninger som ligger i kommunal 
veg. I den forbindelse er det nødvendig å skifte masser og asfaltere utover grøftebredden i vegen 
for å få et helhetlig anlegg. Dette er utgifter som ikke kan relateres til vann og avløp og som derfor 
ikke inngår i selvkostregnskapet. Vedtatt økonomiplan legger til grunn at det benyttes 0,8 mill. til 
disse tiltakene hvert år, beløpet videreføres i hele perioden. 

KOMMUNAL VEG OPPGRADERING  

I vedtatt økonomiplan er det vedtatt et beløp på 0,5 mill. til oppgradering av kommunale veger 
hvert år. Beløpet økes i 2020 til 1,5 mill. på grunn av at tidligere vedtatte midler til oppgradering 
av kantstein med 0,5 mill. utgår som eget prosjekt.  Videre i økonomiplanperioden settes av 0,5 
mill. til oppgradering av kommunal veg. Oppgradering av veg må ses i sammenheng med 
asfaltering av veg. 

VEG NEDRE BARKVEDVEGEN – RV 13 FJELDE 

Reguleringsplanen for ny innfartsveg til Jørpeland sentrum fra planlagt rundkjøring 
Rv13/Fjellsvegen og ned til Nedre Barkvegvegen er godkjent. Denne vegen er viktig for å avlaste 
Rådhusgaten for trafikken inn til sentrum. Det er planer om utbygging på deler av 
«stålverksområdet», og utbygging her har rekkefølgekrav om ny adkomstveg fra riksvegen. 
Prosessen med grunnerverv og planlegging/prosjektering av denne vegen bør derfor starte i 
2020. Det foreslås derfor å sette av 1,0 mill. i 2020 og 5,0 mill. i 2021 til opparbeidelse.  Planarbeid-
/prosjekteringsarbeidet vil nærmere avklare kostnader med vegprosjektet.   

PARKERINGSPLASS VED STRANDASTØA OG LIARVATNET 

Området der vegvesenet hadde brakkeriggen sin ved Strandastøa vil bli kjøpt av kommunen i 
løpet av året, jamfør F. sak 23/19.  Det er behov for å gjøre noe arbeid for få området godt egnet 
som parkeringsplass. Det er også behov for å utvide parkeringsplassen ved Liarvatnet. 
Parkeringsplassen er utgangspunktet for et mye brukt utfartsområde kommunens befolkning og 
for brukere av NSF-speiderens anlegg på Foreneset.  Til disse to tiltakene foreslås det å bruke 1,0 
mill. i 2020.   

NY BIL VEG-/VINTERVEDLIKEHOLD 

Bygg og Eiendom utfører drift og vedlikehold på kommunale bygg og anlegg. For å utføre dette 
arbeidet er det behov for en bil til bruk i vedlikeholdsarbeidet for veg, det foreslås derfor å bruke 
0,54 mill. til innkjøp i 2020. Dagens bil begynner å bli gammel samtidig som den har operasjonelle 
begrensninger. Leasingavtale for dagens bil avsluttes når ny kjøpes. 

OPPGRADERE KOMMUNALE KAIER 

Kommunestyret vedtok i mai 2018 (sak 16/18) at kommunen skulle beholde og oppgradere 
kommunens kaier og at det skulle settes av midler til oppgradering kaiene i kommende 
økonomiplaner. I vedtatt økonomiplan er det satt av 1,0 mill. i perioden 2020 – 2022. I 2020 må 
det gjennomføres en hovedinspeksjon av 7 kaier til en kostnad på ca. 0,4 mill.  Det foreslås å sette 
av 1,5 mill. til oppgradering av kaiene i 2020, og deretter 1,0 mill. pr år i perioden.   
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FLOMTILTAK JØRPELAND 

Jørpeland ble høsten 2019 på nytt rammet av flom. Utbedringer som ble gjort etter flommen i 
2005, i samarbeid med NVE, viser seg ikke å være tilstrekkelige. Det er behov for å forbedre 
bekkeløp/inntak flere steder på Jørpeland. Arbeidet med å utarbeide en «flomanalyse» er ute på 
anbud og resultat av dette arbeidet vil foreligge i 2020. Samtidig må det utføres 
oppgraderingstiltak i eksisterende kanaler/bekker/bekkeinntak. For å ivareta arbeid og tiltak 
med flomsikring foreslås det å sette av 3,0 mill. i 2020 og deretter 5,0 mill. hvert år videre i 
perioden.  Forslag om å bruke 5,0 mill. årlig er på ingen måte eksakte tall, men en synliggjøring på 
at kommunen må bruke mye midler på flomsikring i årene fremover.  

GRUNNERVERV 

I 2019 er ble det kjøpt av en stor eiendom av Scana og en parkeringsplass i Strandastøa. Det er 
kontinuerlig saker om grunnerverv under vurdering. Kommunen har også fått krav om innløsning 
av et friområde som en følge av sentrumsplanen for Jørpeland. Denne saken vil bli avgjort i 
skjønnsretten i 2020. Kommuneplanen har flere områder regulert til offentlig formål. Kommunen 
får henvendelser fra aktuelle grunneiere som ønsker å få innløst sine arealer. Det er viktig at 
kommunen har tilgjengelige arealer for utbygging og har mulighet til å kjøpe arealer som vil være 
viktige for langsiktig utvikling av kommunen. Det foreslås derfor å avsette 5 mill. hvert år i 
perioden til grunnerverv.  

TAKHEISER 

Sykeavdelingen på Jonsokberget har behov for å kjøpe inn takheiser for bruk i pleietjenesten. Det 
ble montert en heis i 2019 og den fungerer godt for pasienten og bidrar til færre tunge 
forflytninger for ansatte. Det søkes tilskudd fra Husbanken til tiltaket. Det settes av 0,8 mill. fra 
disposisjonsfond til ytterligere takheiser i 2020.  

LYD- OG LYSUTSTYR TORGHUSET 

Utstyrspakken for lys og lyd på Torghuset er i all hovedsak utdatert. Det betyr at vitale ledd, som 
eksempelvis miksepult, når som helst kan slutte å virke. Det søkes tilskudd fra 
musikkutstyrsordningen om en utstyrspakke til 0,6 mill. med en kommunal egenandel på 0,3 mill., 
beløpet legges inn i økonomiplan for 2020. Oppgradering av utstyrspakken i Torghuset vil gi en 
besparelse på ca.  0,1 mill. årlig på leie av utstyr. 

PROSJEKT BILPOOL 

Strand kommune har flere biler i de ulike virksomhetene. Rådmannen foreslår å sette av 2 mill. i 
2020, finansiert fra disposisjonfond, for å etablere en bilpool. Hensikten med midlene er å kunne 
kjøpe ut eldre leasingbiler og kjøpe nyere utslippsfrie biler som så leases internt ut til 
virksomhetene. Tanken er at virksomhetene leaser bilen av kommunen heller enn et privat 
leasingfirma. Rådmannen ønsker med dette å få en bedre koordinering av kommunens bilpark og 
oppnå større grad av sambruk på tvers av virksomhetene. Bilpoolen vil koordineres av 
innkjøpsansvarlig i Økonomiavdelingen. 
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INVESTERING SOSIALBOLIG 

Kommunen har mange utleieboliger. På en av boligene er det behov for en rehabilitering slik at 
boligen er tjenlig til sitt bruk. Det bør gjennomføres en oppgradering i 2020 innen en ramme på 
0,4 mill.  

