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RÅDMANNENS FORSLAG

1 Innledning

En kommune i omstilling og fusjon 

Utgangspunktet for rådmannens arbeid med økonomiplanen for 2019 – 2022 bygger på vedtak og retning gitt i

budsjettet for inneværende år, rammesak vedtatt av kommunestyret i juni 2018 og statsbudsjett 2019.

Rennesøy kommune i sin nåværende form og struktur har eksistert som egen kommune siden 1965 etter

kommunesammenslåingen med Mosterøy. Årets økonomiplan og årsbudsjett vil være det siste for Rennesøy som en

selvstendig kommune. En epoke skal dermed avsluttes, mens en ny kommune formes og skapes. Samtidig stiller

kommuneloven like klare krav til realistisk budsjettering for alle år i økonomiplanperioden.

Rennesøy kommune erfarer fortsatt lav folketilvekst til kommunen. Sammen med et lavere inntektsgrunnlag gir dette

et behov for å nedskalere og tilpasse tjenestetilbudet i kommunen. Tjenesteområdene må forholde seg til

budsjettnivå som er fallende i kommende økonomiplan-periode. Dette innebærer at det er nødvendig å ta grep om

tjenesteproduksjonen, med fokus på organisering, innovasjon og nytenkning. I arbeidet med budsjettet har det vært

viktig å �nne et aktivitetsnivå som er bærekraftig i årene som kommer, og som samtidig sikrer et forsvarlig tilbud på

kommunens tjenestenivå.

Netto driftsresultat 

Rennesøy kommune �kk et negativt netto driftsresultat som eneste kommune i Rogaland i 2017, og har budsjettert

med et negativt netto driftsresultat også i 2018. I forslag til økonomiplan 2019-2022 legges det frem et forslag om et

gjennomsnittlig netto driftsresultat på 1 % i planperioden. Høstens vedtak i Fellesnemnda (FN sak 37/18

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/693275?agendaItemId=215859)) legger til grunn et netto driftsresultat som er større

enn 2 % og minimum 3 % på sikt. Et langsiktig mål om et netto driftsresultat på 3 % har vært krevende å få til i denne

planperioden.

Allerede vedtatte investeringsprosjekt videreføres 

Rådmannens budsjettforslag viderefører samtlige investeringsprosjekt fra økonomiplan 2018-2021. Kommunen har

dermed fortsatt et høyt investeringsnivå, og skal gjennomføre investeringer for kr 241 mill. i planperioden, hvorav kr

92 mill. er budsjettert i 2019. Nivået på investeringene medfører fortsatt stigende gjeldsgrad, og ligger betydelig over

det som er intensjonen for nye Stavanger.  Det er verdt å merke seg at fortsatt bindes en uforholdsmessig stor andel

av driftsbudsjettet opp til betaling av renter og avdrag, som igjen er en av årsaken til at tjenestetilbudet må tilpasses

lavere budsjettrammer.

Faglig fokus innen oppvekst og læring 

Skolene i Rennesøy skal ha fokus på arbeid med skolebasert kompetanseutvikling. Endring i elevtall, �ere klasser og

nye lovpålagte oppgaver fra staten fører til at skolene jevnlig må vurdere, prioritere og organisere sine oppgaver på

andre måter. Innen barnehageområdet blir utfordringen å tilpasse tjenestetilbudet til et lavere antall barn i

barnehage-alder. Det vil være nødvendig å se på organiseringen av dagens barnehagetilbud.

Kvalitetsforbedrende arbeid 

Tjenesteområdet helse og velferd vil prioritere arbeid som gir kvalitetsforbedring innen alle sine enheter. Arbeidet

skal foregå gjennom deltakelse i læringsnettverk og tjenesteutviklingsprosjekter i regi av nye Stavanger.
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Ferdigstille kommuneplan og lokalt kulturarbeid 

En av hovedoppgavene i 2019 vil være å ferdigstille kommuneplan sammen med oppfølging av sentrumsplanen.

Demokrati, deltakelse og mangfold er fokusområder i det lokale kulturarbeidet. Tidlig innsats, universell utforming og

folkehelse er viktige ledetråder i arbeidet.

Nye Stavanger 

1. januar 2020 slås dagens Rennesøy kommune sammen med Stavanger og Finnøy kommuner. Arbeidet med å

forberede denne sammenslåingen har pågått i hele 2018 og vil i stor grad prege arbeidet i 2019. Å danne en ny

kommune gir muligheter for å tenke nytt om hvordan man lager gode tjenester i samarbeid med innbyggerne.

Realisering og drift av Rennesøy kommune isolert, vil etterhvert bli avløst av utviklingen og utforming av ny politikk i

nye Stavanger.

Økonomisk utvikling i regionen 

Optimisme preger de økonomiske utsiktene for regionen. Sysselsettingsutviklingen er positiv og arbeidsledigheten er

lavere. Det er gjennomført betydelige omstillinger i regionen de siste årene. Den teknologiske utviklingen har bidratt

til at mange kostnadskrevende arbeidsprosesser har blitt effektivisert og utføres på en annen måte i dag. Rennesøy

kommune, vil sammen med Stavanger og Finnøy kommuner, være til stede og følge den teknologiske utviklingen.

Dette er nødvendig for å skape framtidens tjenester.

Vikevåg, 01.11.2018

Birger Clementsen 

rådmann
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2 Økonomiske rammebetingelser og prioriteringer

2.1 Innledning

Fra å være en kommune med stadige vekstutfordringer er Rennesøy i løpet av fjoråret blitt en fra�yttingskommune

med reduksjon i innbyggertall og betydelige endringer i demogra�en, fall i skatt per innbygger og en økende

gjeldsbelastning – en gjeldsbelastning som forutsatte framtidige inntekter fra de som nå har �yttet fra kommunen.

Rennesøy kommune går inn i sitt siste år som egen, selvstendig kommune. Økonomiplanen skal utarbeides under

forutsetning av at Rennesøy kommune består som selvstendig kommune de neste �re år. Kommuneloven stiller like

klare krav til realistisk budsjettering i alle årene i økonomiplanperioden.

Beregning av økonomiske gevinster ved kommunesammenslåingen kan først gjøres når tjenestene er harmonisert og

inntektsrammene er kjente. Dette arbeidet er påstartet i sammenslåingsprosessen og vil pågå helt fram til neste års

budsjettprosess for ny kommune. Den enkelte kommune kan følgelig ikke forskuttere gevinster i sine budsjetter som

først skal gjelde for nye Stavanger fra 2020, selv om de selvsagt kan påpekes nå og etterstrebes realisert når den tid

kommer.

Framtiden innebærer et reelt lavere inntektsnivå og kommunens tjenestetilbud må tilpasses tilsvarende slik at

kommunens økonomi blir bærekraftig. I det foreliggende økonomiplanforslaget er tidligere effektiviseringskrav

videreført og konkretisert, i tillegg til at nye omstillingskrav er innarbeidet i driften. Jf. også regjeringens påpeking av

at en årlig effektivisering på 0,5 % er mulig for å øke det økonomiske handlingsrommet. Dette er krevende og

nødvendige omstillinger. Herunder også å øke de kommunale gebyrene slik at selvkostområdene kommer i balanse

igjen og får gjort opp tidligere akkumulerte underskudd.

Tidligere i høst ble økonomiske styringsmål og handlingsregler (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/693275?

agendaItemId=215859) satt på dagsorden og Fellesnemda har anmodet kommunene om å gjøre grep nå for å sikre en framtidig

robust kommuneøkonomi i nye Stavanger. Full måloppnåelse vil utvilsomt bli krevende i 2019 for samtlige av de tre

kommunene. Målene ble vedtatt retningsgivende og med en prioriteringsrekkefølge. Rådmannen har gjennom

pågående budsjettprosess hatt som mål å bidra til en utvikling i riktig retning. Noen mål er innen rekkevidde i 2019,

slik som netto driftsresultat og disposisjonsfond. Øvrige mål trenger lenger tilpasningstid.

Rådmannens budsjettforslag inneholder et høyt investeringsnivå basert på gjeldende økonomiplan. Dette er

forbundet med en betydelig økning i gjelden og økning i kommunens rente- og avdragsutgifter. Dette øker

omstillingsbehovet i den ordinære driften. Følgelig gir det grunnlag for å revurdere kommunens ambisjonsnivå på

investeringssiden.

Utarbeidelsen av økonomiplanen har i store trekk fulgt tidligere års budsjettprosesser i Rennesøy kommune og er

basert på en videreføring av gjeldende økonomiplan, Rammesak 2019-2022, jf. KO sak 17/18

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/Rennesoy/Meetings/Details/252653?agendaItemId=203374) og forslag til statsbudsjett 2019, som ble lagt fram av

regjeringen 8. oktober 2018. Driftsnivået er justert for demogra�ske endringer, politiske vedtak og planer, samt

nødvendige tilpasninger.

I de påfølgende avsnittene vil økonomiske nøkkeltall, forutsetninger og sentrale inntekter bli belyst. I forslag til

investeringsbudsjett i avsnitt 2.6 vil hovedprioriteringene bli omtalt samt gjeldsutviklingen. Hovedprioriteringene

innenfor driften beskrives i avsnitt 2.7. Detaljert informasjon �nnes i kapitlene 5-9.

2.2 Økonomiske nøkkeltall
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Rennesøy kommune har de senere årene hatt særlig fokus på de to nøkkeltallene netto driftsresultat og

disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene. I tillegg legger intensjonsavtalen for nye Stavanger til grunn et

økonomisk mål på egen�nansiering av investeringer og på gjeldsgrad. Med bakgrunn i pågående

kommunesammenslåing anmodet Fellesnemnda i sak 37/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/693275?

agendaItemId=215859) de aktuelle kommunene å prioritere et netto driftsresultat på minimum 2 % foran en egen�nansiering

av investeringer på mer enn 50 % og en gjeldsgrad under 60 %. I tillegg ble kommunene anmodet om å holde

investeringsnivået på et rimelig nivå av driftsinntektene og disposisjonsfond på minimum 6 % av driftsinntektene i

2019.

Målene og hvordan de oppnås i foreliggende forslag til økonomiplan 2019-2022 framkommer i tabell 2.1. I det

påfølgende er målene nærmere omtalt. Rådmannen presiserer at usikkerheten er større jo lenger ut i planperioden

man kommer. Jf. også en kommunesammenslåing som vil påvirke tallene fra 2020.

2.2.1 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse. Netto driftsresultat  beskriver

kommunens økonomiske handlefrihet og viser hvor mye kommunen har til disposisjon til egen�nansiering av

investeringer og avsetning fra årets drift til senere disposisjon.

På kort sikt påvirkes nivået på netto driftsresultat av endringer i kommunens inntekter og kostnader i driften. På

lengre sikt styres nivået av kommunens behov og krav til avsetninger og bruk av fondsmidler sammen med overføring

av midler til investeringer for å skape en bærekraftig økonomi.

Anbefalinger av mål for netto driftsresultat

Det generelt anbefalte nivået for kommunesektoren har vært 3 % netto driftsresultat i årene fram til 2013. Teknisk

beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) ga i november 2014 nye anbefalte nivåer på

netto driftsresultat. Anbefalingene gjelder over tid og er på 2 % for kommunesektoren som helhet, 1¾ % for

kommunene (konsern) og 4 % for fylkeskommunene. Nivået på netto driftsresultat er utledet på bakgrunn av

nasjonale tall og for kommunesektoren. TBU anbefaler at nivået må vurderes av den enkelte kommune slik at

individuelle mål kan settes.

Historisk har netto driftsresultat de siste 5 år for Rennesøy vært positive og i snitt havnet på 2 %, som er det

langsiktige målet som er lagt til grunn i intensjonsavtalen i forkant av kommunesammenslåingen mellom Rennesøy,

Økonomiske mål
Regnskap

2017
Opprinnelig

budsjett 2018 2019 2020 2021 2022
Snitt

2019-
2022

Mål FN
37/2018

Netto driftsresultat i prosent av
driftsinntektene

-2,0 % -1,2 % 2,0 % 1,0 % 0,2 % 0,7 % 1 % > 2%

Disposisjonsfond i prosent av
driftsinntektene

7,0 % 6,4 % 8,2 % 8,8 % 8,8 % 9,1 % 0,09 % > 6%

Investeringsnivå i prosent av
driftsinntektene

12 % 27 % 24 % 17 % 22 % 1 % 16 % 11-12 %

Investeringer, andel egen�nansiering 17 % 24 % 43 % 27 % 21 % 55 % 37 % > 50 %

Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån)
i prosent av driftsinntektene

112 % 136 % 129 % 138 % 150 % 144 % 140 % < 60 %

Tabell 2.1 Utvikling i økonomiske måltall sammenlignet med vedtak i Fellesnemnda (FN 37/2018)
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Finnøy og Stavanger.  Trenden er lavere nivå og utfordrer kommunen.

Figur 2.1 Netto driftsresultat i 2013-2018 i Rennesøy kommune, samt rådmannens forslag 2019-2022.

Budsjettert netto driftsresultat for 2019 utgjør 2,0 %, fallende til 1,0 % i 2020 og ytterligere til 0,2 % i 2021 før det

stiger litt til 0,7 % i 2022. Tilbakebetaling av akkumulerte underskudd på de ulike VAR-områdene står for 0,8

prosentpoeng i 2019, mens avsetning grunnet midler fra havbruk står for godt 0,4 prosentpoeng. Resten er bidrag fra

drift til egen�nansiering investeringer.

Gjennomsnittet for netto driftsresultat de neste 4 årene er 1,0 % og er betydelig bedre enn i gjeldende plan. Planlagt

nivå er imidlertid fortsatt lavere enn ønsket måloppnåelse og innebærer en lite bærekraftig utvikling på sikt.

2.2.2 Disposisjonsfond

Disposisjonsfond utgjør en nødvendig buffer for kommunens økonomiske aktivitet med tilhørende risiko. Det er også

et strategisk viktig verktøy for å opprettholde en nødvendig økonomisk handlekraft i en planperiode med lave netto

driftsresultat og hvor det i liten grad tilføres driftsmidler til egen�nansiering av investeringer.

Med bakgrunn i forslag til budsjettjusteringer i tertialrapporten per 31.08.18 er nivået på det generelle

disposisjonsfondet beregnet til kr 27,3 mill. ved utgangen av 2018.

Det er prioritert bruk av fondet til IT-investering i 2019 iht. tidligere vedtak, samt salderingsutfordring i 2021.

Oppbygging av fondet er primært med bakgrunn i tilbakebetaling av akkumulerte underskudd fra VAR-sektoren, jf.

midlertidig �nansiering fra kommunekassen tidligere år, og tilføring av mer usikre midler fra statens havbruksfond.

Under disse forutsetningene, vil Rennesøy tilfredsstille målet med å ha tilstrekkelig med midler på fond i 2019, og øke

fra 8,2 % til 9,1 % i 2022 hvis forslag til økonomiplan realiseres.
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2.2.3 Investeringsnivå i prosent av driftsinntektene

For å opprettholde en bærekraftig kommuneøkonomi med en helhetlig balanse mellom de økonomiske måltallene,

anbefales et investeringsnivå på 11-13 % av driftsinntektene. For Rennesøy kommune er nivået i gjennomsnitt 16 % i

kommende planperiode.

2.2.4 Egen�nansiering av investeringene

I rådmannens forslag til investeringer i perioden 2019-2022 svinger egen�nansieringen betydelig; 43 % i 2019, 27 % i

2020, 21 % i 2021 og 55 % i 2022. I gjennomsnitt gir det en egen�nansiering på 37 % per år i planperioden og dette er

lavere enn måltallet. Egen�nansieringen består av overføring fra drift, momskompensasjon, tilskudd fra

fylkeskommunen i forbindelse med veiprosjekter, spillemidler og salg av eiendom. Det vises til kapittel 2.6 for

nærmere omtale av investeringsbudsjettet.

2.2.5 Gjeldsgrad

Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. �nansinntekter). I forslag til

økonomiplan 2019-2022 vil gjeldsgraden være på 129 % i 2019, stigende til 144 % i 2022. En høy gjeldsgrad

innebærer at en betydelig andel av driftsbudsjettet må avsettes til betaling av renter og avdrag, noe som reduserer

disponible midler til tjenestene i driften. Det vises til kapittel 2.6 for en nærmere omtale av utviklingen i gjeldsgraden.

2.3 Økonomiske forutsetninger

Kommunal de�ator 

Forslag til statsbudsjett 2019 legger til grunn en kommunal de�ator (samlet pris- og lønnseffekt i kommunal sektor)

på 2,8 %, hvor lønnsveksten utgjør 3,25 %. De�atoren er innarbeidet i inntektssystemet til kommunesektoren.

Lønnsvekst 

Rådmannen har innarbeidet full kompensasjon for helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018. Dette utgjør kr 4,4 mill. For

2019 er det er beregnet en lønnsvekst på 3,25 %. Rådmannen har innarbeidet en lønnsreserve på kr 5,3 mill. for

oppgjørene i 2019 som anses tilstrekkelig til å dekke forventet lønnsvekst i tråd med hovedtariffavtalen (HTA).

Prisvekst 

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2019-2022 er laget i faste 2019-kroner. Det er ikke foreslått kompensert for

prisvekst. Dette innebærer et underliggende omstillingsbehov som utgjør kr 1 mill. basert på forventet prisvekst lik

1,9 % og kommunens utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen. Fravær av

priskompensasjon medfører at dersom alt annet er likt, vil handlingsrom og kjøpekraft reduseres. Prioriteringer og

behovsvurderinger må gjøres innenfor strammere rammer.

Disposisjonsfond Regnskap
31.12.2017

Anslag på
regnskap

31.12.2018

Forslag
planlagt

avsatt
(netto) 2019

Forslag
planlagt

avsatt
(netto) 2020

Forslag
planlagt

avsatt
(netto) 2021

Forslag
planlagt

avsatt
(netto) 2022

Forslag
planlagt

nivå
31.12.2022

Disposisjonsfond Regnskap
31.12.2017

Anslag på
regnskap

31.12.2018

Forslag
planlagt

avsatt
(netto) 2019

Forslag
planlagt

avsatt
(netto) 2020

Forslag
planlagt

avsatt
(netto) 2021

Forslag
planlagt

avsatt
(netto) 2022

Forslag
planlagt

nivå
31.12.2022

Disposisjonsfond -
generelt

23 676 24 578 4 125 1 543 37 1 130 31 413

Tabell 2.2 Oversikt over disposisjonsfond. Nivå og bruk i planperioden. Tall i tusen kroner.
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Renteforutsetninger 

Norges Bank  hevet styringsrenten til 0,75 % den 20. september 2018. Styringsrenten hadde da vært på rekordlave

0,5 % siden mars 2016. Rentebanen i Norges Banks  pengepolitiske rapport fra september 2018 (3/18) tilsier at

styringsrenten økes igjen i første kvartal 2019. Deretter vil den heves gradvis til om lag 2 % ved utgangen av 2021. På

bakgrunn av prognoser fra blant annet Norges Bank  og Statistisk sentralbyrå  legger rådmannen til grunn at

pengemarkedsrenten vil ligge på 1,44 % i 2019, 1,89 % i 2020, 2,32 % i 2021 og 2,5 % i 2022.

2.4 Frie inntekter

Frie inntekter er avgjørende både for økonomisk handlefrihet og for det tjenestetilbudet kommunen kan gi.

Inntektene disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover. De frie inntektene består av

skatteinntekter og rammetilskudd og fordeles gjennom inntektssystemet til kommunene. Inntektssystemet for

kommunene inneholder en mekanisme for utjevning av de løpende skatteinntektene (unntatt eiendomsskatt).

Dermed vil endringer i skatteinntekter, både lokalt og nasjonalt, raskt påvirke nivået på rammetilskuddet gjennom

inntektsutjevningen. Skatteelementene i inntektssystemet er foreløpig uendret.

Rammetilskuddet består i hovedsak av et innbyggertilskudd, utgiftutjevning og andre mindre tilskuddsordninger, i

tillegg til inntektsutjevning. Rennesøy kommune mottar i tillegg et tilskudd grunnet overgangsordningen for gradert

basistilskudd til kommuner som skal slå seg sammen, samt utløsende faktorer har gitt tilskudd fra INGAR –

inntektsgarantiordningen siden 2017.

Til prognosearbeidet er modeller fra Kommunenes Sentralforbund (KS) benyttet til de frie inntektene, jf. prosedyrer

tidligere år. Forslag til statsbudsjett 2019 er innarbeidet så langt det er mulig.

2.4.1 Nasjonale forutsetninger og prognoser

Ekstra skatteinntekter i 2018 videreføres ikke 

I statsbudsjettet for 2019 gir regjeringen nye anslag for det økonomiske opplegget for kommunesektoren

inneværende år samt premissene for kommunesektoren for kommende år. Sammenlignet med det økonomiske

opplegget i kommuneproposisjonen som kom i mai, ble særlig skatteanslaget for 2018 oppjustert betydelig og

videreføres ikke i 2019. Anslaget for kommunenes skatteinntekter for 2018 ble i revidert nasjonalbudsjett 2018

nedjustert til kr 158,2 mrd. og en årsvekst på 1,0 %. Den er nå oppjustert med kr 2,13 mrd. til kr 160,33 mrd.

Økningen gir en forventet skattevekst på 2,4 % for kommunene samlet i 2018. Per september 2018 er skatteveksten

høyere og ligger på 3,6 % nasjonalt.

Begrunnelsen er store uttak av utbytter til personlig skattytere også for inntektsåret 2017, noe som trolig skyldes

tilpasninger til de gradvise, årlige endringene i skattereformen fra 2016. Økt utbytte gir økt skatt på alminnelig

inntekt, og hvor en andel også tilfaller kommunene. Effekten av endelige skatteoppgjør og avregninger i den

forbindelse, vil først vise seg i november inngangen.

Vekst i frie inntekter og effektiviseringskrav øker handlingsrommet 

Når det gjelder det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2019, legger regjeringen opp til en realvekst i frie

inntekter på ca. kr 2,6 mrd. eller 0,7 %. Dette er tilnærmet lik en befolkningsvekst på om lag 0,7 % (SSB sitt MMMM-

alternativ for befolkningsprognose nasjonalt).  Realveksten i rammetilskuddet er på kr 2,1 mrd. og med kun kr 0,5

mrd. i realvekst i skatteinntektene.

Innenfor veksten i frie inntekter er følgende satsinger begrunnet:

kr 200 mill. til opptrappingsplanen for rusfeltet

kr 100 mill. til opptrappingsplanen habilitering og rehabilitering
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kr 200 mill. til tidlig innsats i skolen

Regjeringen peker på at det er forskjeller i tjenestetilbudet og at kommunene kan øke eget handlingsrom ved å

effektivisere tjenestene. Ved å sette et effektiviseringskrav til egen kommune på 0,5 %, tilsvarer dette kr 1,2 mrd. i

2019 for hele kommunesektoren samlet . I tillegg kommer tidligere års oppfordring om effektivisering for å styrke

tjenestene.

Tildelingen fra statlig havbruksfond vil bli vesentlig lavere i 2019 enn i 2018 og trekker dermed ned realveksten i

øremerkede tilskudd til kommunesektoren. Dette vil få konsekvenser for Rennesøy kommune.

Lavere vekst i samlede inntekter for kommunene medfører lavere skattevekst når skatteandelen videreføres på 40 %

av kommunesektorens samlede inntekter.

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2019 bygger på høyere vekstimpulser enn opprinnelig for 2018: en

sysselsettingsvekst på 1,3, % og en lønnsvekst på 3,25 % fra 2018 til 2019.  Anslaget bygger også på regjeringens

videreføring og forsterking av skattereformen. Regjeringen foreslår skatteletter i både inntekts- og formuesskatten,

samt reduserer kommunalt skattøre fra 11,80 % til 11,55 % i 2019, tilpasset forutsetningen om en skatteandel på 40

% av samlede inntekter i kommunene. Skatteanslaget for kommunene er kr 163,15 mrd. i 2019 og innebærer en

nominell vekst på 1,8 % fra anslag på regnskap 2018.

2.4.2 Lokale forutsetninger

Skatteinngangen fra formues- og inntektsskatten er budsjettert med kr 152,15 mill. til Rennesøy kommune i 2019 og

gir en skattevekst på 1,5 %. Utgangspunktet er det opprinnelige skatteanslaget i 2018 på kr 149,88 mill. (med en

årsvekst på 2,2 %). Endelige effekter av årets ligningsoppgjør er ukjente på det tidspunktet rådmannen har vurdert

nivået til økonomiplanen.

Nytt nasjonalt anslag for skattevekst (+2,4 %) ble i 2. tertialrapport 2018 foreslått innarbeidet, uten en tilsvarende

endring av lokalt skatteanslag.  Nivåene i 2. tertial gir en skatteinngang per innbygger i Rennesøy på 102,1 % av

landsgjennomsnittet i 2018.

Merskatteveksten i år blir ikke videreført til 2019, jf. også tilfellet de siste årene. Lavere innbyggervekst i 2017 og

hittil i 2018 medfører lavere grunnlag for skattevekst i 2019 for Rennesøy. Nivået på 102,5 % er videreført i

kommende planperiode og er om lag på samme nivå som lå til grunn ved forrige rullering av økonomiplanen.

Utviklingen viser helt klart at Rennesøy kommune ikke lenger be�nner seg på nivåene fra årene 2010-2016, men

tilsynelatende på et nivå som ligger snaut 10 prosentpoeng lavere. Trenden framkommer i �gur 2.2.
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Figur 2.2 Skatteinntekt per innbygger i Rennesøy i prosent av landsgjennomsnittet. Utvikling over tid.

Rammetilskuddet 

Rammetilskudd inkludert inntektsutjevning øker med kr 4,25 mill. (3,2 %) fra opprinnelig budsjett 2018 til beregnet

nivå for 2019 for Rennesøy kommune, mens rammetilskudd eksklusiv inntektsutjevning øker med kr 2,69 mill. (+2,0

%). Den høye realveksten som regjeringen foreslår i rammetilskuddet viser igjen. I tillegg mottar Rennesøy kr 2 mill. i

økte midler til overgangsordningen for kommuner som slår seg sammen. Midlene faller bort i 2020.

I forslag til statsbudsjett 2019 kom det også fram at Rennesøy kommune får kr 0,5 mill. mer i ordinære skjønnsmidler

neste år. Søknaden fra rådmannen dokumenterte den spesielle økonomiske situasjonen kommunen er i etter �ere år

med betydelig innbyggervekst, vekstsmerter i driften og med press på investeringene til en brå omstilling med

reduksjon i innbyggernivå, fall i skatteinngang og nedskalering av driftsnivå uten at investerings- og gjeldsnivå så

raskt kan justeres tilsvarende. Samtidig skal det pågå en nødvendig prosess i 2019 for å klargjøre overgangen til nye

Stavanger, med de føringene dette har.

Rennesøy kommune mottar ikke lenger veksttilskudd.

Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal sikre at ingen kommuner får et brått inntektsbortfall gjennom en beregnet

vekst i rammetilskuddet fra et år til et annet som er lavere enn kr 400 per innbygger under beregnet vekst på

landsbasis. Grunnet endret inntektssystem med virkning 01.01.2017, deriblant gradert basistilskudd, ga INGAR

uttelling for Rennesøy i 2017 med kr 2,6 mill. Tidligere år har Rennesøy betalt inn �nansieringstrekk til ordningen.

INGAR er et element heftet med stor usikkerhet (i prognosearbeidet) og det er først når forslag til statsbudsjett

kommer, at det gir et sikkert beløp (kun for kommende år). Inntektsgarantiordningen er en mekanisme for å hjelpe

kommuner over i en nødvendig omstillingsfase. For 2018 ga ordningen et utslag på kr 5,8 mill. for Rennesøy og for

2019 gir den kr 5,2 mill. Den er anslått til å falle til kr 3,5 mill. i 2020 og 3,0 mill. i 2021 og 2022.

Skjønnsmidler til språkdeling beror på en årlig tildeling på nyåret. Nivået for 2018 er videreført. I tillegg kan Rennesøy

motta midler til prosjektskjønn basert på søknad ad tiltak innen prioriterte områder iht. årlige retningslinjer.

Samlet ligger frie inntekter kr 6,5 mill. høyere enn opprinnelig vedtatt budsjett for 2018. Tabell 2.3 viser en oversikt

over prognosen for frie inntekter i 2019 og videre i planperioden (øvrige år uten prisvekst, jf. tilsvarende kriterium på

Landsgjennomsnitt Skatt i Rennesøy i av landsgjennomsnittet
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driftskostnadene). Vekst øvrige år er i hovedsak basert på befolkningsvekst. Usikkerhet hefter rundt �ere faktorer

som påvirker inntektsutviklingen i Rennesøy kommune.

2.5 Andre sentrale inntekter

2.5.1 Eiendomsskatt

Lokalt bestemt inntektskilde og økonomisk bærekraft 

Eiendomsskatt inngår som et av elementene for å sikre en økonomisk bærekraftig handlefrihet i kommende perioder

da eiendomsskatt er den eneste lokalt bestemte inntektskilden som kommunene innenfor lovens rammer helt og fullt

kan bestemme over selv.

Endringer i eiendomsskatten i 2019 

Stortinget vedtok 12. desember 2017 endringer i eigedomsskatteloven hvor hovedgrepene var at produksjonsutstyr

og produksjonsinstallasjoner ikke lenger skal inngå i eiendomsskattegrunnlaget, overgangsregler i den forbindelse og

endring i promillesatsene (skattesatsene).