IKKE INNARBEIDEDE INVESTERINGSPROSJEKTER 

Vedtatt økonomiplan inneholder noen prosjekter som det ikke er funnet plass til rådmannens 
forslag til økonomiplan for perioden 2020 – 2023. Disse prosjektene er: 

 flerbrukshall Jørpeland med 38 mill. i 2020 og 40 mill. i 2021 
 svømmehall på Tau der det var satt av 5 mill. i 2021 og 80 mill. i 2022  
 heis i rådhuset på Jørpeland med 1,0 mill. i 2021 
 ombygging trapp og resepsjon Jonsokberget med henholdsvis 0,5 mill. og 0,6 mill. i 2022 
 kulturhus, samarbeidsprosjekt, 5 mill. i 2022 
 servicebygg Jørpelandsholmen med 0,75 mill. i 2022 

For øvrig vises det til investerings- og vedlikeholdsplan 2020 for kommunale bygg og anlegg 
som viser det registrerte vedlikeholdsetterslepet.  
 

INVESTERINGER MED TILSKUDD, REFUSJONER ELLER ANDRE INNTEKTER 

I denne gruppen ligger investeringer der tilskudd, refusjoner eller andre inntekter er med og 
reduserer kommunens behov for egenfinansiering. Forslag til investeringer er basert på gjeldende 
økonomiplan, men med en del justeringer som vil bli kommentert under de enkelte tiltak.  

I løpet av året kan det bli tatt opp nye prosjekter som skal finansieres ved hjelp av tilskudd, 
refusjoner, eller andre inntekter. Felles for denne type prosjekter er at utbygging vil bli tatt opp 
som egne saker i hvert tilfelle.  

 

INFRASTRUKTUR JØRPELAND SENTRUM  

Kommunestyret behandlet i juni 2017 en sak (36/17) om utbygging og finansiering av 
infrastruktur i Jørpeland sentrum. Det ble da vedtatt at kommunen skal stå som utbygger av 
infrastruktur slik at de såkalte S-områdene kan bygges ut. Utbyggingen skal skje trinnvis. 
Utbyggere skal betale anleggsbidrag som helt eller delvis vil finansiere de ulike delstrekningene. 
I vedtatt økonomiplan ble det satt av  5 mill. i 2018 og 2019 til utbygging av infrastruktur. 
Forutsetningen i vedtatt økonomiplan er at kommunens utgifter blir dekket inn ved 
anleggsbidrag.  Slik det ser ut nå er vil det ikke være realistisk å få finansiert alle kommunens 
kostnader med anleggsbidrag, det settes derfor av 5,0 mill i 2020 som en kommunal egenandel. 
Det foreligger godkjent reguleringsplan for et S-område vest for Verkshotellet, for S-område ved 
Stålsvingen og S-område mellom Folkets Hus og torget. Veg ved Stålsvingen vil bli bygd i løpet av 
2020. Fremdrift hos utbyggere i de enkelte prosjektene vil være avgjørende for når utbyggingen 
gjennomføres.  

Investeringsaktivitet Budsjett

(ta l l  i  tusen kroner) 2020 2021 2022 2023

Veg Jørpeland sentrum 5 000             

Omsorgsboliger puh - Furulia 13 000           20 000          

Ny brannstasjon, forprosjekt 3 000             15 000          

Investering med komp./inntektsøkning 21 000           35 000          -                 -                  

Økonomiplan
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OMSORG-, SOSIAL- OG FLYKTNINGEBOLIGER - FURULIA 

I vedtatt økonomiplan var det ved starten av 2019 tilgjengelig 13,8 mill. og med et forventet 
tilskudd på 6,08 mill. til bygging av PUH-boliger i Furulia. Ved 1. tertialrapport ble både utgifter 
og tilskudd redusert til netto 0,7 mill.  Det har blitt arbeidet videre med prosjektet i 2019, og det 
vil nå bli foreslått å bygge 10 boliger/leiligheter i Furulia. Kostnadene med prosjektet er foreløpig 
ikke avklart det foreslås derfor å sette et samlet beløp i 2020 og 2021 på 33,0 mill. som er 
Husbankens maksimale kostnadsgrense for tildeling av tilskudd til denne type leiligheter. 
Tilsvarende tilskudd er 14,9 mill. Det vises til egen sak.   

I vedtatt økonomiplan er det for perioden 2020 – 2022 satt av 6,5 mill. til omsorg- sosial og 
flyktningeboliger. På grunn av bygging av boligene i Furulia tas disse midlene ut av planen.   

NY BRANNSTASJON 

Dagens brannstasjon på Grøtnes tilfredsstiller ikke kravene som det er til en brannstasjon. I 2019 
må det derfor startes et arbeid med lokalisering av ny brannstasjon og settes i gang et forprosjekt 
for ny brannstasjon.  Kommunen må bygge og drifte brannstasjonen, men Rogaland Brann og 
Redning IKS skal dekke kommunens utgifter ved å betale leie. Dette gjelder ikke tomtekostnader 
og anleggsbidrag.  Arbeidet med å finne tomt til brannstasjonen er i gang. I vedtatt økonomiplan 
ble det vedtatt å bruke 0,5 mill. i 2019 til et forprosjekt og 5,0 mill. i 2020 og 15 mill. i 2021, 
beløpene opprettholdes. Forprosjekt og planleggingsarbeid i 2020 vil avklare kostnadene for ny 
brannstasjon.  

INVESTERINGER MED SELVKOSTFINANSIERING 

Dette gjelder investeringer innen vann og avløp som over tid finansieres via vann- og 
avløpsgebyrer til kommunens innbyggere i henhold til lovkrav.  

 

VANNFORSYNING 

I gjeldende økonomiplan var det planlagt å bruke 9,0 mill. hvert år i økonomiplanperioden. 
Hovedplan vann, som ble vedtatt i 2016, er grunnlaget for de ulike prosjektene som blir foreslått. 

Tiltak som planlegges startet opp i 2020 er blant annet:  
 Østvollvegen Jørpeland, legging av ny vannledning sammen med ny avløpsledning. 

 Grønnevoll – Barka. Det skal legges vannledning i gang- og sykkelveg som skal bygges 
mellom Solbakk og Grønnevoll (planlagt byggestart 2020). Det må legges ny vannledning 
i området hvor gang- og sykkelveg avsluttes og hvor eksisterende vannledning ligger for 
å få sammenkobling.  

 Forsand – oppgradering vann. Strand kommune overtar deler av Forsand kommune f.o.m. 
1. januar 2020, inkludert kommunale VA-anlegg i dette området. Basert på befaring av 
anlegg er det behov for oppgradering av anlegg. Det settes derfor av midler i 2020 til 
påbegynnelse av dette arbeidet (1 mill. settes av i 2020).  