Rennesøy kommune, Frie inntekter Regnskap Vedtatt
budsjett

Forslag
budsjett

Forslag
budsjett

Forslag
budsjett

Forslag
budsjett

(hele tusen kroner) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Skatt -146 692 -149 880 -152 150 -154 000 -155 820 -157 660

Rammetilskudd inkl inntektsutjevn.            

Rammetilskudd -130 735 -127 704 -132 408 -128 400 -128 100 -129 030

Overgangsordning - INGAR -2 592 -5 786 -5 162 -3 500 -3 000 -3 000

Ordinære skjønnsmidler -1 000 -1 000 -1 500 -1 000 -1 000 -1 000

Skjønnsmidler språkdeling -700 -700 -600 -600 -600 -600

Inntektsutjevning 2 491 3 850 4 080 4 130 4 170 4 220

Sum rammetilskudd -132 536 -131 340 -135 590 -129 370 -128 530 -129 410

Sum frie inntekter -279 228 -281 220 -287 740 -283 370 -284 350 -287 070

Sum endring i prosent av regnskap
2017 / året før

0,1 % 0,8 % 2,3 % -1,5 % 0,3 % 1,0 %

Forutsetninger            

Skattevekst Rennesøy (nom.) -4,2 % 2,2 % 1,5 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %

Skattevekst Norge (nom.) 4,5 % 1,3 % 1,8 % 0,6 % 0,6 % 0,6 %

Skatt i % av landsgjennomsnittet 100,7 % 103,4 % 102,5 % 102,5 % 102,5 % 102,5 %

Innbyggervekst Rennesøy 0,7 % -0,9 % 0,0 % 1,3 % 1,2 % 1,3 %

Innbyggervekst Norge 0,9 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 %

Tabell 2.3 Frie inntekter for Rennesøy kommune i perioden 2017-2022, detaljert oversikt.
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Resultatet av dette er at «Verk og bruk» opphører som eiendomskategori og i stedet blir kategorisert som

næringseiendom og følgelig er utskrivingsalternativene i eiendomsskatteloven endret tilsvarende. Bygning og grunn i

tidligere verk og bruk må omtakseres som næringseiendom, med unntak av kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og

anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. Rådmannen har i 2018 gjennomført nødvendig arbeid i denne

forbindelse og legger til grunn overgangsregelen med trinnvis reduksjon over 7 år fra 2019.

Overgangsregelen: Overgangsregelen til eigedomsskatteloven §§ 3 og 4:

Kommunar som ikkje skriv ut eigedomsskatt på næringseigedom etter § 3, men som i skatteåret 2018 skreiv ut

eigedomsskatt på verk og bruk, kan i perioden nemnd i første ledd første punktum skrive ut eigedomsskatt på

bygningar og grunnareal så langt desse var omfatta av eigedomsskattegrunnlaget for verk og bruk i skatteåret

2018. 

Det særskilte grunnlaget skal baserast på differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er

forårsaka av at produksjonsutstyr og -installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget. Dette særskilte grunnlaget

skal i 2019 vere lik seks sjudelar av differansen, og reduserast med ein sjudel kvart påfølgjande år. Skattesatsen ved

slik avtrappa utskriving kan ikkje vere høgare enn den som blei nytta for dei same eigedomane for skatteåret 2018.

Endring i promillesatsene får kun betydning for Rennesøy kommune dersom kommunestyret ønsker å endre

skattesatsene i kommende planperiode. Maksimal årlig økning er nå satt til 1 promille (tidligere 2 promille). Øvre

intervall på 7 promille er opprettholdt, mens nedre grense nå er 1 promille. Med bakgrunn i overgangsordningen vil

det reelt ikke være mulighet for kommunestyret å endre skattesatsen på næringseiendom (generell sats).

Endringer i eiendomsskatten fra 2020 

Regjeringen foreslår å stramme mer inn på kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt fra 2020 ved å

redusere høyeste sats for eiendomsskatt på hus og hytter fra 7 til 5 promille av verdien, samt å innføre

Skattedirektoratets grunnlag for formuesskatt på bolig  som felles «takst» for eiendomsskatt i kommunene.

Kommunene kan maksimalt ilegge skatt for 70 prosent av denne markedsverdien.

Rennesøy kommune har per i dag ikke eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer. En reduksjon i maksimalt

tillatte skattesats vil imidlertid redusere kommunens handlefrihet framover. Videre har Fellesnemnda vedtatt å legge

kommunal taksering til grunn i den nye takseringen for nye Stavanger. Regjeringens forslag vil bryte med dette og

medføre en betydelig omlegging av det lokale prosjektet. Framdriften kan også bli påvirket.

Eiendomsskatt og takseringsprosjekt i nye Stavanger 

Fellesnemnda for nye Stavanger vedtok i FN sak 32/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/693264?

agendaItemId=214927) at det skal være eiendomsskatt i nye Stavanger. Videre opprettes det et administrativt prosjekt for å

gjennomføre harmonisering og felles kommunal taksering basert på registrert areal for bygning og grunn i

matrikkelen og sjablongsatser. Kostnadene prioriteres innenfor de økonomiske rammene som er tildelt prosjektet

med å etablere nye Stavanger. Takseringsprosjektet er under etablering og målet er å ha arbeidet utført innen 2021.

2022 er absolutt siste frist for å ha felles regler og retningslinjer for innkreving av eiendomsskatt i den nye

kommunen. Dersom regjeringens forslag går gjennom, vil prosjektet måtte rigges om og planlagte

gevinstrealiseringer vil neppe kunne oppnås gjennom gjenbruk av kvalitative data.

Det er ikke innlagt noen inntektseffekter i Rennesøy av eiendomsskatteinntekter tilhørende nye Stavanger kommune.

Eiendomsskatt i Rennesøy 

Nivået bygger på gjeldende lovverk og kommunestyrets vedtak om eiendomsskatt på verk og bruk med høyeste

tillatte skattesats på 7 promille.

Eiendomsskatten på verk og bruk utgjør kr 1,65 mill. i opprinnelig budsjett for 2018 og foreslås nedjustert til kr 1,57

mill. i 2. tertial 2018, jf. reelt nivå. Dette nivået legges til grunn for 2019, justert for overgangsregelen med trinnvis
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reduksjon over 7 år fra samme år. Dette medfører at inntektene faller med kr 134 800 mer hvert år i planperioden.

2.5.2 Tildeling fra statens havbruksfond

I 2015 vedtok Stortinget at kommunesektoren skal få 80 prosent av inntektene fra salg av nye oppdrettstillatelser og

vekst på eksisterende tillatelser for tildelingsrunder innen næringen. Av dette tildeles 87,5 % til kommunene og 12,5

% til fylkeskommunene. Målet er å stimulere kommunene til å legge til rette for havbruksnæringen. Midlene blir

kanalisert gjennom havbruksfondet som staten opprettet i 2016. Tilskuddet til kommunene skal føres i

driftsregnskapet til kommunene og anses frie.

Tilføring av midlene til fondet skjer etter nærmere kriterier og variabler, bl.a. ut i fra det volum av tillatelser som lyses

ut og endelig tildeles, samt tidspunkt for vederlagsoppgjør. Fordeling til kommunene er videre avhengig av

lokalitetsbiomasse. Vanskelig på forhånd å si hvor mye som tildeles hvert år og dermed fordeles til den enkelte

kommune. I 2017 erfarte kommunene kun en mindre tildeling, mens det ble en rekordstor utbetaling i 2018, jf.

informasjon i tertialrapporten per 31.08.2018. Nivåene vil svinge betydelig framover. Framtidige inntekter er følgelig

usikre og må anslås med en viss forsiktighet, jf. kommunelovens bestemmelser om realistiske inntekter og utgifter.

Kommunestyret i Rennesøy har vedtatt at årets tildeling settes av til fond hvert år. Dette medfører at usikkerheten i

framtidige budsjetter reduseres og at driften ikke gjøres avhengig av tilfeldige svingninger og tildelinger fra det ene

året til det andre. Rådmannen legger til grunn at prinsippet videreføres i hele planperioden.

I forslag til statsbudsjett 2019 er tildelingen til havbruksfondet tredelt: hovedtyngden av tildelingen går til kommuner

hvor det er klarert ny lokalitetsbiomasse de siste to årene, et mindre beløp angår auksjon av restkvantum høsten

2018 og en tilsvarende del vil gjelde kommunenes vederlag av tillatelser utlyst i 2013, forutsatt at de har blitt knyttet

til en godkjent lokalitet.

Foreløpig er det kun mulig å stipulere hva Rennesøy kommune får som resultat av høstauksjonen og rådmannen

foreslår å budsjettere med kr 1,7 mill. i 2019 og kr 1,0 i påfølgende år. Samtlige inntekter foreslås satt av til

disposisjonsfond og bidrar på denne måten til å øke netto driftsresultatet til kommunen.

2.5.3 Integreringstilskudd �yktninger

Staten gir tilskudd til å dekke kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering av �yktninger.

Det skal bidra til at �yktningene snarest mulig kan forsørge seg selv og ta del i samfunnet. Beregning av

integreringstilskudd er basert på forventet antall bosatte �yktninger i 2019-2022. Gjeldende satser for

integreringstilskudd ved bosetting er lagt til grunn. Beregningen viser et samlet tilskudd på kr 8,5 mill. i 2019, kr 7,4

mill. i 2020, kr 6,4 mill. i 2021 og kr 6,8 mill. i 2022. Dette er en ytterligere reduksjon i forhold til vedtatt ØP 2018 –

2021.

Eiendomsskatt Regnskap 2017 Opprinnelig budsjett 2018 2019 2020 2021 2022

Eiendomsskatt verk og bruk / næring 1 568 1 650 1 430 1 298 1 163 1 028

Tabell 2.4 Utvikling i eiendomsskatt (verk og bruk) for Rennesøy kommune i perioden 2017-2022. Tall i hele tusen.

Tilskudd fra statlig havbruksfond Regnskap 2017 Justert budsjett 2018 2019 2020 2021 2022

Tilskudd fra statlig havbruksfond 163 7 260 1 700 1 000 1 000 1 000

Tabell 2.5 Utvikling i tilskudd fra statlig havbruksfond for Rennesøy kommune i perioden 2017-2022. Tall i hele tusen.

13

http://op2019.rennesoy.kommune.no/2-okonomiske-rammebetingelser-og-prioriteringer/2-5-andre-sentrale-inntekter/#2-5-2-tildeling-fra-statens-havbruksfond
http://op2019.rennesoy.kommune.no/2-okonomiske-rammebetingelser-og-prioriteringer/2-5-andre-sentrale-inntekter/#2-5-3-integreringstilskudd-flyktninger


2.5.4 Inntekter fra kompensasjonsordninger

Staten gir tilskudd til å dekke renter og avdrag i forbindelse med Eldre- og psykiatriplanen , samt tilskudd som skal

dekke rentekostnader knyttet til rehabilitering av skole- og kirkebygg. Tilskudd for 2019 er beregnet til kr 0,87 mill.

2.5.5 Overføringer fra Lyse AS

Rennesøy kommune har en eierandel i Lyse AS på 1,15 %. Kommunen mottar inntekter fra Lyse i form av utbytte og

renter/avdrag på et ansvarlig lån. I 2018 ble det utdelt et samlet utbytte på kr 500 mill., hvorav Rennesøy kommune

mottok kr 5,75 mill. Lyse har signalisert en utbytteplan og forventninger til resultatutvikling blant annet i «Styrets

melding til eierne 2016 ». På denne bakgrunn er det forutsatt et samlet utbytte på kr 550 mill. i 2019, kr 600 mill. i

2020, kr 625 mill. i 2021 og kr 650 mill. i 2022. Tabell 2.6 viser Rennesøy kommunes andel av forventede inntekter fra

Lyse.

2.6 Forslag til investeringsbudsje� 2019-2022

Det samlede brutto investeringene i planperioden utgjør totalt kr 241 mill., hvorav kr 92 mill. er budsjettert i 2019. Av

de totale investeringene i planperioden er kr 54 mill. knyttet til investeringer i vann, avløp og renovasjon.

Investeringer knyttet til veier, bruer og kaier utgjør totalt kr 48 mill. i perioden. Det gjøres oppmerksom på at �ere av

veiprosjektene �nansieres helt eller delvis med midler fra Rogaland fylkeskommune. Av de større investeringene som

planlegges ferdigstilt i løpet av planperioden kan bofelleskapet på Eltarvåg (kr 25,6 mill.) og nytt kommunehus inkl.

rekkefølgekrav (kr 80 mill.) nevnes. Tabell 2.9 viser akkumulert oversikt over investeringstiltak som rådmannen

foreslår i planperioden 2019-2022 per hovedformål.

Prognose - overføringer fra Lyse AS 2019 2020 2021 2022

Andel av ansvarlig lån 21 850 20 700 19 550 18 400

Avdrag som føres i investering 1 150 1 150 1 150 1 150

Rente til føring i drift 751 805 845 828

Utbytte til føring i drift 6 325 6 900 7 187 7 475

Sum overføringer 8 226 8 855 9 182 9 453

Tabell 2.6 Overføringer fra Lyse AS. Tall i hele tusen

Brutto investeringer per hoved formål (1000 kr) 2019 2020 2021 2022

Diverse investeringer 1 637 500 987 500 987 500 937 500

Vei 24 018 000 14 625 000 8 375 000 875 000

Utbygging 43 300 000 22 987 500 67 212 500 1 112 500

VAR 23 106 000 24 995 000 4 000 000 1 800 000

Tabell 2.7 Bruttoinvesteringer per hovedformål
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Figur 2.3 Investeringer 2019-2022 per hoved formål (tusen kroner)

2.6.1 Finansiering av investeringene

Rådmannens forslag til investeringer i periode 2019-2022 �nansieres iht. til linje 44-60 tabell 2.9. Det innebærer at

om lag 66 % (kr 164 mill.) av de totale brutto investeringene i perioden �nansieres med låneopptak. Dette er

forbundet med en betydelig økning i kommunenes rente- og avdragsutgifter, og forårsaker større omstillingsbehov i

den ordinære driften. En nærmere omtale av gjeldsutviklingen er tilgjengelig senere i dette kapitlet. Gjennomsnittlig

egen�nansieringsgraden av investeringene i planperioden vil utgjøre 37 %.

Kapitalkostnader 

I forbindelse med behandlingen av økonomiplan 2017-2020 la kommunestyret til grunn en reduksjon i

avdragsutgiftene på kr 6 mill., noe som innebar at avdragstiden ble økt til 35 år. Det er i 2018 foretatt korrigeringer i

enkelte nedbetalingsplaner, slik at samlet avdragstid ikke overstiger 35 år. Dette vil gi bedre samsvar mellom

avdragstiden på lån og vektet avskrivningstid på kommunens anleggsmidler. Endret avdragstid gir en reduksjon i

kapitalkostnadene, men bidrar samtidig til en raskere gjeldsvekst.

Basert på endringer i avdragstid, renteprognosen omtalt i punkt 2.3. og planlagt låneopptak omtalt i punkt 2.6.1 er

kapitalkostnadene beregnet til kr 33,152 mill. i 2019, hvorav kr 12,277 mill. i renter og kr 20,875 mill. i avdrag. Dette

utgjør 8,72 % av brutto driftsinntekter. Kapitalkostnadene økes videre til kr 35,232 mill. i 2020, kr 40,493 mill. i 2021

og kr 42,714 mill. i 2022. For 2019 er det videre budsjettert med kr 2,4 mill. i inntekter knyttet til Hodne-lånet, kr

1,515 mill. i renteinntekter fra startlån og kr 1,078 mill. i renteinntekter på bankinnskudd.

Utvikling i lånegjeld 

Rennesøy kommune hadde en brutto lånegjeld på kr 500,4 mill. per 31. desember 2017. Det er lagt til grunn et

låneopptak på kr 32,1 mill. i 2018. Brutto lånegjeld vil være på om lag kr 523,9 mill. ved utgangen av 2018. Dette

utgjør om lag kr 108 000 per innbygger. Det er videre forutsatt et låneopptak på totalt kr 163,7 mill. i planperioden

2019-2022 til �nansiering av investeringsprosjekter. Basert på forventet etterspørsel er det videre lagt til grunn et

årlig opptak av startlån på kr 16 mill. i kommende planperiode. Forutsatt realisering av alle planlagte prosjekter, vil

tall i tusen kroner

2019 2020 2021 2022

Diverse investeringer

Vei

Utbygging

VAR

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160…
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kommunens samlede lånegjeld ved utgangen av 2022 beløpe seg til ca. kr 656 mill. Tabell 2.8 viser utviklingen i brutto

lånegjeld i planperioden.

Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. �nansinntekter). En høy gjeldsgrad

innebærer at en betydelig andel av driftsbudsjettet må avsettes til betaling av renter og avdrag, noe som reduserer

det økonomiske handlingsrommet. I �gur 2.4. vises gjeldsgraden med og uten startlån. En andel av brutto lånegjeld

betjenes også av gebyrinntekter knyttet til VAR-sektoren og kompensasjonsordninger i Husbanken . I kapittel 3

sammenlignes gjeldsnivået med andre kommuner. Da benyttes begrepet netto lånegjeld per innbygger, som er

langsiktig lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån (startlån og ansvarlig lån i Lyse) og ubrukte

lånemidler, dividert på antallet innbyggere.

  Status per
31.12.2017

Prognose per
31.12.2018

Prognose per
31.12.2019

Prognose per
31.12.2020

Prognose per
31.12.2021

Prognose per
31.12.2022

Husbanken 55,6 50,8 48,6 46,4 44,2 42,1

Kommunalbanken* 276,9 264,0 251,1 240,9 230,7 220,5

KLP
Kommunekreditt

167,8 161,1 155,2 149,3 143,3 137,4

Låneopptak -
investeringer 2018

  32,1 31,2 30,3 29,4 28,4

Låneopptak -
startlån 2018

  15,8 15,3 14,9 14,4 13,9

Låneopptak -
investeringer 2019

    51,3 49,8 48,3 46,8

Låneopptak -
Startlån 2019

    15,8 15,3 14,9 14,4

Låneopptak -
investeringer 2020

      45,6 44,3 43,0

Låneopptak -
Startlån 2020

      15,8 15,3 14,9

Låneopptak -
investeringer 2021

        62,4 61,5

Låneopptak -
Startlån 2021

        15,8 15,3

Låneopptak -
investeringer 2022

          2,1

Låneopptak -
Startlån 2022

          15,8

Sum brutto
lånegjeld

500,4 523,9 568,4 608,2 662,9 656,0

Hvorav startlån 53,6 64,9 78,3 91,2 103,7 115,6

Sum lånegjeld
ekskl. startlån

446,8 458,9 490,1 517,0 559,3 540,4

Tabell 2.8 Utvikling i brutto lånegjeld. Tall i mill. kr. * Inklusive Hodne-lånet.
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I forslag til økonomiplan 2019-2022 vil gjeldsgraden være på 129 % i 2019, 138 % i 2020, 150 % i 2021 og 144 % i

2022. Svakere inntektsutvikling, høyt investeringsnivå med tilhørende høyt låneopptak og økt avdragstid medfører en

vesentlig økning i gjeldsgraden i løpet av planperioden. Dersom det videre tas høyde for et samlet opptak av startlån

på kr 64 mill. i perioden blir gjeldsgraden på 149 % i 2019, 163 % i 2020, 178 % i 2021 og 174 % i 2022. Figur 2.4 viser

utviklingen i gjeldsgraden fra 2013 til og med prognosen for planperioden 2019-2022.

Figur 2.4 Utvikling i gjeldsgrad

2.6.2 Investeringsprosjekter

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2019-2022 fremgår av tabellen under. Det følger i tillegg en nærmere

beskrivelse av hvert investeringstiltak.

Gjeldsgrad ekskl. startlån Gjeldsgrad inkl. startlån Måltall

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Nr. Investeringsprosjekter Total
kostnadsramme

2019 2020 2021 2022

  Diverse investeringer          

1 IKT oppgraderinger   625 000 625 000 625 000 625 000

2 Øke pc-tettheten i skolen   312 500 312 500 312 500 312 500

3
Nye Stavanger, anskaffelser og fornying av IT-
systemer

  500 000      

4
Ballbinge, Vestre Åmøy velforening,
investeringstilskudd

300 000 200 000 50 000 50 000  

  Sum diverse investeringer   1 637 500 987 500 987 500 937 500

  Vei          

5 Sykkelparkeringer 1 000 000 550 000      
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Nr. Investeringsprosjekter Total
kostnadsramme

2019 2020 2021 2022

6
Utbedring av natursteinsmur
Breivik/Hegrebergveien

1 250 000 1 125 000      

7 Fortau fra kulturhuset til sykehjemmet 4 063 000 3 563 000      

8
Reguleringsplan for veiutvidelse og gs-vei FV 574
Vikevåg - Østhusvik

1 438 000 664 000      

9 Reg.plan og detaljplan gs-vei Østhusvik - Eltarvåg 1 625 000 838 000      

10
GS-vei langs FV 586 Bruveien på Sokn, fra
Nygårdsveien til Åmøyveien

7 500 000 4 870 000      

11 Veilys FV 573 Sørbøveien fra Vikevåg i retning Sørbø 2 250 000 2 220 000      

12 Veilys FV 573 Sørbøveien, fra E39 til grendahuset 3 062 500 1 250 000      

13 Reinvestering gatelys   250 000 250 000 250 000 250 000

14 Pålagt utskifting av kviksølvholdige armaturer   688 000      

15 Tra�kksikkerhetstiltak, generell post   625 000 625 000 625 000 625 000

16 GS vei bru/kai til byggefelt 9 375 000 625 000 2 500 000 6 250 000  

17 Renovering /opprusting av kommunale kaier 5 000 000 1 750 000 1 250 000 1 250 000  

18 Realisering GS-vei Østhusvik/Hanasand 15 000 000 5 000 000 10 000 000    

  Sum vei   24 018 000 14 625 000 8 375 000 875 000

  Utbygging          

19 Bofellesskap Eltarvåg 25 600 000 24 000 000      

20 Kommunal egenandel befalsmesse, Fjøløy     375 000 375 000 375 000

21 Oppgradering av omsorgsboliger i Vikevågveien 5 625 000 2 812 500 1 875 000    

22 Oppgradering av lekeplasser i barnehager   125 000 125 000 125 000 125 000

23 Oppgradering lekeplasser i kommunale felt   125 000 125 000 125 000 125 000

24 Brannsikring av kommunale boliger   187 500 187 500 187 500 187 500

25
Nytt kommunehus, inkl sentrumsutvikling og
rekkefølgekrav

80 000 000 5 000 000 20 000 000 52 000 000  

26 ENØK tiltak for kommunale bygg 15 600 000 4 850 000      

27 Kjøp av areal til offentlig formål   300 000 300 000 300 000 300 000

28 Hausken kirke- og livsynssenter realisering 15 600 000 1 000 000   14 100 000  

29
Rehabilitering Fjøløy fort
(Dagsturhytte/overnattingshytte)

5 200 000 4 900 000      

  Sum utbygging   43 300 000 22 987 500 67 212 500 1 112 500

  VAR-sektor          

  Vann          
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Nr. Investeringsprosjekter Total
kostnadsramme

2019 2020 2021 2022

30
Gen. oppgradering av
ventilkammer/basseng/kummer

  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

31
Oppdimensjonering av ledningsnett Mosterøy
m/basseng

14 484 000 12 000 000      

32 Nytt høydebasseng på Bru 4 160 000   4 160 000    

33 Nytt høydebasseng Sørbø 2 200 000     2 200 000  

34 Ny trykkforsyning Østhusvik – Bjerga 3 111 000 3 000 000      

35 Oppgradering ventilkammer Bjerga 306 000 306 000      

36 Diverse tiltak basseng Askje 765 000   765 000    

37 Ny vannledning Østhusvik-Hanasand 18 800 000 6 000 000 12 800 000    

  Sum vann   22 306 000 18 725 000 3 200 000 1 000 000

  Avløp          

38 Generell oppgr. av kummer og ledninger, sanering etc.   300 000 300 000 300 000 300 000

39 Kloakkering Sørbø 3 120 000   3 120 000    

40 Utslippsledning Vestre Åmøy 450 000   450 000    

41 Avløpsanlegg Soknaveien 1 000 000   800 000    

  Sum avløp   300 000 4 670 000 300 000 300 000

  Renovasjon          

42
Tilpassing til nytt renovasjonssystem nytt
sorteringsanlegg

1 100 000   1 100 000    

43 Etablering av nedgravde containere   500 000 500 000 500 000 500 000

  Sum renovasjon   500 000 1 600 000 500 000 500 000

  Sum VAR-sektor   23 106 000 24 995 000 4 000 000 1 800 000

  Totale brutto investeringer   92 061 500 63 595 000 80 575 000 4 725 000

  Finansiering          

44 Salg av kommunal eiendom     10 000 000 10 000 000  

45 Momsrefusjoner   9 988 875 4 650 000 6 143 750 731 250

46
Spillemidler, Dagshytte + egenkapital fra Ryfylke
friluftsråd og fylkeskommunale midler

  2 683 000      

47 Spillemidler, kunstgressbane Mosterøy   2 480 000      

48
Etableringstilskudd Miljødirektoratet,
sykkelparkering

  450 000      

49
Refusjon fra fylkeskommunen, Nygårdshagen-
Bomstasjon GS-vei

  6 000 000      
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Beskrivelse av investeringsprosjekter

Diverse investeringer

1. IKT oppgraderinger (prosjekt 1247) 

Rådmannen foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på kr 625 000 til IKT-oppgraderinger.

2. Øke pc-tettheten i skolen (prosjekt 2033) 

Rådmannen foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på kr 312 500 til å øke PC-tettheten på skolene.

3. Nye Stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemer (prosjekt 1240) 

Bevilgningen er et bidrag tilsvarende kr 150 per innbygger for å dekke anskaffelse, oppdatering og fornyelse av IT-

løsninger i forbindelse med kommunesammenslåingen. Rådmannen foreslår å avsette midler �nansiere fra

disposisjonsfond. Dette er i henhold til vedtatt økonomiplan 2018-2021. Beløpet i 2019 utgjør kr 500 000.

4. Ballbinge, Vestre Åmøy velforening, investeringstilskudd (prosjekt 4504) 

Vestre Åmøy velforening har fått tilsagn om spillemidler ved realisering av en ballbinge. Realiseringen forutsetter en

kommunal med�nansiering på totalt kr 300 000. Rådmannen foreslår å avsette midler til formålet.

Vei 

5. Sykkelparkeringer (Prosjekt 6009) 

Nr. Investeringsprosjekter Total
kostnadsramme

2019 2020 2021 2022

50
Refusjon fra fylkeskommunen, Fortau kulturhus til
sykehjemmet.

  1 500 000      

51
Refusjon fra fylkeskommunen, Reg.plan veiutvidelse
FV 574 Vikevåg - Østhusvik

  330 000      

52
Refusjon fra fykeskommunen, Reg.plan og detaljplan
gs-vei Østhusvik - Eltarvåg

  669 000      

53
Refusjon fra fylkeskommunen, Veilys Sørbø, fra
grendahuset til E39

  1 800 000      

54
Refusjon fra fylkeskommunen, Veilys Sørbøveien, fra
Vikevåg i retning Sørbø

  2 450 000      

55 Tilskudd fra ENOVA   1 450 000      

56 Tilskudd fra Husbanken, Eltarvåg bofellesskap   5 500 000      

57
Bruk av disposisjonsfond drift, til �nansiering av linje
4

  500 000      

58 Avdrag på ansvarlig lån til Lyse   1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000

59 Overføringer fra drift   3 083 000 1 500 000 0 735 000

60 Låneopptak   52 027 625 46 295 000 63 281 250 2 108 750

  Sum �nansiering   92 061 500 63 595 000 80 575 000 4 725 000

  Udekket   0 0 0 0

  Egen�nansiering av investeringer   43 % 27 % 21 % 55 %

Tabell 2.9 Investeringsprosjekter 2019-2022
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Rennesøy kommune har gjennom tilskuddordningen «Klimasats» fått tildelt kr 450.000 fra Miljødirektoratet til

etablering av sykkelparkeringer i Vikevåg og på Askje eller Sokn. Forutsetningen for tildelingen er at kommunen

bidrar med et tilsvarende beløp. Rådmannen foreslår å avsette kr 450 000 til formålet i 2019.

6. Utbedring av natursteinsmur Breivik/Hegrebergveien (Prosjekt 6005) 

Prosjektet har en total bruttoramme på kr 1 250 000 til å utbedre natursteinsmuren på Breivik/Hegrebergveien.

Arbeidet startet opp i 2018, og kr 1 125 000 forventes å bli brukt på sluttføringen av jobben i 2019.

7. Fortau fra kulturhuset til sykehjemmet (Prosjekt 6570) 

Prosjektet har en total bruttoramme på kr 4 063 000, hvor av kr 3 563 000 forventes å bli brukt i 2019.

8. Reguleringsplan for veiutvidelse og gs-vei FV 574 Vikevåg – Østhusvik (Prosjekt 7053) 

Prosjektet har en brutto kostnadsramme på kr 1 438 000, hvorav kr 664 000 forventes å bli brukt i 2019.

Arkeologiske registreringer fullføres høsten 2018. Plan forventes førstegangsbehandlet vinter 2019.

9. Reguleringsplan for gs-vei fra Østhusvik til Eltarvåg (Prosjekt 7055) 

Prosjektet har en brutto kostnadsramme på kr 1 625 000, hvorav kr 838 000 forventes å bli brukt i 2019. Planen ble

førstegangsbehandlet i 2018. Arkeologiske registreringer ble fullført høsten 2018. Plan forventes vedtatt vinter

2019.