Investeringsaktivitet Budsjett Økoplan Økoplan Økoplan

(ta l l  i  tusen kroner) 2019 2020 2021 2022

Vannforsyning  9 000             9 000             9 000             9 000             

Avløp  10 000           10 000           10 000           10 000           

Investering med selvkostfinansiering 19 000           19 000           19 000           19 000           
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 Fiskå – trykkøkningsstasjon vann. Det må etableres en trykkøkningsstasjon for deler av 
fremtidige abonnenter på Fiskå. Denne prosjekteres i 2019/20, men bygges først når det 
er tilstrekkelig avtalt interesse fra grunneiere i området (i henhold til politisk vedtak).  

 Fiskå vann. Forprosjekt for vannforsyning. Forprosjekt gjennomføres i 2020, tilsvarende 
forprosjekt som ble gjennomført for Alsvik-Amdal.  

 Utbygging vannledningsnett Alsvik/Amdal. Første hovedstreng med stikkledninger 
prosjekteres i 2019 og gjennomføring starter i 2020. Dersom det er stor nok interesse 
blant grunneiere i andre av delfeltene begynner man med planlegging og evt. 
prosjektering av disse i 2020.  

Det foreslås å sette av 9 mill. hvert år i økonomiplanperioden. Ytterligere konkretisering av 
investeringene vil skje gjennom investeringsplanen.  

AVLØP 

I gjeldende økonomiplan er det planlagt brukt 10 mill. hvert år i økonomiplanperioden. Hovedplan 
avløp vedtatt av kommunestyret i november 2017 er førende for tiltak som blir foreslått utført i 
2019. 

Tiltak som planlegges gjennomført i 2020 er blant annet:  
 Østvollvegen Jørpeland, felles avløpsledning skal rehabiliteres og avløp skal separeres 

 Solbakk – Heiabakkane. Det legges avløpsledning og pumpeledning samtidig som 
etablering av gang- og sykkelsti RV13 gjennomføres. Formålet er å kunne lede avløp fra 
Heiabakkane til kommunalt avløpsanlegg.   Prosjektet blir prosjektert i 2019 og planlegges 
gjennomført 2020.  

 Solbakk – pumpestasjon. For å kunne føre avløp fra Heiabakkane via Solbakk til Tau 
renseanlegg, må det etableres en pumpestasjon på Solbakk. Denne prosjekteres i 2020. 

 Hellandsvegen – Snøklokkevegen. Rehabiliteringsprosjekt langs Fiskånå. Prosjekteres 
2019. Gjennomføres i 2020.  

 Hellandsvegen – Mellarvegen. Rehabilitering av avløpsledning.  Utredning 2019, 
prosjektering 2020 og gjennomføring 2021. 

 Strand VGS.  Avløp fra skoleområdet legges om. Gjennomføres 2020.  

 Fiskå avløp. Forprosjekt for avløp. Forprosjekt gjennomføres i 2020, tilsvarende 
forprosjekt som ble gjennomført for Alsvik-Amdal.  

 Tungland – overvann. Eksisterende kommunale overvannsledninger for deler av 
Tungland er underdimensjonert og det foreligger vedtak om at kommunen skal 
oppdimensjonere deler av strekket med forbehold om frivillige grave- og 
vedlikeholdsavtaler fra grunneiere. Tomter som skal bygges ut i området skal bidra med 
anleggsbidrag for tiltaket.  

 
Det foreslås derfor å sette av 10 mill. hvert år i økonomiplanperioden. Ytterligere konkretisering 
av investeringene vil skje gjennom investeringsplanen.  
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Oppsummert anbefalte investeringer med finansieringsoversikt. 
 

 
  

Bevilgningsoversikt - investering (§ 5-5) Regnskap Bud 2.tert

(Tall i 1 000 kr) 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Investeringer i varige driftsmidler 235 675 355 234 222 910 198 166 176 878 84 200

Tilskudd til andres investeringer (Kirkelig felles.) 9 000 6 200 50 000 8 300 1 000 1 000

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper (KLP) 2 161 1 967 2 500 2 500 2 500 2 500

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper (IKS) 240

Utlån av egne midler

Avdrag på lån

Sum investeringsutgifter 246 836 363 641 275 410 208 966 180 378 87 700

Kompensasjon for merverdiavgift -38 333 -60 177 -39 682 -34 833 -30 576 -12 040

Tilskudd/refusjoner fra andre -9 291 -10 000 -600 -14 924

Salg av varige driftsmidler -3 613

Salg av finansielle anleggsmidler

Utdeling fra selskaper

Mottatte avdrag på utlån av egne midler -2 532 -2 532 -2 532 -2 532

Bruk av lån -145 846 -292 408 -229 496 -156 677 -147 270 -73 128

Sum investeringsinntekter -193 470 -366 198 -272 310 -208 966 -180 378 -87 700

Videreutlån 14 249 24 000 25 000

Bruk av lån til videreutlån -25 000

Avdrag på videreutlån 14 375 4 300 5 767

Mottatte avdrag på videreutlån -20 366 -17 203 -5 767

Netto utgifter videreutlån 8 258 11 097 0 0 0 0

Overført fra drift -8 540

Netto avsetninger/bruk av bundne invest.fond

Netto avsetninger/bruk av ubundne invest.fond -14 771 0 0 0 0 0

Netto avsetninger/bruk av disposisjonsfond -3 100

Fra tidligere års overskudd -46 853

Sum overføring fra drift og netto avsetninger -61 624 -8 540 -3 100 0 0 0

Fremført til inndekning i senere år (udekket) 0 0 0 0 0 0

Budsjett
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VEDLEGG 1 GEBYRSATSER 

 

BETALINGSSATSER  -  STRAND KOMMUNE  2019 2020

Det vises også til egne vedtekter og forskrifter for de enkelte virksomheter og tjenester. Det tas forbehold om feil. 

BARNEHAGER
Priser pr barnehagemåned (regulert):

Makspris hel plass blir fastsatt i  Stortingets årlige budsjettvedtak 3 040 3 135

Redusert sats etter søknad, inntekt under kr 574 750. Blir fastsatt i  Stortingets budsjettvedtak 6% av inntekt 6% av inntekt

For delte plasser betales det 10 % mer enn faktisk oppholdstid

Det gis søskenmoderasjon med 30 % for 2. og 50 % for 3. og påfølgende barn

I ti l legg kommer kostpris for mat/drikke

SKOLEFRITIDSORDNING 2019 2020
Priser pr måned:

3 000 3 090

4 dager 2 600 2 680

2 040 2 100

1 360 1 400

Ekstra dag 190 200

Tillegg i  skolens ferie- og fridager 215 220

Inntekt mellom 0 og 2 G  (hel plass) 1 665 1 720

Fra høst 2020: Redusert sats etter søknad, inntekt < kr 566 500 6% av inntekt

Fra høst 2020: SFO for elever 5.-7. trinn med særskilte behov 50% av vanlig pris gratis

Det gis en generell søskenmoderasjon med 25% på det yngste barnet

I ti l legg kommer kostpris for mat og drikke

RYFYLKE LÆRINGSSENTER 2019 2020
Semesteravgift dagtid 7 500 7 600

Semesteravgift kveldstid 4 000 4 100

KULTURSKOLEN (priser per halvår) Vår 2019 Vår 2020
2 300 2 930

1 439 1 830

1 439 1 830

1 439 1 830

1 439 1 830

1 439 1 830

1 439 1 830

Animasjonsverksted 1 439 1 830

Band 760 970

300 310

KINO 2019 2020
Pensjonister og tjenestepliktige i  militæret 80 115

90 100

90 130

Prisene er inkl. mva.