10. Gs-vei langs FV 586 Bruveien på Sokn, fra Nygårdsveien til Åmøyveien (Prosjekt 7047) 

Prosjektet har brutto kostnadsramme på kr 7 500 000, hvor av kr 4 870 000 forventes å bli brukt i 2019. Prosjektet

erfarer en kostnadsøkning som følge av krav fra Statens vegvesen. Kostnadene er knyttet til både prosjektering og

anleggsutførelse. Det er usikkert om midlene fra Rogaland fylkeskommune er tilstrekkelige. Anbud lyses ut 2. oktober.

Totalkostnadene for prosjektet vil beregnes når kontrakt er tildelt i begynnelsen av november.

11. Veilys FV 573 Sørbøveien fra Vikevåg i retning Sørbø (Prosjekt 7057) 

Prosjektet har en brutto kostnadsramme på kr 2 250 00, hvorav kr 2 220 000 forventes å bli brukt i 2019. Prosjektet

vil etter planen overføres til Statens vegvesen/Rogaland fylkeskommune for gjennomføring. Oppstart for prosjektet

er ikke avklart. Det avventes Statens vegvesen sin inngåelse av rammeavtale for veilysutbygginger.

12. Veilys FV 573 Sørbøveien, fra E39 til grendahuset (Prosjekt 7058) 

Prosjektet har brutto kostnadsramme på kr 3 062 500, hvorav kr 1 250 000 forventes å bli brukt i 2019. Prosjektet

gjennomføres av Statens vegvesen, og det skal være det første prosjektet som gjennomføres på deres nye

rammeavtale for veilysutbygginger.

13. Reinvestering gatelys (Prosjekt 7015) 

Det må med jevne mellomrom gjennomføres gruppeskift av veilysarmaturer. Det vurderes i den sammenheng

overgang til LED-teknologi. Teknologien gir potensielt store innsparingsmuligheter av energiutgifter, men armaturene

har en høyere innkjøpspris enn konvensjonelle armaturer. Rådmannen foreslår å videreføre årlig bevilgning på kr

250 000 i perioden.

14. Pålagt utskifting av kvikksølvholdige armaturer (Prosjekt 7052) 

Det er i perioden 2016-2018 gjennomført utskiftinger i tråd med en plan fra Lyse AS. For 2019 er det beregnet en

kostnad for utskifting på kr 688 000 som må dekkes av kommunen.

15. Tra�kksikkerhetstiltak, generell post (Prosjekt 7046) 

Det er behov for å bedre tra�kksikkerheten ved mindre tiltak rundt i kommunen. Dette gjelder blant annet

fartsreduserende tiltak og skilting. Rådmannen foreslår å avsette kr 625 000 per år til formålet. Bruk av kommunale

midler kan utløse ekstern �nansiering fra Rogaland fylkeskommune.

16. GS vei fra bru/kai til byggefelt (Prosjekt 6508) 

Prosjektet har en brutto kostnadsramme på kr 9 375 000. Prosjektet har prioritet 5 i kommunens siste rullering av
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tra�kksikkerhetsplanens tiltaksliste. Det vil være aktuelt å søke om tra�kksikkerhetsmidler til dette tiltaket for 2019.

Tiltaket bør inkludere etablering av snuplass for buss, i tråd med reguleringsplan. Det må gjennomføres

detaljprosjektering og grunnerverv før bygging kan �nne sted. Det anbefales at veilys inkluderes i prosjektet.

17. Renovering /opprusting av kommunale kaier (Prosjekt 6007) 

Kommunalstyret vedtok ved behandling av økonomiplan 2018-2021 å avsette midler til vedlikehold av kommunale

kaier. Anbud er lyst ut i september, forventet oppstart er november 2018. Rådmannen foreslås å avsette en brutto

kostnadsramme på kr 5 000 000 til formålet, hvorav kr 1 750 000 forventes å bli brukt i 2019.

18. Realisering GS-vei Østhusvik/Hanasand (Prosjekt 6008) 

Prosjektet er fortsatt i reguleringsfase og forventes ferdigbehandlet høst 2018 eller vinter 2019. Når reguleringsplan

er vedtatt må det gjennomføres detaljprosjektering og grunnerverv før anbudsprosess kan påbegynnes.

Erfaringsmessig (blant annet med referanse til gang- og sykkelvei på Mosterøy og Sokn) er dette tidkrevende. På

nåværende tidspunkt vurderes det som lite realistisk med bygging av gang- og sykkelveien i 2019. Rådmannen

foreslår å avsette en total bruttoramme på kr 15 000 000 til prosjektet, hvor av kr 5000 000 forventes å bli brukt i

2019.

Utbygging 

19. Bofelleskap på Eltarvåg (Prosjekt 5017) 

Bofelleskap Eltarvåg innebærer bygging av 6 leiligheter hvor noen av disse er utrustet for å tåle en røff behandling.

Prosjektet har vært gjennom en omregulering i 2018 og selve byggingen forventes å starte opp i 2019. Prosjektet har

en total bruttoramme på kr 25 600 000, hvorav kr 24 000 000 forventes å bli brukt i 2019.

20. Kommunal egenandel befalsmesse Fjøløy (Prosjekt 6568) 

Rådmannen foreslår å videreføre årlig bevilgning på kr 375 000 til å dekke kommunale egenandeler for videre

utvikling av Fjøløy i tråd med vedtatt handlingsplan. Foreslått bevilgning for 2019 inngår i prosjektet i tiltaksnummer

29 (Rehabilitering Fjøløy fort, dagsturhytte/overnattingshytte).

21. Oppgradering av omsorgsboliger i Vikevågveien (Prosjekt 6565) 

Det er satt av en brutto kostnadsramme på kr 5 625 000 til å dekke oppgraderingen av omsorgsboligene i

Vikevågveien. Prosjektet pågår og det er planlagt at 2 boliger skal oppgraderes i 2019.

22. Oppgradering av lekeplasser i barnehagene (Prosjekt 6502) 

Rådmannen foreslår å videreføre årlig bevilgning på kr 125 000 i perioden til oppgraderingen av lekeplasser i

barnehager.

23. Oppgradering av lekeplasser i kommunale felt (Prosjekt 6503) 

Rådmannen foreslår å videreføre årlig bevilgning på kr 125 000 i perioden til oppgraderingen av lekeplasser i

barnehager i kommunale felt.

24. Brannsikring av kommunale boliger (Prosjekt 6569) 

Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 187 000 i perioden til brannsikringstiltak i kommunale

boliger.

25. Nytt kommunehus, inkl. sentrumsutvikling og rekkefølgekrav (Prosjekt 6576) 

Forberedning og oppsetting av nytt kommunehus er anslått til å ha en brutto kostnad på kr 80 mill. Det er satt av kr

5 000 0000 i 2019 til utarbeidelse av tekniske planer, utenomhusplan og plan for nytt kommunehus.

26. ENØK tiltak for kommunale bygg (Prosjekt 7588) 

Prosjektet har en total bruttoramme på kr 15 600 000 og gjelder gjennomføring av ulike ENØK-tiltak. I løpet av 2018

er det gjennomført arbeid på Bo og Rehab, samt Rennesøy Skole. Det vil i 2019 utføres arbeid på Lagerhall Hausken,

Rennesøy Brannstasjon, Meieriet, Mosterøy Skole, Mastrahallen og Legesenteret. Det forventes et tilskudd på kr

1 450 000 fra Enova knyttet til prosjektet.
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27. Kjøp av areal til offentlig formål (Prosjekt 5050) 

I kommuneplanen er det lagt inn �ere offentlige områder. Kommunen må starte prosessen med å få arealene innløst.

Veiutbedringer og bygging av GS-veier fordrer som regel grunninnløsninger. Grunnkjøp til det enkelte prosjekt vil

inngå i prosjektkostnaden. Rådmannen foreslår å avsette en årlig bevilgning på kr 300 000 til formålet.

28. Hausken kirke- og livsynssenter realisering (Prosjekt 6578) 

Prosjektet har en anslått brutto kostnad på kr 15 600 000. Rådmannen å avsette kr 1 mill. til planlegging i 2019.

29. Rehabilitering Fjøløy fort (Dagsturhytte/overnattingshytte) (Prosjekt 6589) 

Prosjektet har en total kostnadsramme på kr 5 200 000, hvor av kr 4 900 000 er satt av i 2019. Prosjektet

del�nansieres gjennom spillemidler og tilskudd fra fylkeskommunen.

Vann 

30. Generell oppgradering av ventilkammer/basseng/kummer (Prosjekt 6226) 

Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 1000 000 til generelle oppgraderinger av

ventilkammer/basseng/kummer.

31. Oppdimensjonering av ledningsnett Mosterøy m/basseng (Prosjekt 6223) 

Etablering av ny hovedledning vann på Mosterøy skal bygges sammen med GS-veg på Mosterøy. Anleggsstart vil bli

vinter 2018/2019. Prosjektet har en total bruttoramme på kr 14 484 000, hvor av kr 12 000 000 forventes å bli

disponert i 2019.

32. Nytt høydebasseng på Bru (Prosjekt 7060) 

Etablering nytt høydebasseng på Sørbø er planlagt gjennomført i 2020. Prosjektet har en total bruttoramme på kr

4 160 000.

33. Nytt høydebasseng på Sørbø (Prosjekt 7061) 

Etablering nytt høydebasseng på Sørbø er planlagt gjennomført i 2021. Prosjektet har en total bruttoramme på kr

2 200 000.

34. Ny trykkforsyning Østhusvik – Bjerga (Prosjekt 7062) 

Ny trykkøkningsstasjon på Østhusvik ble ikke realisert i 2017 da kommunen mangler grunneieravtaler. IVAR IKS ser

nå på andre plasseringer og anlegget vil bli realisert i løpet av 2018/2019. Prosjektet har en total bruttoramme på kr

3 111 000.

35. Oppgradering ventilkammer Bjerga (Prosjekt 7063) 

Prosjektet har en bruttoramme på kr 306 000 og har sammenheng med tiltaksnummer 34.

36. Diverse tiltak basseng Askje (Prosjekt 7064) 

Prosjektet har en kostnadsramme på kr 765 000 i vedtatt økonomiplan 2018-2021. Den del av avløpsanlegget som er

plassert på Voll er ferdigført sammen med utskifting av vannledning. Den del av anlegget som er knyttet opp til ny

vannledning Mosterøy og GS-veg Mosterøy blir realisert sammen med disse anleggene. Det blir lagt frem egen sak på

kostnad etter at pris er innhentet.

37. Ny vannledning Østhusvik-Hanasand (Prosjekt 7065) 

Oppgradering av ledningsnett for vann fra Østhusvik til Hanasand. Denne saken er politisk satt på vent med tanke på

samkjøring med gang/sykkelvei. Etter at kommunen �kk ny IVAR-ledning til Østhusvik har man tilfredsstillende

kapasitet på denne ledningen. Kommunen kan få kapasitetsproblem dersom industriområdet på Hanasand blir utbygd

med �rma som har behov for større vannmengde. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 18 800 000.

Avløp 

38. Generell oppgraderinger av kummer og ledninger, sanering etc. (Prosjekt 7066) 

Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 300 000 til generelle oppgraderinger av avløpsanlegg.

23



39. Kloakkering Sørbø (Prosjekt 7067) 

I dette området eksisterer mange eldre private avløpsanlegg som ikke tilfredsstiller dagens krav. Det må foretas en

registering for å få en oversikt over omfang. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 3 120 000.

40. Utslippsledning Vestre Åmøy (Prosjekt 7069) 

Ny utslippsledning fra pumpestasjon på Vestre Åmøy. Dette er et prosjekt som har blitt utsatt i påvente av regulering i

dette området. Driftsavdelingen har i etterkant vurdert prosjektet og har konkludert med at dette er et tiltak som

ikke bør prioriteres. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 450 000.

41. Avløpsanlegg Soknaveien (Prosjekt 7070) 

Etablering av nytt avløpssystem Soknaveien. Det er utarbeidet et forprosjekt som viser kostnader med nytt

avløpssystem. Prosjektet blir realisert når private utbyggere realiserer boligfelt i området. Prosjektet har en

kostnadsramme på kr 800 000.

Renovasjon 

42. Tilpassing til nytt renovasjonssystem nytt sorteringsanlegg (Prosjekt 7071) 

Prosjektet gjelder tilpassing til nytt sorteringsanlegg som skal stå ferdig i 2020. Prosjektet har en kostnadsramme på

kr 1 100 000.

43. Etablering av nedgravde containere (Prosjekt 7072) 

Prosjektet gjelder etablering av nedgravde containere i boligområder. Rådmannen foreslår å avsette en årlig

kostnadsramme på kr 500 000 til formålet.

Finansiering av investeringer 

44. Salg av kommunal eiendom 

Rådmannen foreslår å innarbeide totalt kr 20 mill. i perioden. Dette er kr 25 mill. lavere enn vedtatt økonomiplan

2018-2021, og er justert i henhold til det som rådmannen vurderer som realistisk å oppnå. Rådmannen vil utarbeide

en rapport som gir oversikt over ulike tomter og verdiantydning til disse som vil legges frem til politisk behandling.

45. Momsrefusjoner 

Rådmannen foreslår å innarbeide totalt kr 21,5 mill. i perioden knyttet til momsrefusjon til investeringsprosjekter

som gjennomføres i planperioden.

46. Spillemidler, Dagshytte og egenkapital fra Ryfylke friluftsråd, samt fylkeskommunale midler 

Det forventes spillemidler knyttet til prosjektet på kr 2,7 mill. i 2019.

47. Spillemidler, kunstgressbane Mosterøy 

Det forventes kr 2,5 mill. i spillemidler knyttet til prosjektet i 2019.

48. Etableringstilskudd Miljødirektoratet, sykkelparkering 

Det forventes et tilskudd fra Miljødirektoratet på kr 0,45 mill. til prosjektet i 2019.

49. Refusjon fra fylkeskommunen, Nygårdshagen-bomstasjon GS-vei 

Det forventes kr 6 mill. i refusjon fra fylkeskommunen knyttet til dette GS-prosjektet

50. Refusjon fra fylkeskommunen, fortau Kulturhus til sykehjemmet 

Det forventes kr 1,5 mill. i refusjon fra fylkeskommunen knyttet til dette GS-prosjektet.

51. Ref. fra fylkeskommunen, reg. plan veiutvidelse FV 574 Vikevåg – Østhusvik 

Det forventes kr 0,33 mill. i refusjon fra fylkeskommunen knyttet til dette GS-prosjektet.

52. Ref. fra fylkeskommunen, reg. plan og detaljplan GS-vei Østhusvik – Eltarvåg 

Det forventes kr 0,7 mill. i refusjon fra fylkeskommunen knyttet til dette GS-prosjektet.
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53. Ref. fra fylkeskommunen, veilys Sørbø, fra grendahuset til E39 

Det forventes kr 1,8 mill. i refusjon fra fylkeskommunen knyttet til dette GS-prosjektet.

54. Ref. fra fylkeskommunen, veilys Sørbøveien, fra Vikevåg i retning Sørbø 

Det forventes kr 2,45 mill. i refusjon fra fylkeskommunen knyttet til dette GS-prosjektet.

55. Tilskudd fra ENOVA 

Det forventes tilskudd fra Enova på kr 1,45 mill. knyttet til energitiltakene som gjennomføres i planperioden.

56. Tilskudd fra Husbanken, Eltarvåg bofellesskap 

Det forventes kr 5,5 mill. i tilskudd fra Husbanken knyttet til Eltarvåg bofelleskap.

57. Bruk av disposisjonsfond til �nansiering av linje 3 

Rådmannen foreslår å disponere kr 0,5 mill. fra disposisjonsfondet til �nansiering av investeringstiltak i linje 3,

anskaffelser og fornying av IT-systemer i forbindelse med Nye Stavanger.

58. Avdrag på ansvarlig lån til Lyse 

Avdragene på de ansvarlige lånene til Lyse skal etter gjeldende regnskapsregler føres direkte i

investeringsregnskapet. Avdragstiden på det ansvarlige lånet er 30 år, og er nedbetalt i 2038. Det budsjetteres med kr

1,15 mill. i årlige mottatte avdrag.

59. Overføringer fra drift 

Deler av driftsinntektene benyttes som egen�nansiering av investeringene, dette for å sikre handlefrihet i form av

begrenset gjeldsvekst i kommende planperioder. Rådmannen foreslår å overføre om lag kr 5,3 mill. fra drift til

investering i perioden 2019-2022 til �nansiering av investeringene. For 2019 utgjør dette kr 3 mill.

60. Låneopptak 

Investeringer som ikke �nansieres av inntekter gjengitt over, må låne�nansieres. Sum lån knyttet til gjennomføring av

kommunens investeringsprosjekter i bykassen i henhold til rådmannens forslag i perioden 2019-2022 utgjør kr 163,7

mill., hvor av kr 52 mill. er låneopptaket i 2019. Gjennomsnittet for egen�nansiering av investeringene i planperioden

utgjør 37 %.

2.7 Forslag til dri�sbudsje�

Rådmannens forslag til driftsbudsjett på tjenesteområdene er en netto ramme på kr 274 mill. (Skjema 1 B, sum fordelt

til drift). Dette innebærer en reduksjon på kr 10,5 mill. fra 2018 til 2019, kr 12,1 mill. i 2020, kr 12,9 mill. i 2021 og kr

13,1 mill. i 2022 (3,67 % fra 2018 til 2019). Av reduksjonen fra 2018 til 2019 er kr 4,6 mill. reduserte inntekter fra

integreringstilskuddet tilknyttet �yktninger.

Kommunestyret vedtok i ØP 2018 – 2021 betydelige innsparings- og effektiviseringskrav gjeldende fra 2019 og ut

planperioden. Rådmannen har i dette budsjettforslaget videreført gjeldende vedtak. Rådmannen har i tillegg vurdert

nødvendigheten av ytterligere innsparingstiltak for å kunne foreslå et samlet budsjettforslag i balanse. Rådmannen

har innarbeidet helårsvirkning av lønnsoppgjøret for 2018 på kr 4.4 mill. på tjenesteområdene. Alle foreslåtte tiltak

blir forklart nedenfor og ytterligere spesi�sert under avsnitt 2.7.1.» tekster til driftstiltak».

Tabellen nedenfor viser opprinnelige vedtatte budsjettrammer på tjenesteområdene for 2018 og forslag til

budsjettrammer på tjenesteområde for 2019 til 2022, både på inntekts- og utgiftssiden. Denne tabellen avviker fra

skjema 1 B på de områdene som har hatt eller skal ha bruk av fond. Tallene på helse og velferd i denne tabellen

inkluderer også inntekten fra integreringstilskuddet, hvilket det ikke gjør i skjema 1B.
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Driftsrammer
2018-2022  

Opprinnelig
vedtatt budsjett

2018

Budsjettforslag
2019

Budsjettforslag
2020

Budsjettforslag
2021

Budsjettforslag
2022

Driftsrammer
2018-2022  

Opprinnelig
vedtatt budsjett

2018

Budsjettforslag
2019

Budsjettforslag
2020

Budsjettforslag
2021

Budsjettforslag
2022

Fellestjenester* Utgifter 32 233 000 31 832 000 31 629 000 31 095 000 30 835 000

  Inntekter -3 920 000 -3 000 000 -3 050 000 -3 100 000 -3 100 000

  Netto 28 313 000 28 832 000 28 579 000 27 995 000 27 735 000

Oppvekst og læring Utgifter 140 620 000 138 689 000 137 876 000 137 137 000 137 137 000

  Inntekter -24 400 000 -24 400 000 -24 400 000 -24 400 000 -24 400 000

  Netto 116 220 000 114 289 000 113 476 000 112 737 000 112 737 000

Helse og velferd** Utgifter 113 810 000 109 519 000 107 731 000 107 931 000 107 931 000

  Inntekter -33 841 000 -28 917 000 -27 581 000 -26 570 000 -27 008 000

  Netto 79 969 000 80 602 000 80 150 000 81 361 000 80 923 000

Kultur og samfunn,
inkl. VAR*

Utgifter 32 127 000 35 794 000 35 068 000 35 078 000 34 922 000

  Inntekter -21 621 000 -25 464 000 -24 754 000 -24 740 500 -24 584 500

  Netto 10 506 000 10 330 000 10 314 000 10 337 500 10 337 500

Tekniske tjenester Utgifter 31 359 000 30 332 000 29 632 000 29 632 000 29 632 000

  Inntekter -7 239 000 -7 294 000 -7 294 000 -7 294 000 -7 294 000

  Netto 24 120 000 23 038 000 22 338 000 22 338 000 22 338 000

Sentrale inntekter
og utgifter

Utgifter 38 879 000 49 644 000 49 553 000 53 258 000 55 860 000

  Inntekter -298 007 000 -306 735 000 -304 410 000 -308 026 500 -309 930 500

  Netto -259 128 000 -257 091 000 -254 857 000 -254 768 500 -254 070 500

Sum netto
driftsramme

Netto -259 128 000 -257 091 000 -254 857 000 -254 768 500 -254 070 500

Sum Utgifter 389 028 000 395 810 000 391 489 000 394 131 000 396 317 000

  Inntekter -389 028 000 -395 810 000 -391 489 000 -394 131 000 -396 317 000

*Inklusiv bruk av
fond

           

**Inklusiv
integreringstilskudd

           

Tabell 2.10 Driftsrammer per tjenesteområde, inklusivt integreringstilskudd og bruk av fond
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Figur 2.5 Brutto driftsutgifter fordelt på tjenesteområdene

Tabellen nedenfor viser endringen i netto rammer på tjenesteområdene fra opprinnelig vedtatt 2018 til forslag til

budsjett for 2019 og resten av planperioden (skjema 1B). Dette innebærer en reduksjon på kr 10,5 mill. fra 2018 til

2019, kr 12,1 mill. i 2020, kr 12,9 mill. i 2021 og kr 13,1 mill. i 2022 (3,67 % fra 2018 til 2019). Av reduksjonen fra

2018 til 2019 er kr 4,6 mill. reduserte inntekter fra integreringstilskuddet tilknyttet �yktninger.

Tekniske tjenesterTekniske tjenester

FellestjenesterFellestjenester

Oppvekst og læringOppvekst og læring

Helse og velferdHelse og velferd

Kultur og samfunn inkl. VARKultur og samfunn inkl. VAR

Endringer - Netto drift Regnskap 2017 Budsjett 2018 Endring 2019 Endring 2020 Endring 2021 Endring 2022

Fellestjenester 28 518 157 29 343 000 -511 000 -764 000 -1 348 000 -1 608 000

Oppvekst og læring 127 608 698 116 220 000 -1 931 000 -2 744 000 -3 483 000 -3 483 000

Helse og velferd 91 342 784 93 792 000 -4 680 000 -6 229 000 -6 037 000 -6 037 000

Kultur og samfunn 30 167 888 11 191 000 -3 786 000 -2 058 000 -1 768 000 -1 664 000

Tekniske tjenester 10 626 990 24 120 000 -1 082 000 -1 782 000 -1 782 000 -1 782 000

Finans 7 872 297 9 919 000 1 492 000 1 492 000 1 492 000 1 492 000

Sum drift   284 585 000 -10 498 000 -12 085 000 -12 926 000 -13 082 000

Sum fordelt til drift   284 585 000 -10 498 000 -12 085 000 -12 926 000 -13 082 000

Sum totalt   - - - - -

Tabell 2.11 Netto endring i driftsrammer på tjenesteområdene, eksklusiv integreringstilskudd, men inklusiv VAR og bruk av
fond
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Figur 2.6 Netto driftsrammer på tjenesteområdene i forhold til opprinnelig budsjett 2018 (skjema 1B)

Fellestjenester 

Rådmannens forslag til budsjettramme til fellestjenester viser en reduksjon på kr 0,5 mill. fra 2018 til 2019. Dette

handler stort sett om reduserte administrative ressurser. Dette blir nærmere omtalt i avsnitt 2.7.1. «endringer i

driftsrammer».

Rådmannen har innarbeidet en vekst i tilskuddet til Kirkelig fellesråd for 2019 tilsvarende kommunal de�ator (2,8 %),

men har videre foreslått å redusere tilskuddet med 3,7 %, som er samme relative reduksjonen som øvrige

tjenesteområder.

Oppvekst og læring 

Rådmannens forslag til budsjettramme til Oppvekst og læring for 2019 er redusert med kr 1,9 mill. fra 2018 til 2019.

Deler av reduksjonen er en videreføring av vedtak i ØP 2018 – 2021 som omhandler både nedgang i barnetall i

barnehagene og generelle effektiviseringskrav. Rådmannen har innarbeidet ytterlige innsparings- og

effektiviseringstiltak som omtales nærmere undere avsnitt 2.7.1.» endringer i driftsrammer».

Brukerbetalingene på Oppvekst og læring justeres i henhold til føringer i forslag til statsbudsjett for 2019.

Brukerbetaling SFO justeres med kommunal de�ator (2,8 %) fra høsten 2019. I forslag til statsbudsjett for 2019

foreslår regjeringen at maksimalprisen på en barnehageplass settes til kr 2 990 per måned fra 1. januar 2019 og til kr

3 040 per måned fra 1. august 2019. Rådmannen foreslår ingen tallmessig økning i budsjettet tilknyttet dette, da

beregninger viser at økningen vil bli utlignet av forventet nedgang i barnetall.

Helse og velferd 

Rådmannens forslag til budsjettramme for Helse og velferd er redusert med kr 4,7 mill. fra 2018 til 2019. Som en

konsekvens av redusert mottak av �yktninger reduseres inntekten fra integreringstilskuddet med kr 4,6 mill. i

budsjettforslaget, hvorpå rådmannen foreslår en kombinasjon av forventet redusert utbetaling av introstønad til

�yktninger og redusert bemanning ved �yktningetjenesten. Videre foreslår rådmannen både konkrete

bemanningsreduksjoner og generelle innsparings- og effektiviseringskrav, jf. avsnittet 2.7.1 «endring i driftsrammer».

Rådmannen har innarbeidet økt behov for kjøp av institusjonsplasser barnevern fra Randaberg kommune.
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Kultur og samfunn 

Rådmannens forslag til budsjettramme for Kultur og samfunn er redusert med kr 3,8 mill. fra 2018 til 2019. Kr 3,6

mill. av dette er tilknyttet VAR området. Øvrige kr 0,2 mill. gjenspeiler vedtak i ØP 2018 – 2021 om en generell

effektivisering.

VAR området

Gebyr for vann  

På grunn av økte kostnader, og spesielt tapsføringen på krav som er belastet selvkostområdet, er det lagt opp til at

vanngebyret blir økt med 54 % i 2019. Ifølge retningslinjene skal forventet underskudd på selvkostområdet

tilbakebetales innen en 3-5 års periode. For ytterligere informasjon henvises det til kapittel 8; Kultur og samfunn.

Gebyr for avløp  

På grunn av økte kostnader, og spesielt tapsføringen på krav som er belastet selvkostområdet, er det lagt opp til at

avløpsgebyret blir økt med 12 % i 2019. Ifølge retningslinjene skal forventet underskudd på selvkostområdet

tilbakebetales innen en 3-5 års periode. Slambehandlingsgebyr og tømmegebyr er uendret. For ytterligere

informasjon henvises det til kapittel 8; Kultur og samfunn.

Gebyr for renovasjon  

På grunn av økte kostnader, og spesielt tapsføringen på krav som er belastet selvkostområdet, er det lagt opp til at

renovasjonsgebyret blir økt med 12 % i 2019. Ifølge retningslinjene skal forventet underskudd på selvkostområdet

tilbakebetales innen en 3-5 års periode. For ytterligere informasjon henvises det til kapittel 8; Kultur og samfunn.

År Saldo selvkostfond vann per
1.1

Fondsbevegelser Saldo selvkostfond avløp per
31.12

Gebyrøkning i % ift. forrige
år

2018 -1 866 000 3 236 000 1 370 000  

2019 1 370 000 -1 041 000 329 000 54 %

2020 329 000 -297 000 32 000 36 %

2021 32 000 -54 000 -22 000 26 %

2022 -22 000 10 000 -12 000 21 %

Tabell 2.12 Bevegelser sevkostfond Vann

År Saldo selvkostfond avløp per
1.1

Fondsbevegelser Saldo selvkostfond avløp per
31.12

Gebyrøkning i % ift. forrige
år

2018 1 048 000 437 000 1 485 000  

2019 1 485 000 -1 474 000 11 000 12 %

2020 11 000 -649 000 -638 000 0 %

2021 -638 000 -659 000 -1 297 000 0 %

2022 -1 297 000 -637 000 -1 934 000 0 %

Tabell 2.13 Bevegelser sevkostfond Avløp

År Saldo selvkostfond renovasjon
per 1.1

Fondsbevegelser Saldo selvkostfond renovasjon
per 31.12

Gebyrøkning i % ift.
forrige år
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Tekniske tjenester 

Rådmannens forslag til budsjettramme til tekniske tjenester er redusert med kr 1 mill. fra 2018 til 2019. Dette

handler både om vedtatt effektiviseringskrav i ØP 2018 – 2021 og ytterligere krav til omstilling i 2019. Rådmannen

har også innarbeidet effekten av ENØK-tiltak i dette budsjettforslaget.