UTLEIE TORGHUSET  pr dag 2019 2020
Kommersielle arrangement i regi av eksterne aktører:

Salen                                       6 190 6 315

Foajeen                                  6 190 6 315

Sal/foajeen                              7 280 7 425

Oppsett av lyd/lys + teknikker pr. time 885 910

Lokale lag, organisasjoner og firmaer:              

Salen                                           1 255 1 280

Foajeen                                  1 255 1 280

Sal/foajeen                      1 655 1 700

Lag/org. m/billettinntekter:

Salen                                        2 060 2 100

Foajeen                                    2 060 2 100

Sal/foajeen                             2 470 2 520

Oppsett av lyd/lys + teknikker pr. time 640 650

Tillegg for leie av utstyr:

410 420

145 150

430 440

Fargeklatten

Barnedans

5 dager   

3 dager    

2 dager

Barneteater/ungdom

Leie av instrument 

Mikrofonanlegg

Piano

Flygel

Barne- og ungdomsfilmer

Voksenfilmer

Instrumental

Cantabile

Dans

Den blå Hesten
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145 150

145 150

430 440

690 700

895 910

UTLEIE FOLKETS HUS  pr dag 2019 2020
Kommersielle arrangement      2 390 2 440

Lag og organisasjoner               610 620

Lag/org. m/billettinntekter * 610 620

BIBLIOTEK 2019 2020
Purregebyr 1. gang 0 0

Purregebyr 2. gang 50 50

Purregebyr 3. gang 100 100

5 5

10 10

A4-svart/hvitt 2 2

A3-svart/hvitt 4 4

OFFENTLIG BAD / BASSENG 2019 2020
Bruk av offentlig bad / basseng pr time:

30 30

60 60

Klippekort 10 klipp 450

OMSORGSTJENESTER 2019 2020
Korttidsopphold i  institusjoner pr. døgn (regulert) * 165 *

Dagsenter opphold per dag - institusjonsbeboere* 85 *

Dagsenter opphold per dag - andre brukere* 85 *

Dagsenter opphold inkl frokost og middag, per dag - andre brukere 130 150

Dagsenter opphold inkl frokost og middag og transport, per dag - andre brukere 170 190

Nattopphold eller dagopphold (regulert) * 85 *

* Satsene vedtas av Stortinget (Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester)

Kurdøgnpris i  institusjoner - maks.sats (beregnes av vedtatt budsjett på rimeligste institusjon) 2 740 *

Basseng Jonsokberget pr time 110 110

Basseng Jonsokberget familiepris pr time 195 200

Trygghetsalarm, ti lknytningsavgift 360 370

Trygghetsalarm  fasttelefon pr måned 235 240

Trygghetsalarm  med mobilkort, pr måned 265 270

Tap av trygghetsalarmsmykke/ekstra smykke til  ektefelle eller samboer 400 + mva

Hjemmehjelp / miljøarbeid: Timepris/Maks. mnd Timepris/Maks. mnd

Årsinntekt under 2G 210 /   210 215 /   *

Årsinntekt 2G - 3G 265 /   750 270 /   765

Årsinntekt 3G - 4G 265 / 1235 270 / 1260

Årsinntekt 4G - 5G 265 / 1710 270 / 1745

Årsinntekt  over 5G 265 / 2245 270 / 2290

(G = grunnbeløp i folketrygden)

Middag mv. (priser fra ekstern leverandør):

96 + mva 96 + mva

48 + mva 48 + mva

LEGETJENESTER 2019 2020
Strand kommune følger prisene i Fastlegetariffen - normaltariff, utgitt av Den norske legeforening

https://normaltariffen.legeforeningen.no/asset/pdf/Fastlegetariffen-2019-2020.pdf

FYSIOTERAPI 2019 2020
Strand kommune følger prisene i Takstplakaten, utgitt av Norsk fysioterapeutforbund

https://fysio.no/content/download/29268/452979/version/1/file/Takstplakat_01072019.pdf

SKJENKEBEVILLING 2019 2020
Gebyr ambulerende skjenkebevill ing og skjenkebevill ing enkeltarrangement. Pris pr. dag 370 *

* Bevill ingsgebyr for salgs- og skjenkebevill ing innkreves for øvrig i  samsvar med § 6-2 i  

forskrift om omsetning av alkolholholdig drikk mv.

Grøt/suppe/lapskaus

Middag med dessert eller suppe

Overhead/flipover

Mikrofoner

A4-farge

A3-farge

* + 10 % av netto bil lettinntekter

Dimmer,kabel,lysmikser

Miksepult

Tillegg for all utleie:

Kopiering:

Barn og Honnør:

Voksen:

Videokanon
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BOLIGUTLEIE 2019 2020

HAVNEAVGIFT 2019 2020

GRAVETILLATELSE 2019 2020
1 545 1 575

AREALPLANSAKER    (regulerings- og bebyggelsesplaner) 2019 2020
Detaljplaner  (unntatt planer for fritidsboliger)
   Det betales et gebyr avhengig av størrelse på regulet areal. I arealet inngår ikke større 

   sammenhengende arealer beregnet til fri- og friluftsarealer og større arealer som kommunen

   setter vilkår om skal inngå i planområdet for å skape naturlige sammenhenger med tilgrensende

   planer. Unntaket gjelder ikke lekeplasser m.v. Arealgebyret betales når forslag til plan foreligger. 

   Gebyret halveres dersom planen avvises ved 1. gangs behandling.

7 200 Se egen sak

Regulering av områder for fritidsboliger, gebyr pr. bolig 26 800 Se egen sak

Arealgebyr for utvinning av naturressurser, pr. påbegynt da. 1 470 Se egen sak

Fellesbestemmelser

Maksimumsgebyr (Gjelder for alle plankategorier) 340 200 Se egen sak

Minimumsgebyr (Gjelder for alle plankategorier) 72 400 Se egen sak

Gebyr halveres dersom planen avvises 1. gangs behandling

Mindre planendringer

Mindre reguleringsendring (politisk behandling) 24 200 Se egen sak

Mindre reguleringsendring (administrativ behandling) 6 000 Se egen sak

Dispensasjon (etter pbl § 19-2)

*Dispensasjon fra plankrav i  kommuneplanen 19 400 Se egen sak

*Dispensasjon fra formål i  kommune-/reguleringsplan eller fra § 1-8 i  pbl, pr. disp. 19 400 Se egen sak

*Ved tilbygg, erstatningsbygg og andre mindre tiltak på eks. bygg brukes gebyrsats under Andre dispensasjoner.