2.7.1 Endringer i driftsrammer på tjenesteområdene

År Saldo selvkostfond renovasjon
per 1.1

Fondsbevegelser Saldo selvkostfond renovasjon
per 31.12

Gebyrøkning i % ift.
forrige år

2018 25 000 951 000 976 000  

2019 976 000 -410 000 566 000 12 %

2020 566 000 -235 000 331 000 9 %

2021 331 000 -201 000 130 000 8 %

2022 130 000 -183 000 -53 000 7 %

Tabell 2.14 Bevegelser selvkostfond Renovasjon

Nr Endringer i drift Opprinnelig
budsjett 2018

2019 2020 2021 2022

  SENTRALE INNTEKTER          

  Frie inntekter          

1 Skatt på inntekt og formue -149 880 -152 150 -154 000 -155 820 -157 660

2 Rammetilskudd -134 490 -139 070 -132 900 -132 100 -133 030

3 Inntektsutjevning 3 850 4 080 4 130 4 170 4 220

4 Skjønnstilskudd språkdeling -700 -600 -600 -600 -600

  Sum frie inntekter -281 220 -287 740 -283 370 -284 350 -287 070

  Andre inntekter          

5 Eiendomsskatt verk og bruk -1 650 -1 430 -1 298 -1 163 -1 028

6 Tildeling fra statens havbruksfond   -1 700 -1 000 -1 000 -1 000

7 Integreringstilskudd -13 132 -8 530 -7 433 -6 414 -6 852

8 Kompensasjonsordinger i Husbanken -900 -870 -950 -1 000 -990

  Sum andre inntekter -15 682 -12 530 -10 681 -9 577 -9 870

  Sum sentrale inntekter -296 902 -300 270 -294 051 -293 927 -296 940

  FINANS          

9 Avdrag 18 700 20 875 19 565 21 110 22 047

10 Lyse AS, renteinntekter , ansvarlig lån -670 -752 -805 -845 -828

11 Utbytte, Lyse AS -5 750 -6 325 -6 900 -7 188 -7 475
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
budsjett 2018

2019 2020 2021 2022

12 Motpost kalkulatoriske renter og avdrag VAR området -3 308 -5 027 -6 055 -6 314 -6 246

13 Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån 8 752 10 762 13 491 16 461 17 186

14 Renter av bankinnskudd -1 050 -1 078 -1 446 -1 704 -1 812

  Sum �nans 16 674 18 455 17 850 21 520 22 872

 
OVERFØRING TIL INVESTERING, BRUK OG
AVSETNING FOND

         

15 Avsetning til disposisjonsfond, midler fra havbruk 0 1 700 1 000 1 000 1 000

16 Bruk av bundne avsetninger -309 0 0 0 0

17 Bruk av disposisjonsfond -3 382 0 0 -1 186 0

18 Overføring fra drift til investering 0 3 083 1 500 0 735

  Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond -3 691 4 783 2 500 -186 1 735

  SENTRALE UTGIFTER          

19 Lønnsreserve , lønnsoppgjør 2019 4 408 5 311 5 311 5 311 5 311

20 Pensjon sentrale poster 5 511 6 100 6 100 6 100 6 100

  SENTRALE UTGIFTER Totalt 9 919 11 411 11 411 11 411 11 411

  Beregnet netto driftsramme til disposisjon -274 000 -265 621 -262 290 -261 182 -260 922

  Disponibelt utover 2018,nivå   -8 379 -11 710 -12 818 -13 078

  PRIORITERINGER OG TILTAK          

  FELLESTJENESTER inkl. sentrale områder          

21 Digitalisering av arkivtjenester   -850 -850 -850 -850

22 Effektiviseringskrav 0,5%, vedtatt ØP 2018-2021   -155 -155 -155 -155

23 IKT, nedbemanning   -516 -516 -516 -516

24 Den norske kirke, justering av tilskudd   -37 -37 -37 -37

25
Kommunereform, redusert kompensasjon til
gruppeledere

  0 -150 -150 -150

26 Green Mountain, leieinntekter   -110 -160 -210 -210

27 Valg, planlegging og gjennomgføring   260 0 260 0

28 Kommunereform, prosjektstilling   700 700 0 0

29
Omstillingsbehov i henhold til vedtatt økonomiplan 18-
21

  0 192 113 113

30 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt   197 197 197 197

 
Sum prioriteringer og tiltak Fellestjenester inkl.
sentrale områder

  -511 -779 -1 348 -1 608
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
budsjett 2018

2019 2020 2021 2022

  OPPVEKST OG LÆRING          

31 Effektiviseringskrav 0,5%, vedtatt ØP 2018-2021   -680 -680 -680 -680

32 PC og inventar, utskifting   -200 -200 -200 -200

33 Fremtidig omstillingsbehov   0 -813 -1 552 -1 552

34
Omstillingsbehov i henhold til vedtatt økonomiplan 18-
21

  -1 416 -1 416 -1 416 -1 416

35 Rennesøy-barnehagen, reduksjon av antall avdelinger   -2 431 -2 432 -2 432 -2 432

36 Vinterlandbruksskolen   -242 -242 -242 -242

37 Rennesøyskolen, økning i antall klasser   386 386 386 386

38 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt   2 653 2 653 2 653 2 653

  Sum prioriteringer og tiltak Oppvekst og læring   -1 930 -2 744 -3 483 -3 483

  HELSE OG VELFERD          

39 Barnevernstjenester, økte klientutgifter   1 000 1 000 1 000 1 000

40 Motiview-sykkel, reduserte lisensutgifter   -20 -20 -20 -20

41 Effektiviseringskrav 0,5%, vedtatt ØP 2018-2021   -510 -510 -510 -510

42 Tverrfaglige tjenester, økt tilskudd rus og psykiatri   -944 -944 -944 -944

43 Helse og velferd stab, redusert bemanning   -1 556 -1 556 -1 556 -1 556

44 Rus og psykiatri, prosjektstilling   764 764 764 764

45 Miljøtjeneste for brukere, redusert ressursbruk   -111 -111 -111 -111

46 Introduksjonsstønad tilknyttet �yktninger   -4 383 -5 887 -5 687 -5 687

47 BPA, kjøp av tjenester   440 440 440 440

48 Kvali�seringsordningen, lønnsutgifter   -525 -525 -525 -525

49 Legevakt, helsestasjon og fysioterapi - innsparing   -58 -103 -103 -103

50 Integrering, redusert ressursbruk   -192 -192 -192 -192

51
Omstillingsbehov i henhold til vedtatt økonomiplan 18-
21

  -44 -44 -44 -44

52 Erfaringskonsulent, videreføring av stilling   246 246 246 246

53 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt   1 213 1 213 1 213 1 213

  Sum prioriteringer og tiltak Helse og velferd   -4 680 -6 229 -6 029 -6 029

  KULTUR OG SAMFUNN inkl. VAR          

54 Effektiviseringskrav 0,5 % og fremtidig omstillingsbehov   -363 -363 -363 -363

55 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt   187 187 187 187
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
budsjett 2018

2019 2020 2021 2022

56 Avløp, avsetning til bundne driftsfond   0 638 659 637

57
Avløp, avsetning til disposisjonsfond knyttet til
akkumulert underskudd

  1 474 11 0 0

58 Avløp, gebyrinntekter   -6 834 -6 111 -6 111 -6 028

59 Avløp, kalkulatoriske renter og avskrivninger   2 325 2 426 2 414 2 352

60 Avløp, kostnader   3 035 3 036 3 038 3 039

61 Renovasjon, avsetning til bundne driftsfond   0 0 0 53

62
Renovasjon, avsetning til disposisjonsfond knyttet til
akkumulert underskudd

  410 235 201 130

63 Renovasjon, gebyrinntekter   -6 427 -6 313 -6 313 -6 313

64 Renovasjon, kalkulatoriske renter og avskrivninger   140 199 230 246

65 Renovasjon, kostnader   5 877 5 879 5 882 5 884

66
Vann, avsetning til bundne driftsfond knyttet til
produksjon og distribusjon

  0 0 32 0

67
Vann, avsetning til disposisjonsfond knyttet til
produksjon og distribusjon

  1 041 297 22 0

68
Vann, bruk av bundne driftsfond knyttet til produksjon
og distribusjon

  0 0 0 -10

69 Vann, gebyrinntekter produksjon og distribusjon   -9 825 -9 952 -9 952 -9 869

70 Vann, kalkulatoriske renter og avskrivninger   2 562 3 430 3 670 3 648

71 Vann, kostnader knyttet til produksjon og distribusjon   6 222 6 225 6 228 6 231

  Sum prioriteringer og tiltak Kultur og samfunn inkl. VAR   -176 -176 -176 -176

  TEKNISKE TJENESTER          

72 Effektiviseringskrav 0,5%, vedtatt ØP 2018-2021   -110 -110 -110 -110

73 ENØK-tiltak, energibesparelse   -700 -1 400 -1 400 -1 400

74 Kommunale eiendommer, gjennomgang   -150 -150 -150 -150

75 Rogaland Brann og Redning IKS, prisøkning   372 372 372 372

76 Fremtidig omstillingsbehov   -684 -684 -684 -684

77 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt   190 190 190 190

  Sum prioriteringer og tiltak Tekniske tjenester   -1 082 -1 782 -1 782 -1 782

 
Sum prioriteringer og tiltak Fellestjenester inkl.
sentrale områder

  -511 -779 -1 348 -1 608

  Sum prioriteringer og tiltak Oppvekst og læring   -1 930 -2 744 -3 483 -3 483

  Sum prioriteringer og tiltak Helse og velferd   -4 680 -6 229 -6 029 -6 029
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Sentrale inntekter

Frie inntekter

1. Skatt på inntekt og formue 

Skatteinngangen fra formues- og inntektsskatten er budsjettert med kr 152,15 mill. til Rennesøy kommune i 2019 og

gir en skattevekst på 1,5 %. Dette gir en skatteinngang per innbygger i Rennesøy på 102,5 % av landsgjennomsnittet i

2019 og nivået er videreført i kommende planperiode. 

Prognosene er basert på informasjon per 17.10.2018, herunder befolkningsprognoser og forslag til statsbudsjett

2019. Se kapittel 2.4 for nærmere informasjon.

2. Rammetilskudd 

Rammetilskudd iht. statens inntektssystem og forslag til statsbudsjett 2019. Se kapittel 2.4 for nærmere informasjon.

3. Inntektsutjevning 

Inntektsutjevning iht. statlige prognoser om nasjonal inngang og lokale skatteprognoser.

4. Skjønnstilskudd språkdeling 

Fylkesmannen tildeler skjønn for deling av klasser grunnet språk, etter nærmere retningslinjer. Nivået for 2018

videreføres i planperioden. Tilsvarende motpost �nnes på skolebudsjettet.

Andre inntekter

5. Eiendomsskatt verk og bruk 

Utgangspunktet er videreføring av regnskapsført nivå 2018 og endret lovverk fra 2019 med 1/7-effekt. Promillesats

7 %. Se kapittel 2.5.1 for nærmere informasjon.

6. Tildeling fra statens havbruksfond 

Statlig tildeling av midler fra havbruk, iht. nye tillatelser og auksjoner. Kommunenes midler føres via et statlig

havbruksfond. Vanskelig å si på forhånd hvor mye som tildeles hvert år. 

Kommunestyret har vedtatt at årets tildeling settes av til fond hvert år. Jf. tiltak 16.

7. Integreringstilskudd 

Beregning av integreringstilskudd er basert på forventet antall bosatte �yktninger i 2019-2022. Gjeldende satser for

integreringstilskudd ved bosetting er lagt til grunn. Beregningen viser et samlet tilskudd på kr 8,5 mill. i 2019, kr 7,4

mill. i 2020, kr 6,4 mill. i 2021 og kr 6,8 mill. i 2022. Dette er en ytterligere reduksjon i forhold til vedtatt ØP 2018 –

2021.

8. Kompensasjonsordninger i Husbanken 

Staten gir tilskudd til å dekke renter og avdrag i forbindelse med Eldre- og psykiatriplanen, samt tilskudd som skal

dekker rentekostnader ved rehabilitering av skole- og kirkebygg. Kompensasjonsinntekter i 2019 er beregnet til kr

0,87 mill.

Finans

Nr Endringer i drift Opprinnelig
budsjett 2018

2019 2020 2021 2022

  Sum prioriteringer og tiltak Kultur og samfunn inkl. VAR   -176 -176 -176 -176

  Endringer på tjenesteområdene samlet   -8 379 -11 710 -12 818 -13 078

  Budsjettbalanse   0 0 0 0

Tabell 2.15 Driftsrammetabell 2019-2022. Tall i hele tusen
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9. Avdrag 

Avdrag knyttet til lån som �nansierer kommunens investeringer er beregnet til kr 20,875 mill. i 2019.

Avdragsinntekter/-utgifter knyttet til startlån inngår investeringsbudsjettet.

10. Lyse AS, renteinntekter – ansvarlig lån 

Renteinntekter fra ansvarlig lån til Lyse AS er beregnet til kr 0,752 mill. i 2019. Det vises til kapittel 2.5.5. for en

nærmere redegjørelse for overføringene fra Lyse AS.

11. Utbytte, Lyse AS 

Utbytte fra Lyse AS forventes å være på kr 6,325 mill. i 2019. Det vises til kapittel 2.5.5. for en nærmere redegjørelse

for overføringene fra Lyse AS.

12. Motpost kalkulatoriske renter og avdrag VAR området 

Motpost avskrivninger og rente på restkapital på investeringer i VAR-sektoren er beregnet til kr 5,0 mill. i 2019, kr 6,0

mill. i 2020, kr 6,3 mill. i 2021 og kr 6,2 mill. i 2022. Kostnadene belastes VAR-sektoren og inngår i gebyrgrunnlaget.

13. Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån 

Rentekostnader for gjeldslån, renteswap og startlån er beregnet til kr 10,762 mill. i 2019. Dette omfatter

rentekostnader knyttet til lån som �nansierer kommunens investeringer, netto rentekostnad knyttet til

sikringsinstrument som renteswap (rentebytteavtaler) og netto renter knyttet til startlån.

14. Renter av bankinnskudd 

Renteinntekter knyttet til bankinnskudd (driftslikviditet) er beregnet til kr 1,078 mill. i 2019.

Overføring til investering, bruk og avsetning fond

15. Avsetning til disposisjonsfond, midler fra havbruk 

Kommunestyret har vedtatt at årets tildeling fra statens havbruksfond settes av til fond hvert år. jf. tiltak 6.

16. Bruk av bundne avsetninger 

Det er ikke foreslått bruk av bundne avsetninger i kommende planperiode.

17. Bruk av disposisjonsfond 

Redusert handlingsrom i 2021 foreslås �nansiert av det generelle disposisjonsfondet.

18. Overføring fra drift til investering 

Overføring fra drift til investering er nødvendig for å øke egen�nansieringen av investeringer og redusere

låneopptaket og begrense veksten i lånegjelden.

Sentrale utgifter

19. Lønnsreserve, lønnsoppgjør 2019 

Det er signalisert 3,25 % lønnsvekst. Rådmannen har innarbeidet en lønnsreserve for oppgjørene i 2019 som er

tilstrekkelig til å dekke forventet lønnsvekst i tråd hovedtariffavtalen (HTA). Beregning av lønnsreserven for 2019

tilsvarer kr 5,3 mill.

20. Pensjon, sentrale poster 

Sentrale pensjonsposter er satt opp i henhold til prognoser mottatt medio september 2018 fra pensjonsselskapene.

Det er lagt til grunn høyere reguleringspremier og amortisering av tidligere års premieavvik.

Fellestjenester

21. Digitalisering av aktivtjenester  

Prosjekt digitalisering av arkivtjenester, (Byggesak, historisk arkiv, landbruksarkiv og teknisk arkiv) er gjennomført i
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2018 og �nansiert av disposisjonsfond. Prosjektet avsluttes i medio 2019.

22. Effektiviseringskrav, vedtatt ØP 2018 – 2021 

På bakgrunn av føringer fra statsbudsjettet 2018 vedtok kommunestyret et generelt effektiviseringskrav på 0,5 %

gjeldende fra 2019.

23. IKT, nedbemanning  

Rådmannen foreslår å omgjøre en stilling i fellestjenester til kjøp av IKT tjenester fra Stavanger kommune, som

innebærer en innsparing på kr 0,5 mill. for 2019 og ut planperioden.

24. Den norske kirke, justering av tilskudd 

Rådmannen foreslår å øke tilskuddet til den norske kirke med kommunal de�ator (2,8 %), men samtidig en redusert

ramme på 3,7 % som samsvarer med øvrige tjenesteområder. Dette gir en samlet reduksjon på kr 0,04 mill. for 2019

og ut planperioden.

25.Kommunereform, redusert kompensasjon til gruppeledere 

Rådmannen forslår å redusere avsatte midler til kompensasjon til gruppeledere for deres arbeid med

kommunereformen fra 2020 på kr 0,15 mill. og ut planperioden.

26. Green Mountains, leieinntekter 

Rådmannen har innarbeidet økte leieinntekter fra Green Mountain på kr 0,1 mill. i forslag til budsjett for 2019 og ut

planperioden.

27. Valg, planlegging og gjennomføring 

Rådmannen har innarbeidet utgifter til å kunne gjennomføre kommune- og fylkestingsvalg i 2019.

28. Kommunereform, prosjektstilling 

Prosjektstilling vedrørende kommunereformen har vært �nansiert av disposisjonsfond i 2018. Rådmannen foreslår å

innarbeide denne i budsjettforslaget for 2019 og 2020, da det er økte statlige inntekter for kommunereformen.

29. Tiltak i henhold til vedtatt økonomiplan 2018-2021 

Rådmannen har fra 2020 innarbeidet en økning på kr 0,2 mill i driftsutgifter og seniortiltak.

30.Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Oppvekst og læring

31. Effektiviseringskrav, vedtatt ØP 2018 – 2021 

På bakgrunn av føringer fra statsbudsjettet 2018 vedtok kommunestyret et generelt effektiviseringskrav på 0,5 %

gjeldende fra 2019.

32.PC og inventar, utskifting 

Kommunestyret vedtok i ØP 2018-2021 en økning i budsjettrammen til Oppvekst og læring for å gi rom for å kjøpe

inn nye PCer og inventar i 2018. Anskaffelsene er nå gjennomført og budsjettrammen reduseres igjen fra 2019.

33. Fremtidig omstillingsbehov 

Rådmannen foreslår en ytterligere omstilling gjeldende fra 2020 for at Rennesøyskolen skal nærme seg et

kostnadsnivå per barn på linje med Stavanger kommune, jf. kap 6 hvor det redegjøres for KOSTRA tall og

sammenlignende data med nabokommunene.

34.Omstillingsbehov i henhold til vedtatt økonomiplan 2018-2021 

Kommunestyret vedtok i ØP 2018 – 2021 en generell omstilling på Oppvekst og læring gjeldende fra 2019.
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Rådmannen har innarbeidet dette vedtaket i forslag til budsjett for planperioden. Dette vil bli realisert gjennom

følgende tiltak på barnehageområdet:

Det tilbys kun barnehageplasser til barn med lovfestet rett

Reduksjon i midler til kompetanseheving

Reduksjon i vikarbudsjettet

Felles ferieavvikling og samdrift i barnehagene 3 uker i juli videreføres.

Vurdere reduksjon i antall avdelinger

Da skoleåret går fra august til juni og er det utfordrende å redusere antall årsverk våren 2019. Skolene vil måtte gjøre

innsparinger og tilpassinger gjennom våren, noe som vil vise igjen i blant annet reduksjon i bruk av vikarmidler og

redusert kompetansehevings tiltak. Innsparingen og tilpassingen vil i tillegg bli gjort gjennom tilsettingskontroll våren

2019. Reduksjonene vil bli lagt på hver skole.

35. Rennesøy barnehage, reduksjon av antall avdelinger 

Kommunestyret vedtok i ØP 2018 – 2021 en reduksjon på kr 2,4 mill. som en konsekvens redusert barnetall i

barnehagene og nedleggelse av antall avdelinger i 2018. Rådmannen viderefører dette vedtaket i forslag til ØP 2019

– 2022.

36. Vinterlandbruksskolen 

Det er startet opp et nytt kull på vinterlandbruksskolen for skoleåret 2018/2019. Rådmannen foreslår at det dekkes

innenfor foreslåtte budsjettramme.

37. Rennesøyskolen, økning i antall klasser 

Rådmannen har innarbeidet kommunestyret vedtak fra ØP 2018 – 2021 om elevtallsvekst og økning i antall klasser

tilsvarende kr 0,4 mill. for planperioden.

38. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Helse og velferd

39. Barnevernstjenester, økte klientutgifter 

Rådmannen foreslår å innarbeide økt behov for kjøp av barnevernstjenester (institusjonsplasser) fra Randaberg

kommune med kr 1 mill. for 2019 og ut planperioden.

40. Motiview sykkel, reduserte lisensutgifter 

Rådmannen har innarbeidet reduserte programvarelisensutgifter tilknyttet Motiview, sykkel.

41. Effektiviseringskrav 0,5%, vedtatt ØP 2018-2021 

På bakgrunn av føringer fra statsbudsjettet 2018 vedtok kommunestyret et generelt effektiviseringskrav på 0,5 %

gjeldende fra 2019 som er innarbeidet i dette budsjettforslaget.

42. Tverrfaglige tjenester, økt tilskudd rus og psykiatri 

Rådmannen har innarbeidet økt tilskudd til arbeid med rus og psykiatri på kr 0,9 mill. i planperioden.

43. Helse og velferd stab, redusert bemanning 

Rådmannen foreslår å redusere bemanningen i stab Helse og velferd, tverrfaglige tjenester og hjemmetjenester med

til sammen kr 1,6 mill. for 2019 og ut planperioden.

44. Rus og psykiatri, prosjektstilling 

Rådmannen foreslår å innarbeide en prosjektstilling tilsvarende kr 0,8 mill. �nansiert av statlige tilskudd til å arbeide

innenfor fagfeltet rus og psykiatri.
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45. Miljøtjeneste for yngre brukere, redusert ressursbruk  

Rådmannen har innarbeidet redusert ressursbruk på lønn og matutgifter tilknyttet miljøtjeneste for brukere

tilsvarende kr 0,1 mill. for planperioden.

46. Introduksjonsstønad tilknyttet �yktninger 

Rådmannen har innarbeidet konsekvenser av redusert mottak av �yktninger både på inntekst- og utgiftssiden, og

legger til grunn reduserte utbetalinger av introduksjonsstøn tilsvarende kr 4,4 mill. for 2019 og ut planperioden.

47. BPA, kjøp av tjenester 

Rådmannen har innarbeidet økte utgifter tilknyttet kjøp av tjenester tilknyttet BPA tilsvarende kr 0,4 mill.

48. Kvali�seringsordningen, lønnsutgifter 

Rådmannen viderefører kommunestyrets vedtak i ØP 2018 – 2021 om redusert behov av kvali�seringsordningen

med kr 0,5 mill. for 2019 og ut planperioden.

49. Legevakt, helsestasjon og fysioterapi – innsparing 

Rådmannen foreslår ytterligere innsparingstiltak innenfor Helse og velferd tilsvarende kr 0,06 mill. i 2019 og økende

til kr 0,1 mill. i 2020 og ut planperioden. Dette vil være generelle driftsreduksjoner på blant annet Friskliv og

tolketjenester.

50.Integrering, redusert ressursbruk 

Redusert mottak av �yktninger fører også til redusert behov for administrative ressurser ved �yktningetjenesten

tilsvarende kr 0,2 mill. for 2019 og ut planperioden.

51. Omstillingsbehov i henhold til vedtatt økonomiplan 2018-2021 

Rådmannen har innarbeidet vedtatt omstillingskrav fra ØP 2018 – 2021 tilsvarende kr 0,04 mill. som er en generell

reduksjon i driftsutgifter.

52.Erfaringskonsulent, videreføring av stilling 

Rådmannen foreslår å videreføre stillingen som erfaringskonsulent og innarbeider kr 0,2 mill. til formålet for 2019 og

ut planperioden.

53. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

 Kultur og samfunn

54. Effektiviseringskrav 0,5 % og fremtidig omstillingsbehov 

På bakgrunn av føringer fra statsbudsjettet 2018 vedtok kommunestyret et generelt effektiviseringskrav på 0,5 %

gjeldende fra 2019. Rådmannen har innarbeidet dette, sammen med et ytterligere omstillingsbehov til kultur og

samfunn. Til sammen tilsvarende dette en innsparing på kr 0,4 mill. som er innarbeidet både som reduserte

lønnsutgifter og driftsutgifter.

55.Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

56.-71. VAR 

Rådmannen har rekalkulert VAR-området. Tall i tabellen er absolutte budsjettall og ikke endring i rammer slik

resterende tiltak fremkommer. For detaljer se kapittel 2.7 (http://op2019.rennesoy.kommune.no/2-okonomiske-rammebetingelser-og-prioriteringer/#2-7-

forslag-til-driftsbudsjett)  og kapittel 8.3 (http://op2019.rennesoy.kommune.no/8-kultur-og-samfunn/#8-3-vann-avlop-og-renovasjonstjenester-var).

Tekniske tjenester
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72. Effektiviseringskrav, vedtatt ØP 2018 – 2021 

På bakgrunn av føringer fra statsbudsjettet 2018 vedtok kommunestyret et generelt effektiviseringskrav på 0,5 %

gjeldende fra 2019.

73. ENØK-tiltak, energibesparelse 

Rådmannen har innarbeidet innsparinger som en konsekvens av ENØK tiltak tilsvarende kr 0,7 mill. i 2019, økende til

kr 1,4 mill. i 2020 og ut planperioden.

74. Kommunale eiendommer, gjennomgang 

Prosjekt vedrørende gjennomgang av kommunale eiendommer ble sluttført i 2018.

75. Rogaland brann og redning IKS, prisøkning. 

Rådmannen har tatt høyde for en innmeldt prisvekst fra Rogaland brann og redning IKS i forslag til budsjett for 2019

og ut planperioden, tilsvarende kr 0,4 mill.

76. Fremtidige omstillingsbehov 

Andel av fremtidig omstillingsbehov utgjør kr 684 000 for Tekniske tjenester.

77. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
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3 KOSTRA nøkkeltall 2017
3.1 Innledning

I denne delen presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen  fra 2017. I tillegg til Rennesøy kommune er det

tatt med enkelte andre kommuner fra Rogaland, gjennomsnittstall for Rogaland, landet og gruppe 2. Landets

kommuner er gruppert i 16 grupper, etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Gruppe 2 består av 60 små

kommuner med middels bundne kostnader og middels frie disponible inntekter. Følgende Rogalandskommuner er

med i gruppe 2; Bjerkreim, Finnøy og Rennesøy.

Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå (http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommune-stat-rapportering/kostra-databasen).

Tabellen nedenfor viser hvordan lønnsutgiftene fordeler seg prosentvis mellom de ulike tjenesteområdene. Rennesøy

bruker forholdsvis mye lønn på barnehage, og lite på helse og omsorg sammenlignet med gjennomsnittet for

Rogaland. Dette henger mye sammen med hvordan aldersfordelingen er i kommunen, og at kommunen kun har

kommunale barnehager.

Økonomiplan 2019 – Rennesøy kommune

1

Lønnutgifter
fratrukket
sykelønnsrefusjon
2017 i prosent av
totale utgifter*

Rennesøy
2016 Rennesøy Randaberg Finnøy Gjesdal Stavanger

Gruppe
2

Snitt
Rogaland

Snitt
landet

utenom
Oslo

Politisk styring og
kontrollvirksomhet,
kommune

1 1 0,7 1,3 0,6 0,7 1,2 0,7 0,8

Administrasjon,
kommune

5,8 6,1 5,3 8,6 4,8 6,1 6,7 5,5 5,9

Fellesutgifter,
kommune

-0,3 -0,3 -0,2 1,6 -1,1 0,5 0 0,6 0,3

Kultursektoren,
kommune

2,9 2,7 3,3 1,5 2,1 3,5 2,2 3 2,6

Fysisk planlegging,
kulturminner, natur,
nærmiljø, kommune

2 1,8 1,6 1,8 2,2 2,1 1,6 1,9 1,7

Næringsforvaltning,
kommune

0,4 0,6 0,3 0,5 0,6 0,4 1 0,5 0,6

Samferdsel, kommune 0,8 0,7 0,3 0 0,3 0,9 0,3 0,6 0,7

Eiendomsforvaltning,
kommune

4,2 4 3,7 2,3 3,4 3,3 3,5 3,4 3,3

Barnehage 23,1 21,2 13,5 14,4 18,6 14,5 10,3 11,7 9,1

Grunnskole 29,1 30,1 26,7 27,2 30,8 25,4 23 27 25,3

Helse- og omsorg 27,7 26,1 33,9 36,8 28,9 32,1 43,4 36,4 40,5
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3.2 Ne�o dri�sresultat

Figuren nedenfor viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, det vil si hva kommunen sitter igjen med av

driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat

kan enten brukes til �nansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat sier noe om det

økonomiske handlingsrommet i kommunen. Det ideelle nivået på netto driftsresultat er anbefalt å ligge på 1,5 – 2 %.

Negativt driftsresultat betyr at kommunen må �nansiere driften med oppsparte midler (disposisjonsfond), eller ved et

regnskapsmessig merforbruk (underskudd). I 2017 hadde Rennesøy kommune et netto driftsresultat på -2,0 %, en

nedgang fra nivået på 2,8 % i 2016.