Dispensasjon fra utnyttelsegrad 6 000 Se egen sak

Dispensasjon fra plassering (byggegrense) 4 300 Se egen sak

Dispensasjon fra høyde/etasjetall 4 300 Se egen sak

Dispensasjon fra avstandskrav § 29-4 i  pbl. 4 300 Se egen sak

Andre dispensasjoner 6 000 Se egen sak

Annet

Kommuneplan tekstdel 630 Se egen sak

Fargekopier plotter A2, A3 1 260 Se egen sak

Fargekopier plotter A0, A1 1 790 Se egen sak

Timepris for digitalisering av reguleringsplan 1 050 Se egen sak

Avvisning av sak 50 % av gebyr Se egen sak

BYGGE-/DELINGSSAKSBEHANDLING 2019 2020
01. Tiltak uten ansvarsrett (pbl 20-2)

a) Mindre tiltak på bebygd eiendom 3 800 Se egen sak

b) Alminnelig driftsbygning i  landbruket <1000 m² 5 050 Se egen sak

c) Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg inntil  2 år 5 050 Se egen sak

d) Andre mindre tiltak 2 600 Se egen sak

e) Forelegging av ti ltak (nettstasjoner, trafokiosk) 3 800 Se egen sak

02. Boliger og garasjer (Bygningstype i parantes)

a) Enebolig (111) 20 000 Se egen sak

b) Enebolig med hybel/sokkelleil ighet (113) 22 500 Se egen sak

c) Tomannsbolig (121-124) 22 500 Se egen sak

d) Rekkehus, kjedehus, andre småhus pr boenheter  (131-133) 8 800 Se egen sak

e) Andre Småhus (ikke over 4 leil igheter pr hus) (136) 31 400 Se egen sak

e) Bygg på 2 etasjer med 5 eller flere boenheter (141) 37 600 Se egen sak

f) Boligbygg (142, 145), maks 4 etasjer 42 000 Se egen sak

g) Boligbygg med 5 etg. Eller mer (143, 146) 62 600 Se egen sak

h) Fritidsbolig (161-163) 16 800 Se egen sak

i) Til- og påbygg (pkt a-h) <50 m² 3 800 Se egen sak

>50 m² 6 300 Se egen sak

j) Ny boenhet 16 000 Se egen sak

k) Garasje/uthus > 70 m² 9 500 Se egen sak

03. Forretning, kontor, industri, bevertning, offentlige og private tjenestebygg

a) Forretnings-, kontor-, industribygg 50 100 Se egen sak

b) Overnatting- og restaurantbygg 50 100 Se egen sak

c) Offentlige og private tjenestebygg 50 100 Se egen sak

Tilbygg/påbygg inntil  200 m² BRA 9 500 Se egen sak

Tilbygg/påbygg > 200 m² BRA 25 100 Se egen sak

Prinsippet for fastsetting av nye leiepriser ble avklart i  kommunestyresak 40/13.

Gravetil latelse 

Arealgebyr pr. påbegynt da.

Det vises ti l  "Betalingsregulativ for bruk av kommunale kaier og havneområder"
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04. Andre bygg

a) Driftsbygning i  landbruk > 1000 m² BRA 34 600 Se egen sak

b) Andre bygg 9 500 Se egen sak

c) Tilbygg/påbygg inntil  100 m² BRA 5 400 Se egen sak

d) Tilbygg/påbygg > 100 m² BRA 9 500 Se egen sak

05. Andre tiltak som krever søknad og tillatelse

Fasadeendringer 3 800 Se egen sak

Bruksendring og hovedombygging, 50 % av fullt gebyr 

Riving av bygning < 100 m² BRA 2 600 Se egen sak

Riving av bygning > 100 m² BRA 6 300 Se egen sak

Bygningstekniske installasjoner (ventilasjon, varslingsanlegg m.m) 3 800 Se egen sak

Innhegning mot veg 3 800 Se egen sak

Skilt og reklameinnretning 3 800 Se egen sak

Midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg (> 2 år) 7 500 Se egen sak

3 800 Se egen sak

Varige konstruksjoner og anlegg som over i  TKL 2 og 3. 7 500 Se egen sak

Tekniske anlegg, VVA 12 000 Se egen sak

Andre søknadspliktige ti ltak etter § 20-1 3 800 Se egen sak

06. Endring i søknad

Endringer av gitt ti l latelse 3 800 Se egen sak

Mindre endringer (reviderte tegninger, plasseringer og l ignende) 2 600 Se egen sak

07. To-trinns behandling

Søknad om rammetillatelse

Søknad om igangsettingstil latelse 6 300 Se egen sak

08. Godkjenning av ansvarsretter

Ansvarsrett (fravik formell kompetanse og lignende) 3 800 Se egen sak

Personlig ansvarsrett (selvbygger) 1 300 Se egen sak

09. Dispensasjonssøknader

Se under Arealplansaker

10. Situasjonskart

Situasjonskart 1 300 Se egen sak

11. Utslippstillatelse for sanitært avløpsvann

Gråvannsutslipp 7 500 Se egen sak

Sortvannsutslipp inntil  50 pe (forurensingsforskriften kap 12) 9 800 Se egen sak

Sortvannsutslipp 50 - 2000 pe (forurensingsforskriften kap 13) 12 500 Se egen sak

Tilsynsgebyr på utslippstil latelse 3 800 Se egen sak

12. Overtredelsesgebyr jfr. PBL § 32-8

Mindre alvorlig overtredelse inntil 10 500 Se egen sak

Overtredelse med mulig skadeomfang inntil 54 000 Se egen sak

Overtredelse med alvorlig skadeomfang inntil 108 150 Se egen sak

13. Redusert gebyr

Avslag 50 % av fullt gebyr Se egen sak

Bygninger regulert ti l  bevaring 50 % av fullt gebyr Se egen sak

Trekking av sak/søknad før saksbehandling er fullført 50 % av fullt gebyr Se egen sak

50 % av fullt gebyr Se egen sak

14. Refusjoner

Skarbekken - sak 11/43 - 15.02.2012

     Anleggsbidrag veg, startbeløp*                         23 380  * 

     pluss pr m2 BRA*                               580  * 

Resahagen

     Refusjon for oppgradering av vei-infrastruktur pr. boenhet*                         48 950  * 

     Refusjon Skolebekken*                         13 100  * 

Jørpeland fra Tuåna til Tunglandselva - sak 11/43 - 15.02.2012

     Anleggsbidrag veg, startbeløp*                         23 380  * 

     Pluss pr m2 BRA*                               580  * 

     Næringsareal pr 100 m2 BRA*                         58 280  * 

Jørpeland fra Tuåna til Strandastøa - sak 14/11 - 09.04.2014

     Anleggsbidrag veg, startbeløp*                         23 380  * 

     Pluss pr m2 BRA*                               580  * 

     Næringsareal pr 100 m2 BRA*                         58 280  * 

Tau - sak 15/15 - 29.04.2015

     Anleggsbidrag veg, startbeløp*                         23 380  * 

     Pluss pr m2 BRA*                               580  * 

     Næringsareal pr 100 m2 BRA*                         58 280  * 

Byggetiltak der frivil l ige lag og organisasjoner som for eksempel velforeninger og idrettslag 

Varige konstruksjoner og anlegg (støttemurer, basseng, brygger, transformator, 

parkeringsplass m.m.)
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Nedre Fjelde

     Anleggsbidrag veg mv pr boenhet*                         52 950  * 

     Flom Skolebekken pr boenhet*                         13 100  * 

Øvre Barkved

     Overvannsledning/flom*                         24 180  * 

Gullbekkstraen, Tau

     Anleggsbidrag pr boenhet                         30 000  * 

Åtland eiendommen 

     Anleggsbidrag pr boenhet                         30 000  * 

Vågen 

     Anleggsbidrag pr boenhet                         50 000  * 

Tungland 

     Anleggsbidrag veg, startbeløp*                         23 380  * 

     Pluss pr m2 BRA*                               580  * 

     Næringsareal pr 100 m2 BRA*                         58 280  * 

Nordmarka - sak 76/15

     Anleggsbidrag per m2 BRA*                               330  * 

* prisjusteres ihht konsumprisindeks 1.1.2020

JORD- OG SKOGBRUKSTJENESTER 2019 2020
Jordlovsaker (statlig sats*) 2 000 *

Dispensasjon fra formål i  kommune-/reguleringsplan eller fra § 1-8 i  pbl, pr. disp. 20 000 Se egen sak

Konsesjonssaker (statlig sats*) 5 000 *

Utarbeidelse gjødselsplan 1 630 1 680

Utarbeidelse gjødselsplan inkl. jordprøve 1 630 1 680

Årlig oppdatering av gjødselsplan 1 200 1 240

650 670

KART OG OPPMÅLING 2019 2020
Meglerpakke til  eiendomsmeglere 3 800 Se egen sak

Behandling iht. jordlov (statlig sats) 2 000 Se egen sak

Beh. iht. bygningslov (delesak) 6 300 Se egen sak

Beh. Iht. bygningslov (landbruk) 3 000 Se egen sak

Tinglysing (statlig sats) 525 Se egen sak

Oppretting av grunneiendom 0 - 500 m2 13 600 Se egen sak

Oppretting av grunneiendom 501 - 2000 m2 15 200 Se egen sak

Oppretting av grunneiendom pr. ekstra dekar 1 780 Se egen sak

Oppretting av festegrunn 0 - 500 m2 13 600 Se egen sak

Oppretting av festegrunn 501 - 2000 m2 15 200 Se egen sak

Oppretting av festegrunn pr. ekstra dekar 1 780 Se egen sak

Matr. av eks umatr. Grunn 0 - 500 m2 13 600 Se egen sak

Matr. av eks umatr. Grunn 501 - 2000 m2 15 200 Se egen sak

Matr. av eks umatr. Grunn pr. ekstra dekar 1 780 Se egen sak

Oppr. av uteareal / seksjoner 0 - 50 m2 6 800 Se egen sak

Oppr. av uteareal / seksjoner 51 - 250 m2 8 400 Se egen sak

Oppr. av uteareal / seksjoner 251 - 2000 m2. 10 200 Se egen sak

Oppr. av uteareal / seksjoner pr. ekstra dekar 1 780 Se egen sak

Oppr. av anleggseiendom 0 - 2000 m2. 21 200 Se egen sak

Oppr. av anleggseiendom pr. ekstra dekar 1 780 Se egen sak

Registrering av jordsameie for medgått tid, pr time 670 Se egen sak

Avbrutt forretning 1/3 av gebyrsatsene Se egen sak

Grensejustering/grunneiendom 0 - 250 m2. 5 000 Se egen sak

Grensejustering/grunneiendom 251 - 500 m2. 6 800 Se egen sak

Grensejustering/anleggseiendom 0 - 250 m2. 8 400 Se egen sak

Grensejustering/anleggseiendom 251 - 500 m2. 10 700 Se egen sak

Arealoverføring/grunneiendom 0 - 250 m2. 10 200 Se egen sak

Arealoverføring/grunneiendom 251 - 500 m2. 12 600 Se egen sak

Arealoverføring/grunneiendom pr. ekstra 500 m2. 850 Se egen sak

Arealoverføring/anleggseiendom 0 - 250 m2. 13 600 Se egen sak

Arealoverføring/anleggseiendom 251 - 500 17 000 Se egen sak

Arealoverføring/anleggseiendom pr. ekstra 500 m2. 1 260 Se egen sak

Koordinatbestemte grenser 2 grensepunkt 2 540 Se egen sak

Koordinatbestemte grenser pr. ekstra grensepunkt 470 Se egen sak

Klarlegging av grenser 2 grensepunkt 4 200 Se egen sak

Klarlegging av grenser pr. ekstra grensepunkt 850 Se egen sak

Klarlegging av rettigheter for medgått tid, pr time 670 Se egen sak

Privat grenseavtale 2 grensepunkt/0-100 m 4 200 Se egen sak

Privat grenseavtale pr. ekstra punkt/pr. 100 m 850 Se egen sak

Uttak jordprøver
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Andre tjenester pr. time 670 Se egen sak

Utrekk fra grunnboka pr. gnr. bnr. 120 Se egen sak

Situasjonskart 1 300 Se egen sak

Seksjonering 3 100 Se egen sak

SALG AV OFFENTLIGE DOKUMENTER OG DATA 2019 2020
Salg av eiendomsinfo. - meklerpakker (*Eks. eksp.gebyr ved salg av data gjennom Ambita el.) 3 800 3 900

Salg av situasjonskart ved søknader ved bygge og delesaker 1 300 1 340

Salg av digital kartdata ihht. Statens kartverk sine satser (*Eks. ekspederingsgebyr ved salg av data gjennom Ambita el.)

VANN OG AVLØP 2019 2020
Vann - ti lknytningsavgift 3/4" (engangsgebyr) - Normal sats 20 000 20 000

Vann - ti lknytningsavgift 3/4" (engangsgebyr) - Redusert sats 2 000 2 000

Vann - ti lknytningsavgift Alsvik-Amdal og Fiskå 60 000 60 000

Vann - Anleggsbidrag Alsvik-Amdal og Fiskå - ikke mva-pliktig 60 000 60 000

Vann - vannmålerleie årlig              3/4" 305 311

Vann - vannmålerleie årlig              1" - 2" 1 000 1 020

Vann - vannmålerleie årlig              2 ½" - 4" 4 980 5 080

Vann - enhetspris pr. m³ 7,36 7,73

Vann - fastledd 2 000 2 133

Vann - stipulert forbruk              0-100 m²  bruksareal 456 479

Vann - stipulert forbruk          100-300 m²  bruksareal 1 369 1 438

Vann - stipulert forbruk          300-500 m²  bruksareal 2 282 2 396

Vann - stipulert forbruk          over 500 m²  bruksareal 4 563 4 893

Avløp - ti lknytningsavgift 3/4" (engangsgebyr) - Normal sats 20 000 20 000

Avløp - ti lknytningsavgift 3/4" (engangsgebyr) - Redusert sats 2 000 2 000

Avløp - ti lknytningsavgift Alsvik-Amdal og Fiskå 60 000 60 000

Avløp - Anleggsbidrag Alsvik-Amdal og Fiskå - ikke mva-pliktig 60 000 60 000

Avløp - enhetspris pr. m³ 13,88 15,41

Avløp - fastledd 1 678 1 834

Avløp - stipulert forbruk              0-100 m²  bruksareal 861 955

Avløp - stipulert forbruk          100-300 m²  bruksareal 2 582 2 866

Avløp - stipulert forbruk          300-500 m²  bruksareal 4 303 4 777

Avløp - stipulert forbruk          over 500 m²  bruksareal 8 606 9 554

Prisene er eksklusiv mva. Mva kommer i tillegg.  For flere detaljer se fullstendig gebyrregulativ.

RENOVASJON 2019 2020
Ryfylke Miljøverk IKS fakturerer på vegne av Strand kommune. Prisene ihht vedtak i RYMI Repr.skap   

https://www.rymi.no/prisar

Prisene er inklusiv 25% mva. 