Lønnutgifter
fratrukket
sykelønnsrefusjon
2017 i prosent av
totale utgifter*

Rennesøy
2016 Rennesøy Randaberg Finnøy Gjesdal Stavanger

Gruppe
2

Snitt
Rogaland

Snitt
landet

utenom
Oslo

Sosialsektoren samlet 5,4 8 5 3,5 5,6 5,4 3,7 4,4 4,4

Barnevern 0 0 5,7 0 3 4,3 1,7 3,2 3,1

Vann, avløp,
renovasjon, avfall
(VAR)

0,7 0,6 1,8 1,2 2 1,9 1,8 2,1 1,8

Kirke 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0

Kommunale boliger 0,2 0,2 0,4 0 0,1 0,7 0,3 0,5 0,4

Brann- og ulykkesvern 1,2 1,2 1,2 1,7 1,2 1,7 1,5 1,6 1,6

*                  

*På grunn av
overgangen til nytt
produksjonssystem i
KOSTRA, og derav litt
forskjell i
utregningsmetoden av
regnskapstall, kan
enkelte
regnskapsbegrep vise
ulike tall i tabellene på
ny struktur i forhold til
tallene i gammel
struktur for årene
2015 og 2016.
Ulikheter kan skyldes
at det var feil
de�nisjon i gammel
løsning som nå er
rettet, samtidig som
det kan forekomme
feil i tall i de nye
tabellene som SSB
ikke har oppdaget.
Opprettinger av
eventuelle feil vil skje
fortløpende

                 

Tabell 3.1 Lønnsutgifter av totale utgifter fordelt på tjenesteområdene
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Figur 3.1 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

3.3 Langsiktig �eld

Figuren nedenfor viser at Rennesøy kommunes gjeld er noe høyere enn både gjennomsnittet i gruppe 2 og snittet i

Rogaland. Med fortsatt høye investeringer i økonomiplanen vil den langsiktige gjelden stige ytterligere i årene

fremover.
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Figur 3.2 Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter

3.4 Ne�o låne�eld

Figuren nedenfor viser at netto lånegjeld per innbygger er høy sammenlignet med gjennomsnittet i Rogaland.

Rennesøy kommune hadde en netto lånegjeld per innbygger på kr 92 657 i 2017 mot kr 59 365 i Rogaland. Netto

lånegjeld per innbygger i Rennesøy kommune er også høyere enn landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for

kommuner i gruppe 2. Netto lånegjeld er et uttrykk for hvor mye av den langsiktige gjelden som skal betjenes av de

ordinære driftsinntektene til kommunen. Netto lånegjeld i kroner per innbygger vil øke fremover i takt med

ytterligere låneopptak i økonomiplanperioden, og vil medføre at en større andel av kommunens frie inntekter må gå

til å dekke renteutgifter og avdrag.

Figur 3.3 Netto lånegjeld i kroner per innbygger
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4 Befolkningsutvikling

4.1 Innledning

Rennesøy kommune har vært blant de kommunene både i Rogaland og i landet som har hatt høy befolkningsvekst

over lang tid. I 2014 stoppet denne veksten opp, og befolkningsveksten de to siste årene har vært betydelig lavere.

Veksten endte på -0,9 % for Rennesøy i 2017 og befolkningstallet falt dra 4 892 til 4 847. Gjennomsnittsveksten i

Rogaland var i 2017 0,3 %, og for landet var gjennomsnittet 0,7 %..

I 2018 viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) at veksten fortsatt er moderat. Pr. 1 august 2018 hadde kommunen 4

838 innbyggere, en nedgang på 0,2 % (11 personer). Veksten i Rogaland for samme periode var 0,3 % og for hele

landet også 0,2 %. Som �gurene nedenfor viser har kommunen hatt en markert befolkningsvekst fra 2005 og fram til i

dag. For mer informasjon, se www.ssb.no (http://www.ssb.no/).

Figur 4.1 Prosentvis befolkningsuvikling i Rennesøy og Rogaland 2005-2018

Økonomiplan 2019 – Rennesøy kommune
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Figur 4.2 Endring i Innbyggertall Rennesøy 2005-2018

Rennesøy kommune har i mange år vært en kommune i vekst selv om veksten de siste per årene har avtatt. Veksten i

2017 endte opp på -0,9 %, ned fra 0,7 % i 2016.

Kommunen har en relativt ung befolkning, og er blant de kommunene i Rogaland som har størst andel av befolkningen

både i aldersgruppen 0 – 5 år (8,3 % mot gjennomsnittet i Rogaland på 7,9 %), og i aldersgruppen 6 – 15 år (15,7 % mot

gjennomsnittet på 13,3 %). Når det gjelder aldersgruppen 16 – 24 år ligger Rennesøy tilnærmet på gjennomsnittet i

Rogaland, med 11,3 % mot gjennomsnittet på 11,6 %. I aldersgruppen 25 – 66 år ligger kommunen noe under

gjennomsnittet i Rogaland med 53,9 % mot 54,7 %. For den siste aldersgruppen fra 67 år og over er kommunen med

10,8 % blant kommunene med lavest andel av befolkningen i aldersgruppen, gjennomsnittet i Rogaland er på 12,4 %.

Se nedenfor for �ere detaljer og sammenligninger.

Befolkning Rennesøy

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
3000

3500

4000

4500

5000

Behovspro�l 2018 Rennesøy
2016

Rennesøy Randaberg Finnøy Gjesdal Stavanger Gruppe
2

Gj.snitt
Rogaland

Gj.snitt
landet

unntatt
Oslo

Befolkningsdata pr.
31.12.2017

                 

Folkemengde i alt 4 892 4 849 10 972 3 197 11 866 133 139 .. .. ..

Andel kvinner 48,4 48,5 49,2 48,1 49 49,9 49 49,2 49,5

Andel menn 51,6 51,5 50,8 51,9 51 50,1 51 50,8 50,5

Andel 0 åringer 1,2 1,1 1 1,6 1,5 1,2 0,9 1,3 1

Andel 1-5 år 7,7 7,2 7,1 6,6 8 6,2 5,2 6,6 5,7

Andel 6-15 år 15,8 15,7 14,2 13 14,6 12,2 11,9 13,3 12,3

Andel 16-18 år 4,3 4,4 4,4 4,1 4,4 3,6 4 3,9 3,8
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Behovspro�l 2018 Rennesøy
2016

Rennesøy Randaberg Finnøy Gjesdal Stavanger Gruppe
2

Gj.snitt
Rogaland

Gj.snitt
landet

unntatt
Oslo

Andel 19-24 år 7,1 6,9 8,6 7,3 7,7 8 7 7,7 7,7

Andel 25-66 år 53,7 53,9 52,7 52,4 54,6 56,8 51,9 54,7 54

Andel 67-79 år 7,3 7,9 8,6 10,5 6,9 8,5 13,4 8,9 11,1

Andel 80 år og over 3 2,9 3,4 4,5 2,3 3,4 5,6 3,5 4,4

Levekårsdata                  

Levendefødte per
1000 innbyggere

11,7 10,9 10,4 15,6 15 12,7 9,1 12,5 10,2

Døde per 1000
innbyggere

4,7 3,7 5,8 6,3 4,7 6,3 10,2 6,3 8

Inn�ytting per 1000
innbyggere

45,6 43,5 57,6 31,6 47,8 55,7 49,8 50,2 56,9

Ut�ytting per 1000
innbyggere

45 59,6 53,1 52,9 61,1 58,9 52,8 53,2 52,5

Arbeidsmarked                  

Andel arbeidsledige
15-74 år i prosent av
befolkningen

3,5 2,1 2 1,3 2,4 2,6 1,2 2,3 1,6

Tabell 4.1 Behovspro�l 2018

  2012 2013 2014 2015 2016 2017

Folketall pr. 01.01.2018 4388 4619 4755 4794 4856 4892

Fødte 80 71 67 72 57 53

Døde 24 36 25 31 23 18

Fødselsoverskudd 56 35 42 41 34 35

Inn�ytting 379 344 328 341 223 211

Ut�ytting 204 243 329 320 221 289

Netto �ytting 175 101 -1 21 2 -78

Samlet tilvekst 231 136 39 62 36 -43

Folketall pr. 01.01.2018 4619 4755 4794 4856 4892 4849

Endring i % 5,3 2,9 0,8 1,3 0,7 -0,9

Aldersfordelt folketall            

0-5 år 475 483 484 460 436 401

6-15 år 710 730 714 754 773 762

16-19 år 256 255 249 256 266 286
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4.2 Befolkningsframskrivinger 2018-2022

Grafen under viser befolkningsendringene for kommende økonomiplanperiode. Det legges opp til en vekst på om lag

3,9 % fra 2018 til 2022. Årlig vekst er beregnet til 1,2-1,3 % i årene 2020 til 2022.

De største målgruppene for kommunale tjenester er barn og unge i alderen 1 til 15 år og innbyggere eldre enn 67 år.

Befolkningsframskrivingen viser en reduksjon i antall innbyggere i aldersgruppen 0-15 år fra 1 147 i 2018 til 1 134 i

2019. Antall innbyggere i aldersgruppen 16-79 år øker jevnt i perioden, og befolkningsveksten for

økonomiplanperioden vil hovedsakelig komme i aldersgruppen 67-79 år og 80+ år.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017

20-66 år 2742 2841 2881 2903 2917 2878

67+ år 436 446 466 483 500 522

Folketall pr. 01.01.2018 4619 4755 4794 4856 4892 4849

Tabell 4.2 Utvikling folketall Rennesøy 2012-2018

  2018 2019 2020 2021 2022

Antall innbyggere 4 847* 4 850 4 912 4 974 5 035

Vekstprognose 2018 (antall)   3 62 62 61

Vekstprognose 2018 (%)   0,1 1,3 1,3 1,2

*          

Kilde: KOMPAS. I og med at folk stadig �ytter mellom grunnkretser vil det fort bli noen små
uoverensstemmelser avhengig av geogra�sk nivå.

         

Tabell 4.3 Befolkningsframskrivinger 2018-2022
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Figur 4.3 Befolkningsendring i Rennesøy i prosent 2019-2022
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5 Fellestjenester

5.1 Innledning

Fellestjenester yter tjenester internt i organisasjonen – til rådmannen, enhetene, og til de folkevalgte. Fellestjenester

har kontakt med innbyggerne via informasjon på hjemmesiden, Facebook, LinkedIN, i annonser, utlysninger i media og

direkte kontakt. Fellestjenester er sentrale i planlegging av kommunens totale virksomhet. Avdelingen har overordnet

ansvar for systemer og reglementer på organisasjonsnivå.

Fellestjenester ledes av organisasjons- og personalsjef. Det faglige ansvaret for fagområdet økonomi (budsjett og

regnskap) blir ivaretatt av Stavanger kommune.

Fellestjenester har i 2019 følgende årsverk til disposisjon: 

5.2 Hovedprioriteringer i planperioden 2019-2022

Nye Stavanger

 Arbeidet knyttet til kommunereformen kommer til å gå utover dedikert «Rennesøyproduksjon» i 2019. Realisering og

drift av Rennesøy kommune isolert, blir nedtonet og arbeidet med å avvikle Rennesøy kommune vil ha prioritet og

fokus. Man vil således dreie fokus over til å bygge Nye Stavanger kommune.

Under parolen «orden i eget hus» har Fellestjenester en toneangivende rolle i arbeidet med å bygge Nye Stavanger

kommune, og på en god måte overlevere Rennesøy administrativt til Nye Stavanger. Flere ansatte i avdelingen har

gjennom 2018 bidratt i ulike kartleggingsprosjekter. Etter kartlegging og planlegging; følger effektuering og det

faktiske transaksjonsarbeidet. Eksempler på dette er avvikling av egne systemer, uttrekk av data og tilgjengeliggjøring

av disse i nye systemer. Arbeidet med selve virksomhetsoverdragelsen vil følgelig være en av de viktigste områdene

for Fellestjenester.

Økonomiplan 2019 – Rennesøy kommune

  Årsverk

Organisasjons- og personalsjef 1

Fagområdet informasjon/service: 2,8

Fagområder personal/lønn: 1,8

Fagområdet økonomi/skatt: 1,8

Sum årsverk: 7,4

Andre (rådmann, kommunejurist* og prosjektstilling kommunereform) 3

*  

0,3 årsverk av kommunejurist leies ut til Finnøy kommune.  

Tabell 5.1 Årsverk, Fellestjenester
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I 2018 byttet kommunen økonomisystem. Man er følgelig på samme systemplattform som Stavanger kommune. Fra

01.01.2019 skal Rennesøy bytte lønns- og personalsystem, slik at man også her har samme system. Dette er viktig i

arbeidet med harmonisering, men vil innebære et ressurspådrag for organisasjonen i form av opplæring og for

Fellestjenester i form av både arbeid med systembytte og opplæring.

Skatteoppkreverfunksjonen, inkludert arbeidsgiverkontroll blir ivaretatt gjennom vertskommune-samarbeid med

Stavanger kommune. På lønnsområdet har kommunen en samarbeidsavtale med Sandnes kommune som tilsvarer

kjøp av 0,8 årsverk. Avtalen med Sandnes vil opphøre i løpet av 1.kvartal 2019, når Stavanger kommune overtar

lønnsfunksjonen pr. 01.01.19.

Budsjettramme 2019 – Fellestjenester 

Fellestjenester har et betydelig medansvar for kommunens totale arbeid med å sikre gode tjenester på alle områder.

Mangel på kapasitet og kompetanse i dette leddet får derfor konsekvenser i hele organisasjonen. Det gjør det svært

utfordrende å tilpasse drift til stramme budsjettrammer. Mulighetene for å øke inntektene er små. Avdelingen må

derfor ha hovedfokus på å holde driftsutgiftene på et minimumsnivå.

Netto driftsramme for 2019 for Fellestjenester er kr 28 832 000. Sammenlignet med vedtatt budsjett for 2018

innebærer dette en reduksjon på kr 511 000 (-1,7 %)

I tillegg til selve avdelingen Fellestjenester inngår også andre områder i budsjettområdet. Dette gjelder rådmann,

kommunejurist, politisk styring og kontroll, felles administrative kostnader, IKT og overføringer til kirken.

Målet til Fellestjenester skal være å kunne ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å kunne levere tjenester med

god kvalitet og utnytte knappe ressurser optimalt.

IKT-ansvarlig 

Kommunens IKT-ansvarlig sa opp sin stilling sommeren 2018. I denne forbindelse har rådmannen latt stillingen stå

vakant i påvente av arbeidet med handlings- og økonomiplanen. I mellomtiden har rådmannen håndtert

oppgaveporteføljen som tidligere lå til IKT-ansvarlig i samarbeid med Stavanger IT, som kommunen ellers har et

samarbeid med.

Rådmannen foreslår å ikke erstatte IKT- ansvarlig, men omdisponere deler av midlene til tjenestekjøp fra Stavanger

IT. Stillingen blir med andre ord holdt vakant, men rådmannen gjør samtidig oppmerksom på behovet kommunen har

for en dedikert IKT-ansvarlig, og at det vil være til hinder for drift og utvikling at denne stillingen kuttes. Stillingen har

ellers bidratt med god oppfølging av avtalen kommunen har med IT avdelingen i Stavanger. Det har vært viktig for

kommunen å opptre som en kunde med høye forventinger til leveransene fra IT.

IT avdelingen har varslet at Microsoft vil regulere lisenskostnadene i 2019 med utgangspunkt i valuta svingninger.

Det er foreløpig uklart hvor stor merkostnad dette vil representere for Rennesøy. Rådmannen vil måtte komme

tilbake til dette gjennom tertialrapportering i 2019.

Fellestjenester sine viktigste ansvars- og arbeidsområder er:

Bidra i etablering av Nye Stavanger

Kontinuerlig utvikling av hele organisasjonen for stadig å kunne tilby tjenesteproduksjon av høy kvalitet
og effektiv ressursbruk

Resepsjonstjenester og publikumsinformasjon, herunder redaktøransvar for kommunens nettsider

Støtte og rådgivning til enhetene innen personal- og økonomiforvaltning

Sekretariatsoppgaver for kommunestyre, formannskap og andre politiske utvalg og råd

Personalpolitiske utviklings- og forvaltningsoppgaver knyttet til kompetanse, rekruttering, tilsettinger,
lønnsfastsettelse, opplæring, løpende utbetalinger, pensjon, arbeidsrett, OU-arbeid,
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registrering/oppfølging av sykefravær og støtte til ledere

HMS/intern kontroll, interne rutiner, vedlikeholde reglementer

Post- og arkivtjenester, journalføring mv

Et overordnet ansvar for kommunens felles IKT-systemer, brukerstøtte for disse samt nært samarbeid
med Stavanger IT

Kommuneregnskap og innkreving av kommunale krav, herunder fakturering av husleie og årsavgifter for
vann, avløp og renovasjon

Skatteinnkreving og skatteregnskap (gjennom vertskommunesamarbeid med Stavanger kommune).

Hovedutfordringer/Prioriterte oppgaver i Fellestjenester 

Fellestjenester har fokus på å forenkle og forbedre arbeidsmåter og utnytte teknologi, herunder nye tiltak som

elektronisk dokumentutveksling, fullelektronisk arkiv og andre mulige kostnadseffektive tiltak for å møte interne og

ikke minst eksterne krav til kvalitet og effektivitet. Organisering, kompetanseutvikling og bruk av tilgjengelige

ressurser må vurderes for å opprettholde fokus på kvalitet i de tjenesteområdets kjerneoppgaver.

Avdelingen har viktige oppgaver, spesielt internt i kommunens egen organisasjon. Oppgaveporteføljen blir ivaretatt

av svært få ansatte, men i godt samarbeid med Stavanger kommune. Rennesøykunnskap om stab og støttefunksjoner

er fordelt på få individer.

Samarbeidet med Stavanger kommune på IKT-området har som formål å bidra til fornyingstiltak som på ulike måter vil

gi grunnlag for en vesentlig kvalitetsutvikling av tjenestene, samt bedre ressursutnytting og økonomistyring for begge

parter. Kommunene vil gjennom samarbeidet styrke sin totale innsats på IKT-området. Rennesøy kommune har

gjennom samarbeidet så langt styrket sitt utgangspunkt både når det gjelder IKT-kapasitet og kompetanse med tanke

på mer optimal ressurs- og tjenesteutvikling.

Rennesøy kommune har gjennom �ere år hatt et samarbeid med Sandnes kommune om ivaretakelse av lønnskjøring.

Rådmannen opplever at samarbeidet om lønnsfunksjonen har vært produktivt. Rådmannen har evaluert ordningen

med vertskommunen Sandnes og ansatte i Rennesøy. Alle parter beskriver samarbeidet som godt. Per 01.01.2019

skal Stavanger kommune overta lønnsfunksjonen, og kommunen vil derfor stå foran et bytte av lønns- og

personalsystem.

Kommunen har gjennom 2018 hatt et samarbeid med Stavanger kommune om ivaretakelsen av økonomifunksjonen

og det faglige ansvaret. Rådmannen har opplevd at dette har fungert godt, og vil i 2019 videreutvikle dette

samarbeidet.

Informasjon/service

Bedre og mer koordinerte tjenestebeskrivelser på hjemmesiden – med god presentasjon og nyttig
informasjon til innbyggerne

Drift av og hyppige oppdateringer av hjemmeside og Facebook.

Ivareta opplæring av egne medarbeidere i basisprogrammer og sak- og arkivsystemet, samt fokusere på
rollen som systemansvarlig.

Digitalisere kommunens historiske arkiver

Personal/ lønn

Avslutte samarbeidet med Sandnes kommune knyttet til lønnsfunksjonen

Planlegge og effektuere bytte av lønns- og personalsystem i samråd med Stavanger kommune

Bistå i arbeidet med virksomhetsoverdragelse – Nye Stavanger
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Løpende rekruttering og opplæring/kompetanseheving rettet mot ledere

Gjennomføre lokale forhandlinger

Økonomi/skatt

Fortsette arbeidet med utvikling av rutiner og arbeidsmetoder knyttet til økonomiforvaltning, slik at
lederne på det enkelte tjenesteområdet kan bli mer selvstendige og ha god økonomiforståelse

Sørge for systematisk opplæring knyttet til rutinene, både av ledere ute i tjenesteområdene og internt på
avdelingen

IKT

Utvikle aktiv bruk, implementere og sikre god opplæring innenfor IKT-området, både internt i avdelingen
og i organisasjonen for øvrig

Sikre god teknisk support på IKT området

Utnytte potensialet i eksisterende applikasjoner bedre

Bygge opp et samhandlingsforum for systemansvarlige innenfor egen organisasjon på store IKT-systemer

Sikre god kommunikasjon med systemansvarlige av de ulike IKT-systemene for å kunne sikre god
kompetanse og dialog mellom systemeiersiden og teknisk support

Bidra ved vurdering av nye IKT-fagverktøy som kan skape mer effektive arbeidsmetoder og integreres
med våre felles IKT-systemer

Foreta oppgraderinger og investeringer i moderne løsninger som kan effektivisere kommunen og gi bedre
opplevelse for innbyggerneFelles for samtlige stab- og støttefunksjoner er at 2019 vil bli brukt til å
tilvenne kommunens enheter det servicenivået som vil bli gjeldende fra 01.01.20. Dette arbeidet ble
påbegynt i 2018, med felles kurskatalog, ledermøter mv.

Felles for samtlige stab- og støttefunksjoner er at 2019 vil bli brukt til å tilvenne kommunens enheter det

servicenivået som vil bli gjeldende fra 01.01.20. Dette arbeidet ble påbegynt i 2018, med felles kurskatalog,

ledermøter mv.

Andre prioriterte oppgaver

Tidlig innsats 

Tidlig innsats skal også de kommende årene, sammen med folkehelse, være et av hovedfokus-områdene i kommunens

plan- og budsjettdokumenter. Fokusområdene er en viktig del av kommunens sektorovergripende strategiske satsing

og inngår derfor i Fellestjenesters overordnede ansvar for å samordne og videreutvikle hele organisasjonen.

Enkelttiltak kommenteres mer konkret under det enkelte tjenesteområde.

Forebygging, tidlig oppdaging og avhjelping skal være en gjennomgående ambisjon i all kommunal planlegging og

praksis, på alle fag- og samfunnsområder. Kommunen skal ha et spesielt fokus på tiltak for de yngste aldersgruppene,

herunder foreldre. Satsingen på tidlig innsats for barn og unge skal skje ut fra følgende tre hovedambisjoner:

1. Et tankesett:  Alle ansatte som arbeider med barn og unge, skal være opptatt av å ha fokus på tidlig
oppdaging, forebygging og intervensjon.

2. En arbeidsstrategi:  På alle arenaer der vi arbeider med barn og unge, skal vi ha mål for tidlig innsats og
faglige/tverrfaglige strategier for hvordan vi kan oppnå målene.

3. Konkrete verktøy/tiltak: I arbeid med tidlig innsats skal vi bruke konkrete verktøy og iverksette tiltak
som ifølge forskning og erfaring har positiv effekt.
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Kommunen skal i sitt løpende og strategiske arbeid bygge videre på mye av den etablerte praksisen vi har når det

gjelder forebygging, oppdaging og avhjelping.

Det tverrfaglige perspektivet skal fortsatt være sentralt i satsingen på tidlig innsats. Den tverrfaglige gruppen som ble

etablert i 2012 har hatt et spesielt ansvar for å koordinere og drive fram dette arbeidet. I 2015 ble den tverrfaglige

handlingsplan for tidlig innsats for barn og unge vedtatt. Planen legger grunnlaget for den videre satsingen på

arbeidet med tidlig innsats.

Begrepet «tidlig innsats» har festet seg i organisasjonen, og det er gledelig å se at det gradvis blir en integrert del av

tankesettet. Operativt vil arbeidet fremover være å operasjonalisere handlingsplanen, videreutvikle foreldreportalen

og fortsette med kompetansetilbud til småbarnsforeldre.

Lærlinger 

Det er i 2019 vedtatt å ha 8 lærlinger. Gjennomsnittlig årlig nettokostnad per lærling på ca. kr 180 000. Det er lovkrav

om at det skal være en person med fagbrev på den enheten det skal tas inn lærling. Dette fordi den som skal følge opp

lærlingen må ha formell utdanning med fagbrev. Dette innebærer at det må settes av personalressurser for å ta seg av

og følge opp lærlingen. Det vil være aktuelt å ta inn lærlinger i barnehagene (barne- og omsorgsfaget), i institusjon

(omsorgsarbeiderfaget) og kjøkken (kokkefaget). Også andre fag vil kunne være aktuelle. I 2019 vil Rennesøy

kommune bli en integrert del av Stavanger kommunes Opplæringskontor som forvalter lærlingeordningen i (Nye)

Stavanger kommune.

Etablering av nye Stavanger 

Arbeidet med kommunereform og etablering av nye Stavanger kommune er forventet å kreve betydelige ressurser fra

Fellestjenester. Det har allerede vært et ressurspådrag i forbindelse med kommunereformen, som har vært håndtert

innenfor gjeldende budsjettrammer.

Stortinget vedtok 08. juni 2017 at kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger skal slås sammen til en ny kommune

fra 01. januar 2020. En fellesnemnd som skal ha ansvar for etableringen av Nye Stavanger ble konstituert 28. august

2017. I etableringsperioden vil handlings- og økonomiplanarbeidet til Finnøy, Rennesøy og Stavanger gradvis få

kortere tidshorisont. Gjeldende økonomiplaner (2018-2021) er vedtatt for en periode som er to år lenger enn

perioden de tre kommunene vil eksistere. Pågående rullering av de tre kommunenes handlings- og økonomiplaner

omfatter perioden til og med 2019. Forutsetninger, målsettinger og tiltak som ligger til grunn for økonomiplanene,

bør gradvis koordineres på tvers av de tre kommunene. Året 2019 vil bli et konsoliderings- og avslutningsår for de

opprinnelige kommunene.

Sammenslåingsprosessen vil utløse kostnader og investeringsbehov som kun delvis dekkes av de statlige bidragene og

eller særskilte tilskuddsmidler. Inntil videre forutsettes sammenslåingskostnadene dekket av særskilte

tilskuddsmidler. Etter hvert som det blir avklart hvilke konkrete tiltak og målsettinger som skal oppnås i etableringen

av den nye kommunen, må det vurderes om det er behov for ytterligere �nansiering av tiltak som utløses av

sammenslåingen. Det forventes at alle de tre kommunene må gjøre avsetninger i budsjettene for kostnader ut over

statlige bevilgninger. Større investeringer og driftskostnader bl.a. til anskaffelse, oppdatering og fornyelse av IT-

løsninger i forbindelse med kommunesammenslåingen, er eksempel på kostnadsdrivere som vil gi gevinster på sikt.

I perioden frem til kommunesammenslåingen vil det være et økende behov for samordning mellom de tre kommunene

på områder som blant annet innkjøp, rekruttering og IT-satsning. Slik samordning vil kunne gi viktige bidrag til

gevinstrealisering, både før og etter selve sammenslåingen av de tre kommunene. I den første perioden etter

etablering av den nye kommunen kan det være krevende å hente ut gevinster. Mulige merkostnader og gevinster må

løpende vurderes i forbindelse med de kommende økonomiplanene og årsbudsjettene i hver av de tre kommunene, og

fra 2020 for Nye Stavanger.

Valg 

Det skal i 2019 gjennomføres kommune- og fylkestingsvalg.
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5.3 Budsje�messige endringer, innsparingstiltak, nye

dri�stiltak og særlige prioriteringer innen Fellestjenester

  Prioriteringer og tiltak          

  FELLESTJENESTER inkl. sentrale områder   2019 2020 2021 2022

21 Digitalisering av arkivtjenester   -850 -850 -850 -850

22 Effektiviseringskrav 0,5%, vedtatt ØP 2018-2021   -155 -155 -155 -155

23 IKT, nedbemanning   -516 -516 -516 -516

24 Den norske kirke, justering av tilskudd   -37 -37 -37 -37

25 Kommunereform, redusert kompensasjon til gruppeledere   0 -150 -150 -150

26 Green Mountain , leieinntekter   -110 -160 -210 -210

27 Valg , planlegging og gjennomgføring   260 0 260 0

28 Kommunereform, prosjektstilling   700 700 0 0

29 Omstillingsbehov i henhold til vedtatt økonomiplan 18-21   0 192 113 113

30 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt   197 197 197 197

  Sum prioriteringer og tiltak Fellestjenester inkl. sentrale områder   -511 -779 -1348 -1608

Tabell 5.2 Prioritering og tiltak 2019-2022, Fellestjenester
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RÅDMANNENS FORSLAG

6 Oppvekst og læring

6.1 Innledning

Tjenesteområdet Oppvekst og læring har gjennom delegasjon fra rådmannen det overordnede ansvar for alle

kommunens tjenester innenfor områdene barnehage, grunnskole herunder skolefritidsordning (SFO), kulturskole,

voksenopplæring og opplæringstiltak for �erspråklige. 

De viktigste ansvars- og arbeidsområdene er å sikre kvalitet i lærings- og utviklingsarbeidet. Dette gjøres gjennom

planarbeid, koordinering og gjennomføring/oppfølging av virksomhetene.

Tjenesteområdets hovedmål er å medvirke til at alle barn og unge i kommunen kan oppleve en trygg og utviklings- og

læringsfremmende oppvekst. Barnehager, grunnskoler (herunder SFO) og kulturskole er de viktigste kommunale

dannings- og utviklingsarenaene. Satsinger og prioriteringer framover skjer i samarbeid med Stavanger og Finnøy.

Tjenesteområdet er med i �ere tjenesteutviklingsprosjekter i Nye Stavanger. Sammenslåingsprosessen og utviklingen

av det fremtidige tjenestetilbudet, sammen med stabil og god drift, står som et hovedfokus for tjenesteområdet i

2019.

6.2 Hovedprioriteringer i planperioden 2019-2022

Netto driftsramme for 2019 for Oppvekst og læring er kr 114 289 000. Sammenlignet med vedtatt budsjett for 2018

er dette en reduksjon på kr 1 931 000, altså 1,66 % .

Rådmannen har i utgangspunktet redusert budsjettet til Oppvekst og læring med til sammen kr 1,93 mill. i 2019,

økende til kr 3,48 mill. i 2021 og 2022. Reduksjonen knytter seg blant annet til strammere økonomiske rammer samt

også tilpasning av tjenestetilbudet innen barnehagene.