FEIEAVGIFT 2019 2020
Avgift for 1. pipe 260 270

Avgift for neste pipe: 130 135

Avgift for pipe i  fritidsbolig 310 320

Prisene er eksklusiv mva. Mva kommer i tillegg.

FESTEAVGIFT 2019 2020
Strand kyrkjelege fellesråd fakturerer denne avgiften   -   Festeavgift pr. år 225 225

STARTLÅN 2019 2020
Lindorff fakturerer denne avgiften på vegne av Strand kommune

Prosentmargin påslag på den til  enhver tid gjeldende rentesats ti l  Husbanken 0,25 % 0,25 %

SKATTESATSER 2019 2020
Inntektsskatteøre forskuddspliktige (oppgitt i  prosent) 11,55 11,10

Formueskatt, kommunal andel (oppgitt i  promille) 7,0 7,0

Eiendomsskatt, bolig og fritidseiendommer (oppgitt i  promille) 1,4 2,4

Eiendomsskatt, næringseiendommer, tidl. verk og bruk (oppgitt i  promille) 7,0 7,0
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BETALINGSREGULATIV FOR BRUK AV KOMMUNALE KAIER 2020 

KAILEIE 

Kaileie er skipets betaling for bruk av kaier som disponeres av Strand kommune og svares pr 
påbegynt døgn (liggetid). Døgnskillet inntrer 24 timer etter ankomst. Liggetiden regnes fra 
fartøyet legger til og inntil det går fra kai. Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for ½ døgn. 
Det betales dog alltid kaileie for minimum ett døgn. 
 
For fartøy som etter ordre fra Strand kommune må forhale fra kaien for å gi plass for annet fartøy 
og deretter legger til kai igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden har ligget ved kaien. 
Hvis fraværet fra kaien er over 3 timer, skal det skje fradrag i den beregnede liggetiden med den 
tid fartøyet har vært borte fra kaien. Skifter et fartøy fra en plass til en annen på uten i mellomtiden 
å ha vært utenom områdets grenser, blir liggetiden å beregne som om fartøyet hadde ligget ved 
kaien uten avbrytelse. 

REGULATIV KAILEIE 

Følgende satser gjelder pr. påbegynt døgn (alle priser er ekskl. mva) 
 

Fartøystørrelse Kr per tonn 
For de første  300 BT 1,09 
for de neste 300 BT 0,92 
for de neste 2 400 BT 0,82 
for de neste 7 000 BT 0,71 
for de neste 20 000 BT 0,61 
for alle over 30 000 BT 0,41 

 
Minste leiebeløp er kr 298,00 eks. mva pr. anløp. 
Fartøy som anløper våre kaier flere ganger i samme døgn, betaler kaileie for hvert anløp 
 

 Kaileie til fortøyning av fiske/næringsfartøy kr 1214,00 eks. mva per påbegynt måned 
 Utleie av gjesteplasser i Vågen Jørpeland skjer etter fastsatt pris for fritidsbåter og bobiler 

hele året 
 fritidsbåter langs gjestekai i Jørpelandsvågen betaler kr 153,00 avgiftsfritt pr. døgn for 

båter mindre enn 10 meters lengde. Tilsvarende for båter over 10 meter, kr 203,00. Bruk 
av strøm betales kr 51,00 inkl. mva pr. døgn 

 bobiler som parkerer på anvist plass i Jørpelandsvågen betaler kr 153,00 avgiftsfritt pr. 
døgn for parkering og for bruk av strøm betales kr 51,00 inkl. mva. pr. døgn 

 Adgang til servicebygget betales med kr 10,-  inkl. mva (er inkludert i pris for de som 
betaler for båt og bobil) 

o Bruk av vaskemaskin   kr 30,- inkl. mva 
o Bruk av tørketrommel  kr 30,- inkl. mva 
o Bruk av dusj    kr 10,- inkl. mva 

   
Følgende bestemmelser gjelder: 

 Operatørselskaper som driver kombinerte bil-/passasjerferger/hurtigbåter i rute/ Strand 
kommune innvilges 90 % reduksjon i nevnte satser 

 Andre fartøy som fast anløper havnedistriktet 8 ganger eller mer pr kalendermåned, kan 
innvilges 25 % reduksjon i nevnte satser etter søknad. Rabatten innvilges fra og med det 
9. anløpet 
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 For fartøy som er i fart og som benyttes innen havnedistriktet, betales avgifter som for 1 
anløp pr. uke 

 Innbyggere som er fast bosatt på Sør-Hidle og Heng, betaler ikke kaileie for egne båter der 
formålet med anløpet i hovedsak er persontransport. Det samme gjelder transport av 
landbruksmaskiner som brukes i jorbruksdriften 

 Skoleskip og skip drevet av veldedige eller ideelle organisasjoner betaler kaileie med 50 
% rabatt etter regulativets satser 

 I forbindelse med bunkring, proviantering og mannskapsskifte som varer mindre enn 6 
timer innvilges 50 % rabatt i nevnte satser. Denne rabatten gis ikke i tillegg til øvrige 
rabatter 

 Fartøy som bli tilsagt plass utenpå et annet fartøy innvilges 50 % rabatt. Denne rabatt gis 
ikke i tillegg til øvrige rabatter 

 Bedrifter som får anløp av ISPS godkjente skip, plikter selv å holde egne sikkerhetsvakter 
 
 

FORTØYNING OG LØSKAST 

For å fortøye betales kr 552,00 eks. mva og kaste loss betales kr 552,00 ekskl. mva på dagtid 
mellom kl 07.00 og kl 15.00. Mellom kl 15.00 og 07.00 betales det tilsvarende kr 1 604,- ekskl. mva 
pr. gang. 

 
FRITAK 

Følgende fartøy er fritatt for kaileie 
 Orlogsfartøyer 
 Skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet 
 Politiets og brannvesenets båter, båter i ambulanseoppdrag og i oppdrag for transport av 

lege, jordmor og dyrlege 
 Skip av spesiell interesse for havnen og kommunen samt fartøy drevet av ideelle 

organisasjoner, stiftelser og lignende som ikke driver kommersiell virksomhet 
 Fartøy som betaler vederlag for benyttelse av kaiene etter andre bestemmelser 

 
 

SIKKERHETSGEBYR PÅ FARTØY SOM ER GODKJENT FOR Å SEILE I UTENRIKSFART. 

Gjeldende ISPS- avgift for Nordmarka kai (alle priser er ekskl. mva.).  
 

Fartøystørrelse Kr per tonn 
For de første  600 BT 0,41 
For de neste  400 BT 0,26 
For de neste  1000 BT 0,26 
For alle skip større enn 3000BT 0,15 

VAREVEDERLAG 

Varevederlag gjelder for varer som faktes med skip til eller fra havnen, og som føres over våre 
kaier med satser slik (alle priser er ekskl. mva): 
 

Varetype Kr per enhet Type enhet 
Sand, grus og asfalt* 9,10 tonn 
Stålprodukter   13,90 tonn 
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Tømmer   20,73 tonn (3 m3 = 1,0 tonn) 
Container 12,75 m3  containervolum 
Gravemaskiner/betongbiler 301,15 kjøretøy 

*På sand, grus og asfalt gis det 50 % rabatt over 20 000 tonn regnet pr. kalender år per definert 
prosjekt. 
 