Skoleåret går fra august til juni og følger dermed ikke et budsjettår. Dette gjør det utfordrende å redusere antall

årsverk våren 2019. Innsparinger for våren vil vise igjen blant annet i reduksjon i bruk av vikarmidler og redusert

kompetansehevings tiltak. Innsparingen og tilpassingen vil i tillegg bli gjort gjennom tilsettingskontroll våren 2019.

Reduksjonene vil bli lagt på hver skole og være gjennomført med full effekt fra august 2019. Rådmannen har

hensyntatt at skoleåret går fra august til juni, og forsøkt å skjerme Oppvekst og læring for reduksjon i rammene i

2019.

Oppvekst og læring har vurdert mulige innsparingstiltak. Av ikke lovpålagte oppgaver er satsing på IKT i skolen og

leirskoletilbudet vurdert. Effekten av å ta ut disse er liten. Konsekvensen av å ta ned lærerstillinger er at det går ut

over �eksibiliteten, muligheten for delingstimer og den generelle lærertettheten.

Reduksjonen i driftsrammen for 2019 er også fordelt ut på barnehagene og kulturskolen.

Oppvekst og læring har følgende årsverk til disposisjon i 2019:

Økonomiplan 2019 – Rennesøy kommune

  Årsverk

Kommunalsjef 1
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PRIORITERINGER I TJENESTETILBUDET

Elever med �erkulturell bakgrunn utfordrer kommunens kompetanse og systemarbeid på området. Vi
skal utvikle god lovanvendelse, forebyggende arbeid og gi et forsvarlig faglig tilbud.

Vi skal arbeide tverrfaglig med Barnekonvensjonen i tillegg til Tidlig innsats og folkehelse.

Vi skal lære på tvers av kommunegrenser, enheter, tjenesteområder og tverrfaglig samarbeid.

Vi skal ha hovedfokus på tidlig innsats og forebygging. Et hovedmål er å prioritere ressursinnsats og sette
inn riktige tiltak så tidlig som mulig både i barnehage og skole.

  Årsverk

Barnehagefaglig ansvarlig 1

Barnehager inkl. styrere, pedagogiske ledere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter 76,5

Ressursteam for barnehagene 1,8

Spesialpedagogiske tiltak/styrket barnehagetilbud 5,5

Pedagogisk veileder barnehage 1

Skoler inkl. adm., lærere, miljøterapeuter, assistenter 94,6

Kulturskole 3,9

Skolekonsulent 0,6

Tabell 6.1 Årsverk, Oppvekst og læring

Kommune 2014 2015 2016 2017

Rennesøy 72 810 71 660 76 404 86 622

Sola 79 042 79 581 81 825 81 613

Randaberg 87 885 89 534 90 344 90 274

Stavanger 77 298 76 553 75 506 76 673

Finnøy 104 161 97 698 99 087 106 670

Tabell 6.2 Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år. Kilde: Kostra

Kommune 2014 2015 2016 2017

Rennesøy 133 589 137 627 140 434 151 660

Sola 129 498 133 058 144 853 147 033

Randaberg 135 337 131 556 132 497 141 726

Stavanger 145 352 141 378 149 209 156 975

Finnøy 119 735 115 315 121 637 157 370

Tabell 6.3 Netto driftsugifter til barnehage (201), per innbygger. Kilde: Kostra
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Vi skal rekruttere barnehagelærere og fagarbeidere til barnehagene, som ledd i arbeidet med å øke
kompetansen og kvaliteten på det pedagogiske arbeidet.

Vi skal sikre alle elever en opplæring i et fysisk og psykososialt miljø som fremmer læring, helse og trivsel.

Vi skal fremme tilpasset læring og varierte arbeidsmåter og jobbe systematisk og målrettet for elevenes
grunnleggende ferdigheter i regning, lesing og IKT.

Vi skal tilstrebe å gi alle elever i skolen et tilbud om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring.

Vi skal tilby et godt og trygt tilbud for barna i SFO preget av mestring og læring med tydelige voksne som
tilrettelegger for varierte aktiviteter.

Kulturskolen skal gi barn og unge et godt, allsidig og utviklende tilbud i fritida.

Kommunens voksenopplæringstilbud skal være forsvarlig.

Tabellen nedenfor viser prognose for vekst i barnetall i Rennesøy kommune i årene framover.

 

6.2.1 Barnehage

Hovedutfordring barnehage 

Kommunen har en lovfestet plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller 1 år senest innen utgangen av

november det året det søkes om barnehageplass. Tilbudet skal holde god og forsvarlig faglig kvalitet. Kommunen skal

påse at barn med særlige behov for spesialpedagogisk hjelp og tilpassede opplegg får tilbud om det.

Endret behov for �ere barnehageplasser 

Det knytter seg usikkerhet til antall barn med behov for barnehageplass i årene fremover (jf. tabeller over). Rennesøy

kommune har en kapasitet på 594 plasser. For barnehageåret 2018/2019 ser en ut fra barnetallene at det er behov

for om lag 380 plasser. Tallene viser at vi bruker ca 65 % av kapasiteten vi har i barnehagene i dag.

Barnehagene i Rennesøy har hatt en reduksjon i antall barn i barnehagene. Det er en nedgang i antall søkere til

barnehagene. Fortsetter denne utviklingen kan det bli nødvendig å se på bemanningen og eventuelt en reduksjon i

antall avdelinger.

Dersom antall søkere til Vestre Åmøy barnehage ikke gir grunnlag til drift av to avdelinger, vil fortsatt

barnehagetilbud i Vestre Åmøy barnehage fra høsten 2019 bli vurdert. Blir barnehagen mindre enn en to-

    2018 2019 2020 2021 2022 2023

  0 år 54 53 53 54 55 55

Barnehage 1-5 år 347 316 306 302 294 295

1-7. klasse 6-12 år 544 560 542 537 537 515

8.-10. klasse 13-15 år 218 218 233 230 234 233

Totalt   1 163 1 147 1 134 1123 1120 1098

               

Vid. skole 16-19 år 286 275 282 285 275 295

Tabell 6.4 Prognose barn i barnehage og elevtall, Rennesøy kommune.

57

http://op2019.rennesoy.kommune.no/6-oppvekst-og-laering/6-2-hovedprioriteringer-i-planperioden-2019-2022/#6-2-1-barnehage


avdelingsbarnehage, vil en ut fra en faglig og økonomisk vurdering knyttet til bemanning, �eksibilitet og kompetanse

vurdere nedlegging av barnehagen.

Fokus på kvalitet og kompetanse 

Barnehagene står nå midt i oppgaven med å implementere den nye rammeplanen og omsette den til god pedagogisk

praksis i barnehagene. Målet er å:

Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager

Ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling

Sikre at alle barn får delta i et inkluderende fellesskap

Barnehagene har vurdert og analysert sitt ståsted når det gjelder sentrale tema beskrevet i Rammeplan for

barnehager. De har gjort prioriteringer og valgt ut områder de vil utvikle videre i egen barnehage. Dette presenteres i

barnehagens egen utviklingsplan hvor mål, ønsket kompetanseutvikling og arbeidsmåter beskrives. Planen er godt

forankret i den enkelte barnehage og står i sammenheng med nasjonale og kommunale føringer.

Fire barnehagelærere fra to av våre barnehager deltar i videreutdanningstilbud for barnehagelærere, igangsatt av

Udanningsdirektoratet. Barnehagene mottar tilretteleggingsmidler som dekker utgiftene for denne

videreutdanningen.

Pedagogisk veileder har som funksjon å veilede barnehagenes ansatte i pedagogiske spørsmål. Nyansatte får jevnlig

veiledning og oppfølging.

Rekruttering 

Ny forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager trådte i kraft 01.08.2018, den har gitt oss en ny

pedagognorm. Barnehageloven er endret slik at vi har fått en ny bemanningsnorm, den gjelder grunnbemanningen i

barnehager. Endringen trådte i kraft fra 01.08.2018, men barnehageeiere kan benytte tiden fram til 01.08.2018 til å

oppfylle kravet til grunnbemanning. Rennesøy kommune har over lengre tid hatt en grunnbemanning som ligger

innenfor minimumskravet for grunnbemanning.

God rekruttering har ført til en økning av personell med godkjent barnehagelærerutdanning. Rennesøy har likevel

utfordring med å fylle midlertidige stillinger som kommer grunnet permisjon gjennom året. Rennesøy kommune har pr

i dag 3,8 årsverk på midlertidig dispensasjon.

Mat i barnehagen  

Barnehagene tilbereder mat til et stort antall barn. Barnehagen arbeider med at både mat og måltider skjer i tråd med

Helsedirektoratets anbefalinger for kosthold i barnehager. Maten skal være både sunn og næringsrik. I tillegg er

barnehagene pålagt strenge rutiner for å sikre trygg håndtering av mat. Å holde kontroll med rutinene er viktig, men

er både ressurs- og tidkrevende for personalet i barnehagen. Det tar tid bort fra barna, samtidig som en mangler

forutsetningene og kunnskapen som er nødvendig for å løse det på en god måte. Det vil være en kvalitetsforbedring

med dedikerte ressurser til denne oppgaven. Slik det er nå er det kun Vikevåg barnehage som har egne ressurser

knyttet til kjøkkenassistent.

Ferieavvikling i barnehagene 

Sommeren 2018 var det sammenslåing av tilbudene ved barnehagene i Rennesøy i tre uker. Erfaringene var gode.

Ferieavviklingen i barnehagene gir kommunen utfordringer i organiseringen. Barna i barnehagen må ta tre uker

sammenhengende ferie i løpet av sommeren. Samtidig skal de ansatte avvikle sin ferie. Ofte blir det en overtallighet

av voksne og en lite �eksibel ordning. Både for de barna som er i barnehagen og for de voksne vil det være en fordel

om det er en felles ferieavvikling. Et felles tilbud f.eks. ved Vikevåg barnehage og ved Skorpefjell barnehage, vil sikre

større barnegrupper og bedre utnyttelse av voksentettheten, og vil dermed gi barnehagene en større �eksibilitet i

vikarbruken gjennom året. I tillegg vil det gi de stengte barnehagene en mulighet til å foreta nødvendig vedlikehold og

nedvask.
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Styrket barnehage 

Utgiftene til styrket barnehage ligger på samme nivå som i fjor. Styrket barnehage er først og fremst ressurser gitt til

barn i barnehage eller hjemme, med bakgrunn i vedtak om barns rett til spesialpedagogisk hjelp etter sakkyndig

vurdering fra PPT. Jr. Lov om barnehager § 19 a. Spesialpedagogisk hjelp gis til barnet direkte eller i gruppe. Styrket

barnehagetilbud er også individuelt tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne. Vedtak blir

fattet ut fra Lov om barnehager § 19 g. Antallet barn som har rett på spesialpedagogisk hjelp og/eller individuell

tilrettelegging, og omfanget av disse, vil variere fra år til år.

Budsjettmessige endringer, barnehage  

For å holde driften i kommunens barnehager innenfor budsjettets rammer vil følgende tiltak være nødvendig i 2018:

Det tilbys kun barnehageplasser til barn med lovfestet rett.

Felles ferieavvikling og samdrift i barnehagene 3 uker i juli videreføres.

Vurdere reduksjon i antall avdelinger

Barnehagene har gjennomført reduksjoner i midler til kompetanseheving og vikarbudsjettet.

Rådmannen har tatt høyde for økte utgifter når det gjelder nye lovkrav til bemanning- og pedagogtetthet.

Barnehage region midt 

2018 vil være det siste året kompetansemidler til barnehagebasert kompetanseutvikling blir tildelt direkte til

kommunene, via Fylkesmannen. Fra 2019 skal Rogaland starte opp med en regional ordning for kompetanseutvikling,

i regionale samarbeidsfora. Disse tar utgangspunkt i KS sin inndeling i regioner. Samarbeidsforaene vil ha ansvar for å

prioritere, innrette og dimensjonere kompetansetiltak i regionen, basert på behov fra kommunene. Rennesøy tilhører

region midt.

Samarbeid med Stavanger og Finnøy 

Ledergruppen for barnehage i Rennesøy deltar fra i høst på kontaktmøter i regi av Stavanger kommune. Dette er

møter hvor styrerne og fagstab i Finnøy, Stavanger og Rennesøy deltar. Samarbeidet vil fortsette i 2019.

Barnehagene i Rennesøy er gitt tilgang til kurs og kompetansehevingstiltak i Stavanger kommune. Dette gir

barnehagene en god mulighet til å benytte seg av en lang rekke av kurs og kompetansehevingstiltak, som vil komme

barnehagene, de ansatte og barna til nytte.

6.2.2 Skole

Hovedutfordring skole 

Grunnskolen i Rennesøy kommune har pr i dag 792 elever. I følge prognosene fra SSB (moderat vekst) vil elevtallet

være rundt 748 elever i 2023.

Endring i elevtall, �ere klasser og nye lovpålagte oppgaver fra staten fører til at skolene jevnlig må vurdere, prioritere

og organiserer sine utfordringer på andre måter. Rennesøy kommune har god infrastruktur og kapasitet på sine

skoler.

Med et utgangspunkt på 28 elever per klasse er status følgende per 01.10.2018:

Skole Elevtall Kapasitet

Mosterøy 258 392

Vikevåg 318 504

Rennesøy 216 350
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Faglig fokus og satsingsområder 

I skolene i Rennesøy vil det være fokus på arbeid med skolebasert kompetanseutvikling. De tilsatte skal være med i

diskusjoner knyttet til framtidige satsingsområder utfra lokale behov. For å få til utvikling er det viktig med forankring

i personalet og fokus over tid. Satsingene skal vise igjen i planer for fellestid og skal rapporteres på hvert år. Skolene

velger sine hovedsatsingsområder utfra identi�serte områder for forbedring. Rennesøy kommune er i med i

desentralisert kompetanseutvikling, sammen med kommunene i KS region midt. Det er tilsatt utviklingsveileder i

100% stilling til å både drive og følge opp dette arbeidet. Partnere i dette samarbeidet er kommuner, Universitetet og

Fylkesmannen. Skolene velger oppstart i ulike puljer, der de skal ha nettverksarbeid sammen med skoler som velger

samme tema og Universitetet. Vikevåg skole er med i pulje 1. Mosterøy og Rennesøy tenker oppstart i pulje 2.

Tilpasset opplæring 

Fokus på tilpasset opplæring er et ledd i arbeidet med å videreføre kommunens målrettede satsing på tidlig innsats i

vid forstand. På grunnskolens område er en av hovedutfordringene å tilpasse undervisningen enda bedre og

derigjennom bidra til å redusere behov for og omfang av spesialundervisning. Rennesøy kommune opplever en økning

i antall elever med rett til spesialundervisning.

Rennesøy kommune jobber tverrfaglig og interkommunalt med både barnevern og PPT rundt systematisk

forebyggende, kartleggende og iverksettende arbeid, systemisk kompetanseteam, rutinemøte med PPT og annet.

Målet er å holde antall elever som får spesialundervisning så lavt som mulig og bruke innsparte ressurser til å styrke

den lovfestede tilpassede opplæringen som alle barn har rett på. Vi skal ha fokus på organisering av arbeidet slik at vi

tilpasser tilbudet bedre den enkeltes evner og forutsetninger, samtidig som vi skal sikre at elever med rett til

spesialundervisning får oppfylt sin rett.

Andel barn i grunnskolen som får spesialundervisning i prosent:

Lærertetthet i skolen 

Skolen er en arena for læring og utvikling. I tillegg til ordinær undervisning skal skolen ivareta ulike utfordringer og

oppgaver. Skolen har gjennom den tildelingsmodellen som er valgt i Rennesøy kunnet prioritere og velge å bruke sine

ressurser der skolen har behov.

I skolene i Rennesøy er det i dag tilsatt �ere yrkesgrupper i tillegg til lærere. Typiske funksjoner eller oppgaver i

skolene kan være knyttet til ikt pedagog, spesialpedagogkoordinator, sosiallærer eller bibliotekar. Summen av disse

valgene og prioriteringene, påvirker ressursene som er igjen til den ordinære undervisningen og lærertettheten.

Rennesøy kommune har fått midler gjennom vedtatt lærernorm. Denne er ventet ytterliggere økt i 2019. I tillegg har

kommunestyret lagt inn en økning på kr 1 000 000 til lærertettheten i skolen fra 2017. Denne økningen ligger

videreført i budsjettperioden.

Tabell 6.5 Elevtall og kapasitet, Rennesøy kommune

Kommune 2014 2015 2016 2017

Rennesøy 7,5 7,8 8,4 7,9

Sola 4,4 3,8 4,1 4,7

Randaberg 8 6,3 6,5 6,4

Stavanger 9,5 9,1 9,5 9,7

Finnøy 9,8 9,5 9,6 10,2

Tabell 6.6 Andel barn med spesialundervisning. Kilde: Kostra.
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Lærertetthet i ordinær undervisning, vist til i tabellen under, er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær

undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke regnes med.

Begrepet lærertetthet kan forstås både som klassestørrelse eller som mulighet for å styrke fag, dele i grupper ol.

Muligheten for �eksibilitet og tilpasninger blir påvirket av dette tallet.

Skolene får en økning av elever med særskilte behov. Denne elevgruppen må bli ivaretatt innenfor skolen sine

eksisterende rammer. Det vil bli løst gjennom større elevgrupper og mindre delingstimer. Konsekvensen av å ta ned

lærerstillinger er at det går ut over �eksibiliteten, muligheten for delingstimer og den generelle lærertettheten.

I tabellen under har Utdanningsdirektoratet målt lærertettheten på en måte som er sammenlignbar fra kommune til

kommune og skole til skole. Et lavt tall betyr stor lærertetthet og et høyt tall betyr lav lærertetthet. Det forteller ikke

nødvendigvis noe om klassestørrelse, men sier noe om hvor mye undervisningsressurs som brukes.

Tallene i tabellen viser ikke hvor mange elever det er i hver klasse, men en lav verdi betyr større lærertetthet enn ved

en høy verdi.

Figur 6.1 Lærertetthet i ordinær undervisning

Glidelåsen / sosiallærer 

Rennesøy kommune har gode tall på gjennomføring av videregående opplæring. Kommunen er med i en satsing

sammen med Fylkeskommunen på å identi�sere og følge opp elever i gråsonen, som av ulike grunner kan trenge noe

støtte i overgangen. I overgangen mellom grunnskolen og den videregående opplæringen. Rennesøy skule har fått

noen ressurser til dette gjennom prosjektmidler fra Fylkesmannen. Disse midlene blir brukt til oppfølging av

glidelåsprosjektet og til funksjonen som sosiallærer.

Målform i skolen. 

Vikevåg skule har nynorsk som hovedmål. Skolen har klasser for både nynorsk- og bokmålselever. Skoleåret 2018-

2019 er det 19 klasser på Vikevåg. Av disse er det 9 nynorsk klasser og 10 bokmål klasser. Av totalt 317 elever har

151 elever nynorsk og 166 elever bokmål som hovedmål. Valg av ulik målform, som varierer frå år til år, gir skolen

utfordringer i forhold til deling i gode pedagogiske grupper. Klassene får forskjellig størrelse, og målformen hindrer en
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�eksibel organisering på tvers av klassene. Både ressursmessig, faglig og sosialt kan skolen vært tjent med å

gjennomføre et valg knyttet til målform.

Uteområde på Rennesøy skole. 

Ett av kravene til skolenes fysiske utemiljø i Opplæringslovens § 9a er at uteområdene skal være utformet slik at de

gir mulighet for lek, aktivitet og hvile. Skolens uteområder skal gi rom for mange ulike aktiviteter og være et trygt og

utfordrende sted for lek, læring og opplevelser. Plan bør utarbeides for området rundt Rennesøy skule og en må se på

muligheten for å etablere et nærmiljøanlegg med bruk av tippemidler. Tiltaket er ikke �nansiert innen gjeldende

budsjettrammer.

Rennesøy skule bygg 

Det er behov for å oppgradere skolens fasade i den delen av bygget som er under rehabilitering. Bygget har behov for

maling og en bør vurdere overbygg over inngangen ut mot parkeringsplassen, samt bedre skilting både utvendig og

innvendig. Tiltaket er ikke �nansiert innen gjeldende budsjettrammer.

Kvalitetsutvikling / ledernettverk  

Rektorgruppen og skolens ledergruppe er deltakere i ledernettverkene og på rektormøtene i regi av Stavanger

kommune. Dette er stort nettverk med mye erfaring og kompetanse på feltet. Kompetanseutvikling og

kvalitetsutvikling skjer nå i disse foraene sammen med Stavanger og Finnøy. Kommunen er gitt tilgang til alle kurs og

kompetansehevingstiltak som skjer i regi av Stavanger kommune. Dette gir skolene i Rennesøy en god mulighet til å

benytte seg av mange og gode kompetansehevingstiltak, som vil komme skolene, lærerne og elevene til nytte.

Minoritetsspråklig satsing  

Rennesøy kommune har de senere år tatt imot �ere �yktninger og hatt arbeidsinnvandring til kommunen. Rennesøy

skule og Vikevåg skule er med i kompetansehevingsarbeid ledet av senter for �erspråklige barn og unge (FBU) i

Sandnes. Denne kompetansehevingen blir gitt til alle lærere på disse to skolen. De ansatte får økt bevisstheten og en

kompetanseheving i hvordan kartlegge og legge tilrette for god opplæring for denne gruppen. Kommunen utarbeider

nye rutiner og maler for oppfølgingen av dette arbeidet. Satsingen blir avsluttet første halvdel av 2019.

Oppfølging lærlinger 

Skolene og barnehagene i Rennesøy tar imot �ere lærlinger hvert år. Det er den enkelte skolen og barnehagen som

står for den direkte oppfølgingen med lærlingene. For å systematisere opplæringen, oppfølging og for å gi støtte i

dette arbeidet er det prioritert å avsette ressurser til å koordinere arbeidet sentralt. Det vil bli oppfølging av de som

har den daglige oppfølgingen av lærlinger gjennom fokus på nettverkssamarbeid, veiledning og kompetanseheving av

disse.

Inventar/lærer pc 

Det er ikke en egen plan for eller satt av midler til opprustning/utskifting av inventar og utstyr i skoler og barnehager i

Rennesøy kommune. Det har ført til at bare det som er mest nødvendig å skifte ut har blitt skiftet på de enkelte

enheters driftsbudsjett. Driftsbudsjettet gir ikke tilstrekkelig rom for å ta de oppgraderingene/utskiftningene det er

behov for. Den største utfordringen de nærmeste årene er PC parken til lærerne som nå er mellom 6-8 år gamle. I

Stavanger kommune bruker både lærere og elever Chrombook. Mest sannsynlig vil dette være lærerene i Rennesøy

sitt arbeidsverktøy etter 2020. Det er ikke funnet midler til dette i budsjettet for 2019.

Elevens digitale ferdigheter 

I kunnskapsløftet er digitale ferdigheter en kompetanse som eleven skal utvikle og bruke i alle fag. En utfordring

knyttet til bruk av digitale hjelpemidler i Rennesøy har vært en lav tetthet av PCer. Det var et mål over tid å få en pc-

tetthet på:

1:1 på ungdomstrinnet, 1:2 på mellomtrinnet og 1:3 på barnetrinnet. Måltallene ble nådd høsten 2017. Det er satt av

250 000,- pr år for å opprettholde denne tettheten. Kommunen satser på bruk av Chromebook som er en rimelig og

god elev pc. Bruk av IKT i undervisningen hjelper til å ivareta elevens ulike ståsted og til å differensiere
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undervisningen. Chromebooken er og et nyttig verktøy i opplæringen knyttet til minoritetsspråklige elever. Skolene i

Rennesøy er en del av IKT-nettverket i Stavanger kommune og har tilgang på opplæring i bruken av verktøyet.

Voksenopplæring 

Voksenopplæringstilbudet i Rennesøy kommune blir gitt ved Johannes læringssenter i Stavanger, for de som går på

introprogrammet. Dette er et godt tilbud til de som har rett på og plikt til opplæring i norsk og samfunnsfag. Når det

gjelder opplæring av andre grupper voksne som har rett på opplæring, har kommunen ingen beredskap eller tilbud til

disse. Kommunen lyser ut vikariat eller kjøper tjenesten fra andre ved behov.

Vinterlandbruksskolen 

Rennesøy kommunen er med i Vinterlandbruksskolen i Ryfylke. Skolen �ytter seg mellom kommunene i regionen.

Skoleåret 2017/2018 var vinterlandbruksskolen i Rennesøy kommune. På grunn av stor interesse for tilbudet på

Rennesøy blir det gjennomført neste skoleår. Rådmannen har ikke funnet rom til å �nansiere tiltaket, men oppvekst og

læring løser dette innen gjeldende rammer. Kostnadene er beregnet til kr 270 000 i 2019.

Kompetanse for kvalitet  

Kompetanse for kvalitet er en videreutdanning der utgiftene blir delt mellom kommunen, staten og læreren.

Skoleåret 2018/19 har Rennesøy kommune med 4 personer på ordningen. I tillegg har kommunen en lærer med i

Lærerspesialistutdanningen knyttet til norsk og en inspektør med på rektorskolen. Kommunen må dekke utgifter til

reise, opphold og bøker. Oppvekst og læring budsjetterer kostnadene innenfor egne budsjettrammer, og kostnaden er

anslått til kr 80 000.

SFO 

SFO er et frivillig tilbud som skal gi barna et trygt opphold og stimulering gjennom lek, kultur og fritidsaktiviteter.

Mange familier benytter seg av tilbudet på SFO før og etter skolen. Vikevåg SFO har 132 barn og Mosterøy SFO 67

barn pr i dag. Barn med spesielle behov har rett til ekstra assistenthjelp i SFO. Rådmannen er opptatt av å tilby slik

støtte, men ser at det er nødvendig å vurdere omfanget. Behov for å sette inn vikar med sykdom/fravær vurderes

nøye. I ferier med liten påmelding kan det være aktuelt å samle SFO-tilbudet på kun en av skolene.

6.2.3 Kulturskolen

Hovedutfordring kulturskolen 

Kulturskolen i Rennesøy gir et godt og variert kulturtilbud til barn og unge. Foruten rektor har kulturskolen 11 lærere

ansatt. Skoleåret 2018/2019 er det 133 barn i ulike fag.

Elevtallene og interessen for de ulike tilbud varierer fra år til år. Det påvirker kulturskulens inntekter. Nåværende

årsverk (3,96) i kulturskulen blir beholdt.

For å kunne gi en god undervisning til våre elever, er det behov for gode instrumenter.

Det er behov for oppgradering av keyboard på Vikevåg skole og piano på Mosterøy skole. Pianoet har blitt godt brukt

siden 1980 tallet og er vanskelig å holde stemt. Keyboardet på Vikevåg er det og behov for å oppgradere. Dette har

vært i bruk siden begynnelsen av 2000-tallet.

Innkjøp av nytt keyboard og nytt piano vil ha en kostnadsramme på til sammen kr 50 000. Det er ikke funnet midler til

dette innenfor budsjettet.

Kulturskulen har i 2018 fått 3 nye lærere med høy utdanning og solid erfaring. Dette påvirker også den totale

lønnsrammen til kulturskolen.

Rektor har ansvar for økonomi, personal, kulturskolens elev-system, nettside, konserter og arrangement. Rektor har

en liten stilling sammenlignet med  rektorer i kulturskoler i sammenlignbare kommuner. Det er ikke funnet midler til å
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øke stillingen innenfor budsjettet.

Undervisningen i kulturskolen blir gitt ved de ulike skolene i kommunen.

Skolene stiller velvillig opp, men har begrenset med plass. Det er behov for både lagringsplass og et felles arbeidsrom.

Det hadde vært en fordel for kulturskolen å få egne faste lokaler både for undervisning av elevene og et

arbeidsfellesskap.

6.3 Budsje�messige endringer, innsparingstiltak, nye

dri�stiltak og særlige prioriteringer innen Oppvekst og

læring

6.4 Investeringer i planperioden 2019-2022

Investeringer i Oppvekst og læring som gjelder økning av pc-tetthet og oppgradering av lekeplasser i barnehagen

videreføres i planperioden. Investeringene er nærmere omtalt i kapittel 2.6.

  PRIORITERINGER OG TILTAK          

  OPPVEKST OG LÆRING   2019 2020 2021 2022

31 Effektiviseringskrav 0,5%, vedtatt ØP 2018-2021   -680 -680 -680 -680

32 PC og inventar , utskifting   -200 -200 -200 -200

33 Fremtidig omstillingsbehov   0 -813 -1552 -1552

34 Omstillingsbehov i henhold til vedtatt økonomiplan 18-21   -1416 -1416 -1416 -1416

35 Rennesøy,barnehagen, reduksjon av antall avdelinger   -2431 -2432 -2432 -2432

36 Vinterlandbruksskolen   -242 -242 -242 -242

37 Rennesøyskolen, økning i antall klasser   386 386 386 386

38 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt   2653 2653 2653 2653

  Sum prioriteringer og tiltak Oppvekst og læring   -1930 -2744 -3483 -3483

Tabell 6.7 Prioriteringer og tiltak 2019-2022, Oppvekst og læring
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RÅDMANNENS FORSLAG

7 Helse og velferd

7.1 Innledning

Tjenesteområdet Helse og velferd har gjennom delegasjon fra rådmannen det overordnede ansvar for alle helse- og

sosialfaglige tjenester i Rennesøy kommune. Ansvarsfeltet omfatter kommunens faglige virksomhet knyttet til

helsestasjon, jordmor, folkehelsearbeid, psykisk helse- og rusvern, legetjenester, fysioterapi / ergoterapi, barnevern,

NAV, tjenester til �yktninger, miljøtjeneste, hjemmesykepleie, korttids-/rehabiliteringstilbud, dagtilbud, forebyggende

arbeid innen helse, heldøgns tjenester institusjon, bo- og aktiviseringstilbud til eldre og øyeblikkelig hjelp døgntilbud i

institusjon. Målet er å gi innbyggerne et helhetlig helse- og sosialfaglig tjenestetilbud hvor alle innbyggere skal få rett

hjelp til rett tid. Tjenestene skal planlegges og utformes slik at innbyggerne skal kunne ta ansvar for eget liv så lenge

som mulig.