UTSKIPNING AV SPRENGSTEIN FRA TOMTEAREAL I NORDMARKA INDUSTRIOMRÅDE. 

Alle priser er ekskl. mva. 
 

Fartøystørrelse Kr per tonn 
For de første 1000 tonn 9,05 
For de neste 4000 tonn 4,53 
Over 5000 tonn 0,91 

 
Det er ikke tillatt å laste sprengstein over kommunal kai. Bukten sør for kaien må benyttes. Priser 
for sprengstein er justert etter vedtak 07.06.2012 og vedtak 18.03.2015. 
 

VANNAVGIFT 

Det betales en avgift på kr 23,16 pr. m3 ekskl. mva. Minsteavgift kr 132,60 ekskl. mva. 

STRØM 

Det betales en avgift på kr 1,78 pr. kwh ekskl. mva. 

UTLEIE AV KOMMUNALT HAVNEOMRÅDE 

Utleie av kommunalt havneområde i Nordmarka til lager/produksjonsplass settes til kr 24,30 
avgiftsfritt pr. m2 for kaiplate pr. påbegynt måned. Leie for tilstøtende havneområder settes til kr 
12,15 pr. m2 for korttidsleie pr. påbegynt måned, og kr 55,20 pr. m2 for langtidsleie per år. Begge 
beløp er avgiftsfrie. Område for korttidsleie og langtidsleie er vist i eget kart datert 24.10.2016: 
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VEDLEGG 2 IKKE INNARBEIDEDE TILTAK I DRIFT 

 

Virksomhet Beskrivelse                                                                                  (tall i 1000 kr) 2020 2021 2022 2023

1110 Kvalitet/HMS Prosjektstilling GDPR 271                 271                 271                 271                 

1150 Næring Ny Reiselivssatsning 300                 300                 300                 300                 

1150 Næring Økt reiselivskapasitet 300                 300                 300                 300                 

1150 Næring Næringshage 100                 100                 100                 100                 

2100 Eikehaugen barnehage Auka styrarressurs 78                   78                   78                   78                   

2500 Felles grunnskole Tilrettelagt privat SFO 51                   51                   51                   51                   

2530 Tau ungdomsskole Spesialundervisning 542                 542                 542                 542                 

2530 Tau ungdomsskole Personalseminar 150                 150                 150                 150                 

2560 Jørpeland ungdomsskole Pedagogisk personale 2 278             2 278             2 278             2 278             

2590 Nordre Strand oppvekstsenter Svikt i brukerbetaling SFO 106                 106                 106                 106                 

2590 Nordre Strand oppvekstsenter Mangler kvalifisert lærer 553                 553                 553                 553                 

2620 Tau skole SFO ordinær, økt bemanning 673                 673                 673                 673                 

2620 Tau skole 1 lærerstilling 832                 832                 832                 832                 

2690 Resahagen skole Pedagogisk personale 2 024             2 024             2 024             2 024             

2750 Kulturskole Økt stillingsressurs kulturskolen 375                 375                 375                 375                 

2750 Kulturskole Lyd/lystekniker 50                   50                   50                   50                   

3100 Barnevern Tilsyn under samvær 409                 409                 409                 409                 

3150 NAV Akora: Skap kjemikalier 11                   -                 -                 -                 

3150 NAV AKORA: Palletruck vedlager 70                   -                 -                 -                 

3150 NAV Krisesenter, prisstigning over flere år 50                   50                   50                   50                   

3150 NAV Aktivitetstilbud ungdom 300                 300                 300                 300                 

3150 NAV Forsterket bolig rus og psykiatri 10 771           10 771           10 771           10 771           

3150 NAV Oppfølging bolig 808                 808                 808                 808                 

3150 NAV VR - briller 25                   -                 -                 -                 

3150 NAV Ettervernsbolig 135                 135                 135                 135                 

3150 NAV Opptrappingsplan rus: Nærbehandling 808                 808                 808                 808                 

3150 NAV Opptrappingsplan rus: Nærbehandling 808                 808                 808                 808                 

3150 NAV Kompensere manglende tilskudd fra stat til russtillinger

3200 Familiens hus Friskliv driftsmidler 100                 100                 100                 100                 

3200 Familiens hus Helsesekretær 238                 238                 238                 238                 

3200 Familiens hus Friskliv 50% stilling 306                 306                 306                 306                 

3300 Psykiatritjenester Lavterskel helsehus 440                 440                 440                 440                 

3300 Psykiatritjenester Kompensere manglende tilskudd fra stat til ROP stillinger

3400 Omsorgstjenester Tau Frivillighetskoordinator/aktivitetsleder dagsenteret 300                 300                 300                 300                 

3460 Åpen omsorg Jørpeland Kjøkken og kafè Jonsokberget.Forbruksmateriell og vedlikehold 40                   40                   40                   40                   

3460 Åpen omsorg Jørpeland Frivillighetskoordinator dagsenteret 337                 337                 337                 337                 

3510 Institusjon Jonsokberget Økt grunnbemanning 934                 934                 934                 934                 

3510 Institusjon Jonsokberget Generell økn. av postene 300                 300                 300                 300                 

3540 Dement institusjon Fastlønn oppdatering 1 508             1 508             1 508             1 508             

3540 Dement institusjon Permisjonsvikar 229                 229                 229                 229                 

3540 Dement institusjon Andre lønnsposter 1 191             1 191             1 191             1 191             

3800 Felles helsetjenester 50% Ergotreapeut Hv.dags.rehab. 321                 321                 321                 321                 

3800 Felles helsetjenester Økt driftstilskudd fysioterapeuter 18                   18                   18                   18                   

3800 Felles helsetjenester Kompensere reduksjon i tilskudd til hverdagsrehabilitering

5100 Kultur Blå skilt ved kulturminner 63                   63                   63                   63                   

5100 Kultur Bibliotekarstilling 555                 555                 555                 555                 

5100 Kultur Deltakelse i Frilager.no 100                 100                 100                 100                 

5100 Kultur Skøyteis på Torget 200                 200                 200                 200                 

5200 Kirkelig fellesråd 20 % diakonressurs 200                 200                 200                 200                 

6100 Plan og forvaltning Tilsyn bygg/forurensning/friluft 942                 942                 942                 942                 

6710 Bygg og eiendom Vedlikeholdsingeniør 942                 942                 942                 942                 

6720 Kommunale bygg Vaktmester Fjellltun området 606                 606                 606                 606                 

6730 Boliger/bygg Service anlegg 30                   30                   30                   30                   

6760 Renhold Dement Jonsok 34                   34                   34                   34                   

6760 Renhold Langeland driftsbygning 34                   34                   34                   34                   

6780 Park og grønt Anleggsgartner 606                 606                 606                 606                 

6780 Park og grønt Ny rammeavtale drift og vedlikehold av plener kirkegårder 50                   50                   50                   50                   

6790 Samferdsel Ny stilling Samferdsel 942                 942                 942                 942                 

34 444           34 338           34 338           34 338           Sum ikke innarbeidede tiltak i drift

Ba om 1.120, innvilget 560

Ba om 1.920, innvilget 560

Ba om 800, innvilget 400