Kommunedelplanen «Sammen om morgendagens helse og velferd» er styrende for alle aktiviteter som planlegges og

gjennomføres. Samhandlingsreformens hovedintensjon om å satse på forebygging og helsefremmende arbeid skal stå

sentralt i hele økonomiplanperioden. Helse og velferd er godt i gang med dette arbeidet. Den kommende kommune

sammenslåingen gjør at vi i stedet for å starte �ere nye prosjekter i planperioden sikter mot å heve kvalitet og

treffsikkerhet på tjenestetilbudet i alle enheter i helse og velferd. Tjenesteområdet er aktive i �ere

tjenesteutviklingsprosjekter i Nye Stavanger og har i løpet av 2018 deltatt i ulike kompetansehevende nettverk i Nye

Stavanger. Fokus på kommunesammenslåing, konsekvenser, samarbeid og muligheter blir høyt prioritert.

Helse og velferd har følgende faste årsverk til disposisjon i 2019:

Økonomiplan 2019 – Rennesøy kommune

  Årsverk Prosjekt

Fellestjenester: 3,6 Av disse selges 0,5 årsverk psykolog til Finnøy.

Kommunalsjef, rådgiver, HTV og kommunepsykolog.    

Institusjonstjenester 28,5  

Inkl. kjøkken, vaktmester og resepsjon    

Hjemmetjenestene og rehabiliteringsavdeling 26,8 Inkl. demensteam og frivillighetskoordinator

Inkl. aktivitetssenter og fagutvikler for pleie og
omsorgstjenestene.

   

Enhet for forebygging og folkehelse 17
1 årsverk er en ergoterapistilling, �nansiert av prosjektmidler
fra Fylkesmann tom høst 2019 og 1 årsverk turnuslege

Inkl. legekontor fysioterapi, ergoterapi,
hverdagsrehabilitering, helsestasjon, frisklivssentral, og
jordmor

   

Barnevern 0
Vertskommunesamarbeid med Randaberg og Finnøy
kommune

Boligen Langemann 9  
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7.2 Hovedprioriteringer i planperioden 2019-2022

Netto driftsramme for 2019 for Helse og velferd er kr 89 112 000. Vedtatt budsjett for 2018 var på 93 792 000.

Dette innebærer en reduksjon på kr 4 680 000.

Rådmannen foreslår dermed følgende driftstilpasninger;

DRIFTSTILPASNINGER

Antall årsverk i �yktningetjenesten reduseres fra 3 til 1,3. Dette forløper ved overgang til annen stilling i
NAV og at 1 årsverk legges til miljøtjenesten.

Det spares inn i overkant av kr 0,2 mill. siden det ikke skal innredes nye boliger til �yktninger.
Overføringer fra staten i form av introduksjonstilskudd går ned. Rammen reduseres tilsvarende.

Det kuttes et vakant årsverk – rådgiver i kommunalsjefens stab.

Det er økt behov for kjøp av institusjonsplasser i barnevernet. Rammen økes med kr 1 mill.

Innleie ved Rennesøy Bo- og rehabiliteringssenter reduseres ved ferie og fravær. Behov for ansettelse i
ledige stilling vil vurderes fortløpende. Ressurser ved institusjon og hjemmetjenester må sees i
sammenheng.

Bruk av multidose frigjør ressurser i hjemmetjenesten. Det foretas tunustilpasninger som muliggjør
innsparinger.

Rådmannen vil samtidig presisere at følgende tiltak og videreføring av allerede igangsatte tiltak prioriteres i

planperioden:

Prioriterte områder:

Kvalitetsforbedrende arbeid i alle enheter blant annet gjennom deltakelse i læringsnettverk og
tjenesteutviklingsprosjekter i regi av Nye Stavanger.

Videreføring av døgnbemannet personalbase knyttet til tjenester for personer med samtidige rus og
psykiske vansker. Tilbudet �yttes til nytt bofelleskap etter at det er bygget.

Utvikle dagtilbud tilpasset innbyggere med demens

Arbeid med «Se meg » (som er rettet mot ungdom som står i fare for å droppe av skole/aktivitet/arbeid)

Opprettholde forebyggende gruppeaktiviteter gjennom fysioterapitjenesten.

Legge til rette for mer frivillig innsats og videreføre tiltaket med frivillighetskoordinator.

Gjennomføre brukerundersøkelser på utvalgte områder.

Gi rådgivning til familier med økonomiske og andre sosiale utfordringer.

Delta i interkommunalt samarbeid vedrørende velferdsteknologi.

Fokus på å få unge voksne ut i arbeid/aktivitet gjennom tett oppfølging og bruk av tiltak.

Få på plass gode planer og løsninger for ansatte og innbyggernes tjenestetilbud i overgangen til Nye
Stavanger.

  Årsverk Prosjekt

NAV 5 I tillegg kommer 3,4 tilsatte i NAV stat

Tverrfaglige tjenester 18,9 9,4 årsverk knyttet til bofelleskap

Tabell 7.1 Årsverk, Helse og velferd
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Videreføring av satsningen på personsentrert omsorg. (VIPS)

Prioritere arbeid med ergoterapitjenester for personer med sammensatte hjelpebehov.

God kvalitet på arbeidet med integrering av �yktninger gjennom målrettet oppfølgning.

7.3 Prioriteringer og konsekvenser for enhetene i

planperioden

7.3.1 Fellestjenester – koordinering og felles satsingsområder

Fellestjenestene innenfor Helse og velferd omfatter overordnet og enhets over-gripende planleggings- samordnings-

og oppfølgingsoppgaver. Det vil i 2019 bli en vesentlig oppgave å samkjøre prosjekter og planer inn i arbeidet med

Nye Stavanger Det vil i mindre grad prioriteres planlegging og iverksetting av nye prosjekter. Arbeid med planarbeid

for Rennesøy kommune prioriteres ikke i påvente av kommunesammenslåing. Rådmannen ser derfor ikke behov for å

ansette rådgiver i vakant stilling.

7.3.2 Enhet for tverrfaglige tjenester

Enheten omfatter tjenestene psykisk helse og rusvern, saksbehandling, koordinerende enhet, palliativ sykepleie og

miljøtjeneste. I 2019 får kommunen ytterligere midler for å styrke arbeidet med oppsøkende virksomhet og ha fokus

på aktiviteter med de som er i aktiv rus og/eller har et ønske om endring. Det ble i 2016 vedtatt at kommunen skal

bygge et bofelleskap for personer med samtidige rus og psykiske vansker på Eltarvåg. Kommunen avventer

klagebehandling hos fylkesmannen. Det er opprettet en midlertidig base i en av de kommunale leilighetene og

personalet har kontor i kommunehuset. Det mottas tilskudd til rus – psykisk helse og til prosjektet «se meg». Dette er

et prosjekt hvor det arbeides opp mot ungdomskolen og videregående skoler for å nå ungdommer som står i fare for-

eller som har droppet ut av skolen. Etter tilskuddsperioden vil dette arbeidet implementeres i de ordinære tjenestene.

Det kjøpes BPA tjenester av privat leverandør.

7.3.3 Langemann

Langemann bofellesskap har 3 brukere som får døgnkontinuerlige tjenester. Det er 9 årsverk knyttet til denne

arbeidsplassen. Personalressursene ved boligen blir også nyttet til å gi tjenester til personer som leier boliger i nær

tilknytting til bofelleskapet. Kompleksiteten i tjenestene gjør at Langemann kontinuerlig jobber med å heve

kompetansen i personalgruppen.

7.3.4 Barnevern

Rennesøy inngikk vertskommunesamarbeid med Finnøy og Randaberg kommune om barnevernstjenester 01.01.15.

Barneverntjenesten melder at de har hatt høyere aktivitet i 2018 men at de fortsatt driver de �este hjelpetiltakene

selv. Det forventes imidlertid en økning av kjøp av institusjonstjenester i 2019. Rammen økes med kr 1 mill.

7.3.5 Enhet for forebygging og folkehelse

Helsestasjon og skolehelsetjenesten 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er forebyggende folkehelsearbeid med fokus på tidlig innsats i et tverrfaglig
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perspektiv. Behovet for tilstedeværelse av helsesøster ved alle skolene er stadig økende, og helsesøster spiller ofte en

sentral rolle i tverrfaglig samarbeid rundt familier og enkeltelever.

Helsesøster er i økende grad involvert i elevsaker og har økt tiden av tilstedeværelse ved skolene. Med bakgrunn i

nedgang i fødselstall og økt behov i skolehelsetjeneste, er helsesøsterressurser i økende grad blitt brukt i

skolehelsetjenesten de siste årene. Utvikling og krav innen IKT og alder på elektronisk utstyr kan på sikt kreve

fornying.

Fysioterapi og ergoterapi tjenester 

Det er blitt innvilget tilskudd til en 50 % stilling for oppfølging av pårørende med store omsorgsoppgaver. Tilskuddet

opphører ved utgangen av 2018. Fra høsten 2018 og ut 2019 brukes nytt tilskudd til styrking av rehabilitering, til å

styrke avdelingen med til sammen 1 årsverk ergoterapeut.

Legetjenester 

Det er innført elektronisk vaktsystem for legevaktsamarbeidet 2018, dette videreføres i 2019. IKT-utstyr på

legekontoret kan på sikt kreve oppgradering.

7.3.6 NAV

I løpet av 2018 har arbeidsledigheten fortsatt å gå ned. Det er stor optimisme i arbeidsmarkedet, og mange ledige

stillinger som lyses ut. Arbeidsledigheten i Rennesøy kommune er 2,1 % per september 2018 (ned 0,7 prosentpoeng

sammenlignet med september 2017). Det er fremdeles utfordrende for personer med lite arbeidserfaring, lite formell

kompetanse og dårlige norskkunnskaper å komme inn i ordinært arbeid, men det er blitt lettere å skaffe en

arbeidsrettet aktivitet for denne gruppen. Arbeidet for å få �yktninger ut i arbeid blir prioritert.

Reduksjon i antall �yktninger har gjort at det er behov for å redusere ressurser knyttet til oppfølging av denne

gruppen.

7.3.7 Hjemmetjenester, dag og aktivitetstjenester og
korttids-/rehabiliteringsavdeling

Dag og aktivitetstilbud til eldre er en viktig del av en helhetlig strategi for tidlig innsats. En kombinasjon av tilbud fra

kommunen og frivillige er viktig. Dag og aktivitetssenteret bidrar til at mange eldre kan bli boende hjemme uten

behov for andre kommunale tjenester. Det videreføres tilbud i 2019 ved aktivitetssenteret, også i sommerferien.

Hukommelsesteamet har som mål å oppdage personer med symptomer på demens så tidlig som mulig. Det arrangeres

årlig pårørendeskole. Det skal satses på videreutvikling av dagtilbud for personer med demens i 2019.

I 2018 har det i perioder vært god kapasitet ved korttids – rehabiliteringsavdelingen. Rennesøy kommune har inngått

en samarbeidsavtale med Randaberg kommune og Finnøy kommune om leie av korttidsplasser. Samarbeidsavtalen

videreføres i 2019. Dette medfører salgsinntekter også i 2019.

Det skal i 2019 reduseres utgifter med til sammen kr 320 000. Omlegging til multidose gjør at ressurser som tidligere

ble brukt på å legge medisiner i dosetter frigjøres. Dette medfører at det ved turnustilpasninger er mulig å dekke inn

kostnader. En vil i tillegg nøye vurdere behov for inn leie ut fra reelt behov i avdelingene. Innleie av ressurser i

hjemmetjenestene må sees i sammenheng med tilgjengelige ressurser på institusjonen.

7.3.8 Institusjonstjenester
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Det vil fortsatt være et satsingsområde å bevare og samtidig spisse kompetansen hos ansatte for å være bedre rustet

til å ta imot morgendagens sykehjemspasienter. Det satses på kompetansehevende tiltak innenfor rammen. Det er

forventet at brukerne vil ha mer sammensatte pleie og omsorgsbehov. Ernæring har vært et satsningsområde i 2018

og vil og være det videre i årene fremover. I budsjettet for 2019 skal institusjonsbaserte tjenester kutte kostnader ved

å redusere inn leie av vikar på kveld dersom driften tillater dette. Ved ledighet i stilling vil en vurdere behov for

ansettelse opp mot behov for bemanning i avdelingene.

Institusjonen vil samarbeide med hjemmebaserte tjenester angående ressursutnyttelse ved endringer i behov for

tjenester mellom de ulike enhetene. En vil dermed kunne spare på vikarutgifter i begge enheter.

7.4 Budsje�messige endringer, innsparingstiltak, nye

dri�stiltak og særlige prioriteringer innen Helse og velferd

7.5 Investeringer i planperioden 2019-2022

Det foreslås investeringer i Helse og velferd som utføres av Tekniske tjenester, det gjelder blant annet oppføring av

nytt bofelleskap. Nærmere omtale av tiltaket er tilgjengelig i kapittel 2.6 (http://op2019.rennesoy.kommune.no/2-okonomiske-rammebetingelser-

  PRIORITERINGER OG TILTAK          

  HELSE OG VELFERD   2019 2020 2021 2022

39 Barnevernstjenester, økte klientutgifter   1 000 1 000 1 000 1 000

40 Motiview,sykkel , reduserte lisensutgifter   -20 -20 -20 -20

41 Effektiviseringskrav 0,5%, vedtatt ØP 2018-2021   -510 -510 -510 -510

42 Tverrfaglige tjenester, økt tilskudd rus og psykiatri   -944 -944 -944 -944

43 Helse og velferd stab, redusert bemanning   -1 556 -1 556 -1 556 -1 556

44 Rus og psykiatri, prosjektstilling   764 764 764 764

45 Miljøtjeneste for brukere, redusert ressursbruk   -111 -111 -111 -111

46 Introduksjonsstønad tilknyttet �yktninger   -4 383 -5 887 -5 687 -5 687

47 BPA, kjøp av tjenester   440 440 440 440

48 Kvali�seringsordningen, lønnsutgifter   -525 -525 -525 -525

49 Legevakt, helsestasjon og fysioterapi - innsparing   -58 -103 -103 -103

50 Integrering, redusert ressursbruk   -192 -192 -192 -192

51 Omstillingsbehov i henhold til vedtatt økonomiplan 18-21   -44 -44 -44 -44

52 Erfaringskonsulent, videreføring av stilling   246 246 246 246

53 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt   1 213 1 213 1 213 1 213

  Sum prioriteringer og tiltak Helse og velferd   -4 680 -6 229 -6 029 -6 029

Tabell 7.2 Prioriteringer og tiltak 2019-2022, Helse og velferd
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og-prioriteringer/#2-6-forslag-til-investeringsbudsjett-2019-2022). Sykesignalanlegget ved Rennesøy Bo- og rehabiliteringssenter har behov

for oppgradering. En eventuell oppgradering sees i sammenheng med arbeidet rundt kommunefusjonen.
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RÅDMANNENS FORSLAG

8 Kultur og samfunn

8.1 Innledning

Kultur og samfunn har ansvar for alle tjenester og tiltak innenfor områdene samfunns- og arealplanlegging,

byggesaksbehandling, kart- og oppmålingstjenester, kulturforvaltning og drift (inkl. bibliotek, frivilligsentral og barne-

og ungdomsarbeid), landbruk og miljøforvaltning, samt vann-, avløp og renovasjon.

Kultur og samfunn har gjennom sitt �erfaglige fagmiljø et godt utgangspunkt for tett samarbeid om viktige plan- og

samfunnsutfordringer i kommunen. Tjenesteområdet samarbeider i tillegg nært med andre deler av organisasjonen,

samt med eksterne myndigheter etter behov.

Kultur og samfunn har følgende årsverk til disposisjon i 2019: 

Tjenesteområdet kjøper tjenester fra IVAR IKS og Stavanger kommune i 2019 som erstatter kommunal

tjenesteproduksjon i egenregi innenfor VAR – området og byggesak, samt samarbeidsavtale om renovasjonstjenester.

8.2 Hovedprioriteringer i planperioden 2019–2022

Netto driftsramme for 2019 for Kultur og samfunn eksklusiv VAR er på 10 330 000. Sammenlignet med vedtatt

budsjett 2018 innebærer dette en nedgang på kr 176 000.

Netto driftsramme for 2019 for Kultur og samfunn inklusiv VAR er på 7 405 000. Nedgangen i ramme på kr 3 786 000

skyldes i all hovedsak avsetning til disposisjonsfond til dekning av akkumulerte underskudd på VAR-området tidligere

år.

Plan og forvaltning 

Plan og forvaltning har følgende ansvarsområder:

Arealplaner, både private og kommunale

Byggesøknader og tilsyn.

Kart og matrikkel

Landbruk, miljø og reiseliv

Økonomiplan 2019 – Rennesøy kommune

  Årsverk

Kommunalsjef 1

Plan og forvaltning 6,5

Kultur (inkl. bibliotek og frivilligsentral) 5,2

Tabell 8.1 Årsverk, Kultur og samfunn
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Arbeidsoppgavene er i stor grad lovpålagte og styres av plan- og bygningsloven, seksjoneringsloven, jordloven,

naturmangfoldloven, konsesjonsloven og matrikkelloven. Plan og forvaltning har i 2019 til sammen 6,5 årsverk (0,5

årsverk tilhører VA). Personal og økonomiansvaret ligger hos kommunalsjefen.

I 2019 vil en ubesatt stilling på byggesak bli erstattes av kjøp byggesakstjenester fra Stavanger. Samarbeidet ble

påbegynt i 2018.

Prioriteringer:

Ferdigstille kommuneplan

Følge opp vedtatt Planstrategi

Fokus på service i tjenesteproduksjonen

Kvalitetsheving av matrikkelen

Turstier og utvalgte kulturlandskap

Kultur 

Kultur har følgende ansvarsområder:

Barne- og ungdomsarbeid

Kulturminneforvaltning

Bibliotek

Frivilligsentral

Allment kulturarbeid

Demokrati, deltakelse og mangfold er fokusområder i det lokale kulturarbeidet. Tidlig innsats, universell utforming og

folkehelse er viktige ledetråder i arbeidet. Kultur har i 2019 til sammen 5, 2 årsverk.

Prioriteringer:

Stasjonen fritidsklubb

Biblioteket som møtested

Veiledning til grunneiere og eiere av kulturminner

Kulturuka

Ikke-prioriterte prosjekter i kommende planperiode: 

For å kunne få til en sømløs overgang for bibliotekets samling til Nye Stavanger/ Sølvberget KF forutsetter det

reduksjon av samlingen, samt innføring av RFID brikker. Arbeidet med å redusere samlingen startet i 2018. RFID

brikker er også nødvendige i forhold til meråpent bibliotek. Det er i årets ramme ikke funnet plass til innkjøp av RFID

brikker (kr 40 000) eller utlånsautomat (kr 50 000) på biblioteket.

Andelen av barn og unge i kommunen er stor, og det er et økende behov for trygge nærmiljøer og gode møteplasser

for barn og unge. I dag er det ansatt klubbleder i 50 % stilling med hovedansvar for driften av Stasjonen fritidsklubb,

samt helgearrangement. For å møte utfordringene og styrke det helhetlige arbeidet med barn og unge er det behov

for en 50 % stillingsressurs (kr 509 000). Det er ikke funnet plass til denne innenfor rammen.

Flere aktører i nærområdet på Utstein har gått sammen om en satsning på aktiviteter for å fremme mat og reiseliv, og

med det ytterligere styrke destinasjonsmarkedsføringen av Utstein. Det er søkt, og innvilget, støtte fra Innovasjon

Norge til bedriftsnettverk og forstudie. Det forventes 50 % egen�nansiering for forprosjekt og hovedprosjekt (kr 75

000). Rennesøy kommune mener at erfaringene fra dette prosjektet vil kunne gi erfaringer og ringvirkninger til andre
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aktører i næringen, og vært med å styrke det lokale næringslivet. Det er ikke funnet plass til et kommunalt tilskudd

innenfor rammen.

8.3 Vann, avløp og renovasjonstjenester (VAR)

IVAR IKS har ansvar for følgende kommunale tjenestene:

Vann

Avløp

Renovasjon

Samarbeidet er regulert gjennom en egen samarbeidsavtale som ble prolongert i 2016 og har virkning inntil videre. I

tillegg er det inngått en samarbeidsavtale mellom Renovasjonen IKS, Stavanger kommune og Rennesøy kommune om

innsamling av husholdningsavfall i Rennesøy kommune. Den har virkning til kommunesammenslåing i 2020. Det er

også inngått en avtale med Stavanger kommune hvor man deler en VA ingeniør stilling. Samarbeidet ble påbegynt i

2018.

Det er driftsavdelingen for Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy som har ansvar for drift av VA anlegg i Rennesøy kommune.

Hovedoppgavene er vedlikehold og rengjøring av ledningsnett med kummer og armatur, uttak av vannprøver,

oppfølging og drift av alle kommunale høydebasseng, pumpestasjon for vann, samt avløp og slamavskillere.

IVAR IKS sin kommunekontakt har ansvaret for saksbehandling av utslippssaker, søknader om tilkopling til

kommunale anlegg, kontroll og godkjenning. Behandling av tekniske planer for VA – anlegg, samt kontroll opp mot

byggesak. Kommunekontakten har også ansvaret for all kundebehandling og ajourføring av kunderegister innenfor

fagfeltene vann, avløp og renovasjon, samt kontakt opp mot regionale og statlige myndigheter.

Drift VAR-økonomi 

Rådmannen har gått gjennom og rekalkulert selvkostområdene for Vann, Avløp og Renovasjon i 2018. Kalkylene tar

inn i seg endrede forutsetninger som har påvirkninger videre inn i planperioden 2019-2022. Endrede forutsetninger

med særlig økonomisk effekt er tapsføring av kundefordringer og investeringsnivået i 2017/2018.

I forbindelse med årsoppgjøret 2017 ble det avsatt kr 4,0 mill. til å dekke tap på foreldet fakturakrav. Krav som gjelder

selvkostområdet har i 2018 blitt avskrevet på selvkostområdet slik at kostnaden knyttet til dette kan dekkes inn

gjennom fremtidige gebyrinntekter, dette utgjør totalt kr 3,8 mill. og er den største årsaken til et høyt gebyrnivå for

hele VAR området i 2019.

Som et resultat av høyre investeringsnivå i planperioden 2019-2022 og investeringer som ble foretatt i 2017, men

som ikke ble avskrevet i samme periode, øker de forventede avskrivningene og kalkulatoriske renter på VAR området

i planperioden.

Vann 

Det er økte kostnader på Vannområdet på grunn av «Tap på krav» i 2018, som utgjør kr 1,79 mill. Videre er det

forventet økte avskrivninger og kalkulatoriske renter som et resultat av siste års investeringer og planlagte

investeringer på totalt kr 45,2 mill. i planperioden 2019-2022.  Det er ytterligere budsjettert med at «Kjøp fra IVAR

IKS» for drift 2019 forventes økt med 2,2% og den generelle prisstigningen på driftsutgifter er beregnet til 2%. Se

tabell

Avløp 

Det er økte kostnader på Avløp på grunn av «Tap på krav» i 2018, som utgjør kr 1,214 mill. Videre er det forventet økte

avskrivninger og kalkulatoriske renter som et resultat av siste års investeringer og planlagte investeringer på totalt kr

5,6 mill. i planperioden 2019-2022.  Det er ytterligere budsjettert med at «Kjøp fra IVAR IKS» for drift 2019 forventes
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økt med 2,2% og den generelle prisstigningen på driftsutgifter er beregnet til 2%. Selvkostfonden på Avløp har en

samlet gjeld fra tidligere år på kr – 1,048 mill. som skal dekkes inn over en 3 års periode.

Renovasjon 

Det er økte kostnader på Renovasjon på grunn av «Tap på krav» i 2018, som utgjør kr 0,815 mill. Det er forventet noe

høyere avskrivninger og kalkulatoriske renter som et resultat av planlagte investeringer på totalt kr 3,1mill. i

planperioden 2019-2022.  Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning er beregnet til en volumøkning 2%.

Selvkostfonden på Renovasjon har en samlet gjeld på kr -0,025 mill.

8.4 Budsje�messige endringer, innsparingstiltak, nye

dri�stiltak og særlige prioriteringer inne Kultur og samfunn

  PRIORITERINGER OG TILTAK          

  KULTUR OG SAMFUNN inkl. VAR   2019 2020 2021 2022

54 Effektiviseringskrav 0,5 % og fremtidig omstillingsbehov   -363 -363 -363 -363

55 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt   187 187 187 187

56 Avløp , Avsetning til bundne driftsfond   0 638 659 637

57 Avløp , Avsetning til disposisjonsfond knyttet til akkumulert underskudd   1 474 11 0 0

58 Avløp , Gebyrinntekter   -6 834 -6 111 -6 111 -6 028

59 Avløp , kalkulatoriske renter og avskrivninger   2 325 2 426 2 414 2 352

60 Avløp , Kostnader   3 035 3 036 3 038 3 039

61 Renovasjon , Avsetning til bundne driftsfond   0 0 0 53

62 Renovasjon , Avsetning til disposisjonsfond knyttet til akkumulert underskudd   410 235 201 130

63 Renovasjon , Gebyrinntekter   -6 427 -6 313 -6 313 -6 313

64 Renovasjon , Kalkulatoriske renter og avskrivninger   140 199 230 246

65 Renovasjon , kostnader   5 877 5 879 5 882 5 884

66 Vann , Avsetning til bundne driftsfond knyttet til produksjon og distribusjon   0 0 32 0

67 Vann , Avsetning til disposisjonsfond knyttet til produksjon og distribusjon   1 041 297 22 0

68 Vann , Bruk av bundne driftsfond knyttet til produksjon og distribusjon   0 0 0 -10

69 Vann , Gebyrinntekter produksjon og distribusjon   -9 825 -9 952 -9 952 -9 869

70 Vann , Kalkulatoriske renter og avskrivninger   2 562 3 430 3 670 3 648

71 Vann , Kostnader knyttet til produksjon og distribusjon   6 222 6 225 6 228 6 231

  Sum prioriteringer og tiltak Kultur og samfunn inkl. VAR   -176 -176 -176 -176

Tabell 8.2 Prioriteringer og tiltak 2019-2022, Kultur og samfunn
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8.5 Investeringer i planperioden 2019 – 2022

Tiltak som blir lagt inn i investeringsplan er basert på tiltaksplan i hovedplan for vann- og avløpsanlegg i Rennesøy

kommune. Det er planavdelingen hos IVAR som har ansvar for utarbeiding av planer og oppfølging av

byggeprosjektene. For detaljer se kapittel 2.6.2, linje 30-43.
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RÅDMANNENS FORSLAG

9 Tekniske tjenester

9.1 Innledning

Teknisk avdeling har gjennom delegering fra rådmannen det overordnede ansvar for alle tjenester og tiltak innenfor

områdene drift, vedlikehold, beredskap og forvaltning av offentlige veier, bygg og anlegg, samt oppfølging av bygge-

og anleggsoppdrag.

Tjenesteområdets viktigste ansvars- og arbeidsområder er:

Forvalting av kommunens eiendommer samt overtakelse av offentlig infrastruktur

Kontaktperson i forhold til kommunens oppgaver i tilknytning til større forurensning og sivil beredskap, i
samarbeid med kommunens beredskapsråd og kriseteam

Rehabilitering av kirker og kirkegårder i tett samarbeid med kirkeverge/Rennesøy kirkelige fellesråd

Byggherrefunksjon ved planlegging og bygging av offentlige bygg samt større veiprosjekt

Kjøp og salg av offentlige arealer og bygg i samråd med kommunens grunnforhandlingsutvalg

Arbeidsgiveroppgaver for medarbeidere i enhetene, og rekruttering av personale og
kompetansehevingstiltak innenfor tjenesteområdets fagområder

Saksforberedelse til hovedutvalgene for plan, miljø og utvikling og for kultur, oppvekst og omsorg, samt
ansvar for iverksetting av vedtak

Tekniske tjenester har gjennom sitt brede fagmiljø et godt utgangspunkt for tett samarbeid mellom de enkelte

tjenesteområder, samt med eksterne myndigheter etter behov.

I årene fremover skal Tekniske tjenester prioritere følgende hovedoppgaver og strategiske mål:

Å sikre kommunen en positiv utvikling av gode løsninger innen vedlikehold av kommunale bygg og anlegg

Å sikre en utvikling og vedlikehold av kommunens beredskapsplaner og tilhørende beredskapsøvelser

Å utvikle og lede alle kommunens byggeprosjekter

Tekniske tjenester har følgende årsverk til disposisjon i 2019 

Økonomiplan 2019 – Rennesøy kommune

  Årsverk

Administrasjon og utbygging 3

Vei 3

Drift og vedlikehold 5,4

Renhold 16

Tabell 9.1 Årsverk, Tekniske tjenester
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1,45 årsverk føres i investeringsregnskapet og �nansieres via de ulike prosjektene (inngår i avsatte budsjettmidler i

investeringsbudsjettet). 0,5 årsverk er utleid til den norske kirke. Budsjettet inkluderer en reduksjon i administrasjon

og utbygging på 0,2 stilling fra 2018.

Budsjettramme 2019 – Teknisk  

Netto driftsramme for 2019 for Tekniske tjenester er kr 23 038 000. Rammen er redusert med kr 1 082 000 i forhold

til budsjett 2018.

9.2 Hovedprioriteringer i planperioden

9.2.1 Drift og vedlikehold

Ved inngangen av 2019 vil det være i overkant av 55 000 kvm bygningsmasse som kommunen skal vedlikeholde.

Utearealer som kommunen har drifts- og vedlikeholdsansvar for utgjør ca. 500 000 m2. Grøntområder og

fellesarealer som kommunen overtar fra private utbyggere er også økende.

Driftstiltak: 

Vedlikeholdstiltak er i mange tilfeller viktig tidlig innsats, men innenfor de disponible rammene er det ikke funnet rom

til å prioritere budsjettområdet høyere enn hva som framgår. De ekstraordinære tiltakene som ble iverksatt i 2016-17

har vært med på å redusere de fremtidige store kostnader som ville ha eskalert. Videre kartlegging av utfordrende

områder på bygningsmassen vil bli tatt med utgangspunkt i det enkelte oppdrag som blir meldt inn og ikke med aktiv

gjennomgang.

9.2.2 Vei

Rennesøy kommune har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier (ca. 66 km.), og har også ansvar for drift

og vedlikehold av ca. 1700 veilys. Rundt 650 av disse står langs riks- og fylkesvei.

Driftstiltak 

De viktigste driftstiltakene er strøing og brøyting, asfaltering, kantklipping, soping, tømming av sandfang, grøfterens

samt mindre vedlikeholdstiltak. Kommunen har også ansvaret for vedlikehold av ferister. Store deler av dette arbeidet

blir utført av private �rma basert på angitt pristilbud.

Asfaltering av grusveier og reasfaltering av veier har vært en prioritert oppgave de siste årene. Kostnader knyttet til

asfaltering har de senere år vært i størrelsesorden kr 500 000. Dette videreføres i budsjettet for 2019.

Med økende og mer intensiv nedbør må kommunen kartlegge behov for �omveier. Det er identi�sert områder som er

spesielt berørte ved intensiv nedbør. I denne sammenheng vil det også satt inn ressurser på systematisk tømming av

sandfangs kummer.

Rennesøy kommune har i forbindelse med arbeidet med kommunesammenslåingen fra 2017 også overtatt ansvaret

for drift og vedlikehold av kommunale veier på Austre Åmøy.

9.2.3 Utbygging

Detaljert beskrivelse av investeringstiltak innen Utbygging �nnes i kapittel 2.6.2.

9.2.4 Renhold
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Rennesøy kommune har generelt en god kvalitet på renholdet. Det gir seg ikke bare utslag i fornøyde brukere av

byggene, men innebærer også et positivt bidrag til de generelle vedlikeholdsutgiftene. Ved økt omfang av

bygningsmasse må det tas høyde for renhold av byggene.

Det er gjennomført en omfattende digitalisering av renholdsplanene i 2018, og dette arbeidet vil fortsette inn i 2019

hvor �ere områder vil gå over til bruk av nettbrett for styring av det daglige renholdet.

9.2.5 Energi

Reduksjon i energiforbruk grunnet ENØK-tiltak er innarbeidet med en innsparing i budsjettrammen på kr 0,7 mill. i

2019 og økende til kr 1,4 mill. i 2020. ENØK-løsningene gjelder blant annet Vikevåg skole, Rennesøy skule, Vikevåg

barnehage og Rennesøy barnehage samt gjennomførte investeringer i SD-anlegg og renovering av kommunehuset.

Energiprisene har i løpet av 2018 vist en økende trend slik at kostnadsbesparelsen kan bli lavere enn antatt.

9.2.6 Eiendom

Avdelingen foretar, i tett samarbeid med kommunejuristen, kjøp og salg av grunn/fast eiendom, utarbeidelse av

kjøpekontrakter samt oppfølging av kjøpet. Prosessen rundt grunnforhandlinger og grunnkjøp er omfattende og

komplisert og juridisk forankring kan være nødvendig.

9.2.7 Beredskap

Teknisk sjef er kommunens kontaktperson i alle saker som angår kommunal beredskap og har et delegert hovedansvar

for koordinering av utarbeidelse og revidering av kommunens beredskapsplaner. Kommunal beredskap omfatter alle

offentlige sektorer og innbefatter alle oppgaver knyttet til oljevern, helse og sosial beredskap, smitte og

krisehåndtering/sorgarbeid, samt alle ulykkes-relaterte oppgaver. Rennesøy kommune sin risiko og sårbarhetsanalyse

samt overordnet beredskapsplan vil i 2019 bli implementert i planene til nye Stavanger.

Økning tilskuddet Rogaland brann og redning IKS 

Styret i Rogaland brann og redning IKS behandlet Økonomi- og handlingsplan 2019-2022 den 10.09.2018.

Representantskapet behandler saken den 01.10.2018. Styret foreslår en økning i tilskuddet fra eierkommunene fra kr

253,3 mill. i 2018 til kr 271,1 mill. i 2019, noe som utgjør en vekst på 7 %. Veksten på kr 17,8 mill. omfatter blant annet

lønnsoppgjør, stillinger knyttet til beredskap, økt husleie for nye stasjoner og SASIRO, samt økte avskrivninger som

følge av investeringer på i underkant av kr 20 mill. Foreslått tilskudd skal også �nansiere Miljørettet helsevern,

Skjenkekontrollen, 110-sentralen og feierseksjonen. Økningen i feierseksjonen �nansieres med selvkostfond de to

første årene i planperioden. Økt husleie knyttet til nye stasjoner i Stavanger (Schancheholen og Lervig) er innarbeidet

i slutten av planperioden.

Rådmennene i eierkommunene foreslår et samlet tilskudd på kr 266,9 mill. i 2019, noe som utgjør en vekst fra 2018

på kr 13,6 mill. (5,4 %). Forslaget omfatter en justering av virkningstidspunkt (01.08.2019) for husleie knyttet til ny

stasjon på Finnøy. Det foreslås videre at husleie på kr 3 mill. knyttet til SASIRO �nansieres gjennom selskapets

egenkapital i 2019. Rådmannen tiltrer styrets forslag om at driftskonsept og leieavtale for SASIRO må gjennomgås i

2019. Driftsselskapet for SASIRO er under avvikling, og virksomheten vil i 2019 inngå som en avdeling i Rogaland

brann og redning IKS. Det anses som formålstjenlig med en spissing av senterets funksjon. Resultatet av dette

arbeidet vil legges til grunn ved neste rullering av Handlings- og økonomiplanen. Det tilligger de styrende organ i

selskapet å foreta nødvendige prioriteringer innenfor budsjettrammen gitt av bystyret, for å sikre en forsvarlig drift

og beredskap.

78

http://op2019.rennesoy.kommune.no/9-tekniske-tjenester/9-2-hovedprioriteringer-i-planperioden/#9-2-5-energi
http://op2019.rennesoy.kommune.no/9-tekniske-tjenester/9-2-hovedprioriteringer-i-planperioden/#9-2-6-eiendom
http://op2019.rennesoy.kommune.no/9-tekniske-tjenester/9-2-hovedprioriteringer-i-planperioden/#9-2-7-beredskap


I løpet av høsten vil det bli fremlagt sak til endelig godkjenning av opptak Strand, Hjelmeland og eventuelt Forsand

kommuner som nye deltakere i selskapet fra 01.01.2019. Konsekvensen er at det tilføres økte utgifter med disse

kommunene sine budsjett, men også justering av eierbrøk tilsvarende. Arbeidet så langt tyder på at eierbrøken for

nåværende eiere reduseres med ca. 8 prosent.

Rennesøy sin andel av tilskuddet økes med kr 372 000 for kommende planperiode.

9.3 Budsje�messige endringer, innsparingstiltak, nye

dri�stiltak og særlige prioriteringer innen Tekniske

tjenester

9.4 Investeringer i planperioden 2019-2022

Investeringsprosjekter innen Tekniske tjenester er nærmere omtalt i kapittel 2.6.2. (http://op2019.rennesoy.kommune.no/2-okonomiske-

rammebetingelser-og-prioriteringer/2-6-forslag-til-investeringsbudsjett-2019-2022/#2-6-2-investeringsprosjekter)

  PRIORITERINGER OG TILTAK          

  TEKNISKE TJENESTER   2019 2020 2021 2022

72 Effektiviseringskrav 0,5%, vedtatt ØP 2018-2021   -110 -110 -110 -110

73 ENØK-tiltak, energibesparelse   -700 -1 400 -1 400 -1 400

74 Kommunale eiendommer, gjennomgang   -150 -150 -150 -150

75 Rogaland Brann og Redning IKS, prisøkning   372 372 372 372

76 Fremtidig omstillingsbehov   -684 -684 -684 -684

77 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt   190 190 190 190

  Sum prioriteringer og tiltak Tekniske tjenester   -1 082 -1 782 -1 782 -1 782

Tabell 9.2 Prioriteringer og tiltak 2019-2022, Tekniske tjenester
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RÅDMANNENS FORSLAG

10 Hovedoversikter, dri�srammer og disposisjonsfond

10.1 Dri�sbudsje�

10.1.1 Hovedoversikt – drift

Økonomiplan 2019 – Rennesøy kommune

  Regnskap
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

Driftsinntekter            

Brukerbetalinger 20 012 19 511 19 534 19 534 19 542 19 542

Andre salgs- og leieinntekter 33 281 33 885 38 810 38 150 38 187 38 021

Overføringer med krav til motytelse 50 472 21 766 21 781 21 542 21 542 21 542

Rammetilskudd 131 836 131 340 135 590 129 370 128 530 129 410

Andre statlige overføringer 14 703 14 032 11 100 9 383 8 414 8 842

Andre overføringer 144 - - - - -

Skatt på inntekt og formue 146 692 149 880 152 150 154 000 155 820 157 660

Eiendomsskatt 1 568 1 650 1 430 1 298 1 163 1 028

Andre direkte og indirekte skatter - - - - - -

Sum driftsinntekter 398 708 372 064 380 395 373 277 373 198 376 045

             

Driftsutgifter            

Lønnsutgifter 207 643 200 896 194 415 191 738 190 529 190 499

Sosiale utgifter 54 080 55 316 56 367 56 317 56 322 56 322

Kjøp av varer og tj som inngår i
tj.produksjon

46 123 40 731 53 527 52 533 52 761 52 537

Kjøp av tjenester som erstatter
tj.produksjon

44 349 47 657 33 168 33 183 33 183 33 183

Overføringer 27 683 11 839 12 078 12 270 12 191 12 191

Avskrivninger 20 137 3 308 23 027 24 055 24 314 24 246

Fordelte utgifter - - -370 -370 -370 -370

Sum driftsutgifter 400 014 359 747 372 212 369 726 368 930 368 608
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  Regnskap
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

             

Brutto driftsresultat -1 306 12 317 8 183 3 551 4 268 7 437

             

Finansinntekter            

Renteinntekter og utbytte 9 442 8 670 9 968 11 737 13 013 13 596

Gevinst på �nansielle instrumenter
(omløpsmidler)

- - - - - -

Mottatte avdrag på utlån 24 50 50 50 50 50

Sum eksterne �nansinntekter 9 466 8 720 10 018 11 787 13 063 13 646

             

Finansutgifter            

Renteutgifter og låneomkostninger 11 098 9 952 12 575 16 077 19 737 20 667

Tap på �nansielle instrumenter
(omløpsmidler)

- - - - - -

Avdrag på lån 25 127 18 700 20 875 19 565 21 110 22 047

Utlån 57 70 70 70 70 70

Sum eksterne �nansutgifter 36 282 28 722 33 520 35 712 40 917 42 784

             

Resultat eksterne �nanstransaksjoner -26 816 -20 002 -23 502 -23 925 -27 854 -29 138

             

Motpost avskrivninger 20 137 3 308 23 027 24 055 24 314 24 246

             

Netto driftsresultat -7 984 -4 377 7 708 3 681 728 2 545

Netto driftsresultat i % av
driftsinntekter

-2,0 % -1,2 % 2,0 % 1,0 % 0,2 % 0,7 %

             

Interne �nanstransaksjoner            

Bruk av tidligere års regnsk.m.
mindreforbruk

14 098 - - - - -

Bruk av disposisjonsfond 8 663 3 383 - - 1 186 -

Bruk av bundne fond 1 356 1 244 - - - 10

Sum bruk av avsetninger 24 117 4 627 - - 1 186 10
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10.1.2 Budsjettskjema 1A – drift

  Regnskap
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

Overført til investeringsregnskapet 15 - 3 083 1 500 - 735

Dekning av tidligere års regnsk.m.
merforbruk

- - - - - -

Avsatt til disposisjonsfond 14 542 214 4 625 1 543 1 223 1 130

Avsatt til bundne fond 1 575 36 - 638 691 690

Sum avsetninger 16 132 250 7 708 3 681 1 914 2 555

             

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk - - - - - -

Tabell 10.1 Hovedoversikt - drift. Tall i hele tusen.

  Regnskap
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

Skatt på inntekt og formue 146 692 149 880 152 150 154 000 155 820 157 660

Ordinært rammetilskudd 131 836 131 340 135 590 129 370 128 530 129 410

Skatt på eiendom 1 568 1 650 1 430 1 298 1 163 1 028

Andre direkte eller indirekte skatter - - - - - -

Andre generelle statstilskudd 14 703 14 032 11 100 9 383 8 414 8 842

Sum frie disponible inntekter 294 799 296 902 300 270 294 051 293 927 296 940

             

Renteinntekter og utbytte 29 579 11 978 14 995 17 792 19 327 19 842

Gevinst �nansielle instrumenter
(omløpsmidler)

- - - - - -

Renteutg.,provisjoner og andre �n.utg. 11 098 9 952 12 575 16 077 19 737 20 667

Tap �nansielle instrumenter
(omløpsmidler)

- - - - - -

Avdrag på lån 25 127 18 720 20 895 19 585 21 130 22 067

Netto �nansinnt./utg. 6 646 16 694 18 475 17 870 21 540 22 892

             

Til dekning av tidligere regnsk.m.
merforbruk

- - - - - -

Til ubundne avsetninger 14 542 214 4 625 1 543 1 223 1 130

Til bundne avsetninger 1 575 36 0 638 691 690
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10.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

10.1.4 Rådmannens forslag til endringer i drift

  Regnskap
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

Bruk av tidligere regnks.m.
mindreforbruk

14 098 - - - - -

Bruk av ubundne avsetninger 8 663 3 383 - - 1 186 -

Bruk av bundne avsetninger 1 356 1 244 - - - 10

Netto avsetninger 7 999 4 377 -4 625 -2 181 -728 -1 810

             

Overført til investeringsbudsjettet 15 - 3 083 1 500 - 735

Til fordeling drift 296 137 284 585 274 087 272 500 271 659 271 503

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 296 137 284 585 274 087 272 500 271 659 271 503

Mer/mindreforbruk - - - - - -

Tabell 10.2 Budsjettskjema 1A - drift. Tall i hele tusen.

  Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022

Fellestjenester 28 518 157 29 343 000 28 832 000 28 579 000 27 995 000 27 735 000

Oppvekst og læring 127 608 698 116 220 000 114 289 000 113 476 000 112 737 000 112 737 000

Helse og velferd 91 342 784 93 792 000 89 112 000 87 563 000 87 755 000 87 755 000

Kultur og samfunn 30 167 888 11 191 000 7 405 000 9 133 000 9 423 000 9 527 000

Tekniske tjenester 10 626 990 24 120 000 23 038 000 22 338 000 22 338 000 22 338 000

Finans 7 872 297 9 919 000 11 411 000 11 411 000 11 411 000 11 411 000

Sum drift 296 136 814 284 585 000 274 087 000 272 500 000 271 659 000 271 503 000

Sum fordelt til drift 296 136 814 284 585 000 274 087 000 272 500 000 271 659 000 271 503 000

Sum totalt   - - - - -

Tabell 10.3 Budsjettskjema 1B - netto drift

Nr Endringer i drift Opprinnelig
budsjett 2018

2019 2020 2021 2022

  SENTRALE INNTEKTER          

  Frie inntekter          

1 Skatt på inntekt og formue -149 880 -152 150 -154 000 -155 820 -157 660
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
budsjett 2018

2019 2020 2021 2022

2 Rammetilskudd -134 490 -139 070 -132 900 -132 100 -133 030

3 Inntektsutjevning 3 850 4 080 4 130 4 170 4 220

4 Skjønnstilskudd språkdeling -700 -600 -600 -600 -600

  Sum frie inntekter -281 220 -287 740 -283 370 -284 350 -287 070

  Andre inntekter          

5 Eiendomsskatt verk og bruk -1 650 -1 430 -1 298 -1 163 -1 028

6 Tildeling fra statens havbruksfond   -1 700 -1 000 -1 000 -1 000

7 Integreringstilskudd -13 132 -8 530 -7 433 -6 414 -6 852

8 Kompensasjonsordinger i Husbanken -900 -870 -950 -1 000 -990

  Sum andre inntekter -15 682 -12 530 -10 681 -9 577 -9 870

  Sum sentrale inntekter -296 902 -300 270 -294 051 -293 927 -296 940

  FINANS          

9 Avdrag 18 700 20 875 19 565 21 110 22 047

10 Lyse AS, renteinntekter , ansvarlig lån -670 -752 -805 -845 -828

11 Utbytte, Lyse AS -5 750 -6 325 -6 900 -7 188 -7 475

12 Motpost kalkulatoriske renter og avdrag VAR området -3 308 -5 027 -6 055 -6 314 -6 246

13 Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån 8 752 10 762 13 491 16 461 17 186

14 Renter av bankinnskudd -1 050 -1 078 -1 446 -1 704 -1 812

  Sum �nans 16 674 18 455 17 850 21 520 22 872

 
OVERFØRING TIL INVESTERING, BRUK OG
AVSETNING FOND

         

15 Avsetning til disposisjonsfond, midler fra havbruk 0 1 700 1 000 1 000 1 000

16 Bruk av bundne avsetninger -309 0 0 0 0

17 Bruk av disposisjonsfond -3 382 0 0 -1 186 0

18 Overføring fra drift til investering 0 3 083 1 500 0 735

  Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond -3 691 4 783 2 500 -186 1 735

  SENTRALE UTGIFTER          

19 Lønnsreserve , lønnsoppgjør 2019 4 408 5 311 5 311 5 311 5 311

20 Pensjon sentrale poster 5 511 6 100 6 100 6 100 6 100

  SENTRALE UTGIFTER Totalt 9 919 11 411 11 411 11 411 11 411

  Beregnet netto driftsramme til disposisjon -274 000 -265 621 -262 290 -261 182 -260 922
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
budsjett 2018

2019 2020 2021 2022

  Disponibelt utover 2018,nivå   -8 379 -11 710 -12 818 -13 078

  PRIORITERINGER OG TILTAK          

  FELLESTJENESTER inkl. sentrale områder          

21 Digitalisering av arkivtjenester   -850 -850 -850 -850

22 Effektiviseringskrav 0,5%, vedtatt ØP 2018-2021   -155 -155 -155 -155

23 IKT, nedbemanning   -516 -516 -516 -516

24 Den norske kirke, justering av tilskudd   -37 -37 -37 -37

25
Kommunereform, redusert kompensasjon til
gruppeledere

  0 -150 -150 -150

26 Green Mountain, leieinntekter   -110 -160 -210 -210

27 Valg, planlegging og gjennomgføring   260 0 260 0

28 Kommunereform, prosjektstilling   700 700 0 0

29
Omstillingsbehov i henhold til vedtatt økonomiplan 18-
21

  0 192 113 113

30 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt   197 197 197 197

 
Sum prioriteringer og tiltak Fellestjenester inkl.
sentrale områder

  -511 -779 -1 348 -1 608

  OPPVEKST OG LÆRING          

31 Effektiviseringskrav 0,5%, vedtatt ØP 2018-2021   -680 -680 -680 -680

32 PC og inventar, utskifting   -200 -200 -200 -200

33 Fremtidig omstillingsbehov   0 -813 -1 552 -1 552

34
Omstillingsbehov i henhold til vedtatt økonomiplan 18-
21

  -1 416 -1 416 -1 416 -1 416

35 Rennesøy-barnehagen, reduksjon av antall avdelinger   -2 431 -2 432 -2 432 -2 432

36 Vinterlandbruksskolen   -242 -242 -242 -242

37 Rennesøyskolen, økning i antall klasser   386 386 386 386

38 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt   2 653 2 653 2 653 2 653

  Sum prioriteringer og tiltak Oppvekst og læring   -1 930 -2 744 -3 483 -3 483

  HELSE OG VELFERD          

39 Barnevernstjenester, økte klientutgifter   1 000 1 000 1 000 1 000

40 Motiview-sykkel, reduserte lisensutgifter   -20 -20 -20 -20

41 Effektiviseringskrav 0,5%, vedtatt ØP 2018-2021   -510 -510 -510 -510

42 Tverrfaglige tjenester, økt tilskudd rus og psykiatri   -944 -944 -944 -944
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
budsjett 2018

2019 2020 2021 2022

43 Helse og velferd stab, redusert bemanning   -1 556 -1 556 -1 556 -1 556

44 Rus og psykiatri, prosjektstilling   764 764 764 764

45 Miljøtjeneste for brukere, redusert ressursbruk   -111 -111 -111 -111

46 Introduksjonsstønad tilknyttet �yktninger   -4 383 -5 887 -5 687 -5 687

47 BPA, kjøp av tjenester   440 440 440 440

48 Kvali�seringsordningen, lønnsutgifter   -525 -525 -525 -525

49 Legevakt, helsestasjon og fysioterapi - innsparing   -58 -103 -103 -103

50 Integrering, redusert ressursbruk   -192 -192 -192 -192

51
Omstillingsbehov i henhold til vedtatt økonomiplan 18-
21

  -44 -44 -44 -44

52 Erfaringskonsulent, videreføring av stilling   246 246 246 246

53 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt   1 213 1 213 1 213 1 213

  Sum prioriteringer og tiltak Helse og velferd   -4 680 -6 229 -6 029 -6 029

  KULTUR OG SAMFUNN inkl. VAR          

54 Effektiviseringskrav 0,5 % og fremtidig omstillingsbehov   -363 -363 -363 -363

55 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt   187 187 187 187

56 Avløp, avsetning til bundne driftsfond   0 638 659 637

57
Avløp, avsetning til disposisjonsfond knyttet til
akkumulert underskudd

  1 474 11 0 0

58 Avløp, gebyrinntekter   -6 834 -6 111 -6 111 -6 028

59 Avløp, kalkulatoriske renter og avskrivninger   2 325 2 426 2 414 2 352

60 Avløp, kostnader   3 035 3 036 3 038 3 039

61 Renovasjon, avsetning til bundne driftsfond   0 0 0 53

62
Renovasjon, avsetning til disposisjonsfond knyttet til
akkumulert underskudd

  410 235 201 130

63 Renovasjon, gebyrinntekter   -6 427 -6 313 -6 313 -6 313

64 Renovasjon, kalkulatoriske renter og avskrivninger   140 199 230 246

65 Renovasjon, kostnader   5 877 5 879 5 882 5 884

66
Vann, avsetning til bundne driftsfond knyttet til
produksjon og distribusjon

  0 0 32 0

67
Vann, avsetning til disposisjonsfond knyttet til
produksjon og distribusjon

  1 041 297 22 0

68
Vann, bruk av bundne driftsfond knyttet til produksjon
og distribusjon

  0 0 0 -10
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10.2 Investeringsbudsje�

10.2.1 Hovedoversikt – investering

Nr Endringer i drift Opprinnelig
budsjett 2018

2019 2020 2021 2022

69 Vann, gebyrinntekter produksjon og distribusjon   -9 825 -9 952 -9 952 -9 869

70 Vann, kalkulatoriske renter og avskrivninger   2 562 3 430 3 670 3 648

71 Vann, kostnader knyttet til produksjon og distribusjon   6 222 6 225 6 228 6 231

  Sum prioriteringer og tiltak Kultur og samfunn inkl. VAR   -176 -176 -176 -176

  TEKNISKE TJENESTER          

72 Effektiviseringskrav 0,5%, vedtatt ØP 2018-2021   -110 -110 -110 -110

73 ENØK-tiltak, energibesparelse   -700 -1 400 -1 400 -1 400

74 Kommunale eiendommer, gjennomgang   -150 -150 -150 -150

75 Rogaland Brann og Redning IKS, prisøkning   372 372 372 372

76 Fremtidig omstillingsbehov   -684 -684 -684 -684

77 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt   190 190 190 190

  Sum prioriteringer og tiltak Tekniske tjenester   -1 082 -1 782 -1 782 -1 782

 
Sum prioriteringer og tiltak Fellestjenester inkl.
sentrale områder

  -511 -779 -1 348 -1 608

  Sum prioriteringer og tiltak Oppvekst og læring   -1 930 -2 744 -3 483 -3 483

  Sum prioriteringer og tiltak Helse og velferd   -4 680 -6 229 -6 029 -6 029

  Sum prioriteringer og tiltak Kultur og samfunn inkl. VAR   -176 -176 -176 -176

  Endringer på tjenesteområdene samlet   -8 379 -11 710 -12 818 -13 078

  Budsjettbalanse   0 0 0 0

Tabell 10.4 Rådmannens forslag til endringer i drift. Tall i 1000 kr.

  Regnskap
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

Inntekter            

Salg av driftsmidler og fast eiendom - - - 10 000 10 000 -

Andre salgsinntekter - - - - - -

Overføringer med krav til motytelse 394 11 925 25 312 - - -

Kompensasjon for merverdiavgift 5 647 5 211 9 989 4 650 6 144 731
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  Regnskap
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

Statlige overføringer - - - - - -

Andre overføringer - - - - - -

Renteinntekter og utbytte - - - - - -

Sum inntekter 6 040 17 136 35 301 14 650 16 144 731

             

Utgifter            

Lønnsutgifter 668 - - - - -

Sosiale utgifter 197 - - - - -

Kjøp av varer og tj som inngår i
tj.produksjon

39 966 100 822 92 062 63 595 80 575 4 725

Kjøp av tjenester som erstatter
tj.produksjon

- - - - - -

Overføringer 5 647 - - - - -

Renteutgifter og omkostninger - - - - - -

Fordelte utgifter - - - - - -

Sum utgifter 46 477 100 822 92 062 63 595 80 575 4 725

             

Finanstransaksjoner            

Avdrag på lån 3 914 - 2 600 3 000 3 600 4 000

Utlån 10 269 - 16 000 16 000 16 000 16 000

Kjøp av aksjer og andeler 769 - - - - -

Dekning av tidligere års udekket - - - - - -

Avsatt til ubundne investeringsfond 1 150 - - - - -

Avsatt til bundne investeringsfond - - - - - -

Sum �nansieringstransaksjoner 16 102 - 18 600 19 000 19 600 20 000

             

Finansieringsbehov 56 539 83 686 75 361 67 945 84 031 23 994

             

Dekket slik:            

Bruk av lån 50 691 76 536 68 028 62 295 79 281 18 109

Salg av aksjer og andeler - - - - - -

Mottatte avdrag på utlån 5 064 - 3 750 4 150 4 750 5 150
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10.2.2 Budsjettskjema 2A – investering

  Regnskap
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

Overført fra driftsregnskapet 15 - 3 083 1 500 - 735

Bruk av tidligere års udisponert - - - - - -

Bruk av disposisjonsfond - 250 500 - - -

Bruk av bundne driftsfond - - - - - -

Bruk av ubundne investeringsfond 769 6 900 - - - -

Bruk av bundne investeringsfond - - - - - -

             

Sum �nansiering 56 539 83 686 75 361 67 945 84 031 23 994

             

Udekket/udisponert - - - - - -

Tabell 10.5 Hovedoversikt - investering. Tall i hele tusen.

Budsjettskjema 2A -
investering

Regnskap
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

Investeringer i anleggsmidler 46 477 100 822 92 062 63 595 80 575 4 725

Utlån og forskutteringer 10 269 - 16 000 16 000 16 000 16 000

Kjøp av aksjer og andeler 769 - - - - -

Avdrag på lån 3 914 - 2 600 3 000 3 600 4 000

Dekning av tidligere års udekket - - - - - -

Avsetninger 1 150 - - - - -

Årets �nansieringsbehov 62 580 100 822 110 662 82 595 100 175 24 725

             

Finansiert slik:            

Bruk av lånemidler 50 691 76 536 68 028 62 295 79 281 18 109

Inntekter fra salg av anleggsmidler - - - 10 000 10 000 -

Tilskudd til investeringer - - - - - -

Kompensasjon for merverdiavgift 5 647 5 211 9 989 4 650 6 144 731

Mottatte avdrag på utlån og
refusjoner

5 458 11 925 29 062 4 150 4 750 5 150

Andre inntekter - - - - - -
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10.2.3 Budsjettskjema 2B – investering

Budsjettskjema 2A -
investering

Regnskap
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

Sum ekstern �nansiering 61 795 93 672 107 079 81 095 100 175 23 990

             

Overført fra driftsbudsjettet 15 - 3 083 1 500 - 735

Bruk av tidligere års udisponert - - - - - -

Bruk av avsetninger 769 7 150 500 - - -

Sum �nansiering 62 580 100 822 110 662 82 595 100 175 24 725

             

Udekket/udisponert - - - - - -

Tabell 10.6 Budsjettskjema 2A - investering. Tall i hele tusen.

Nr. Investeringsprosjekter Total
kostnadsramme

2019 2020 2021 2022

  Diverse investeringer          

1 IKT oppgraderinger   625 000 625 000 625 000 625 000

2 Øke pc-tettheten i skolen   312 500 312 500 312 500 312 500

3
Nye Stavanger, anskaffelser og fornying av IT-
systemer

  500 000      

4
Ballbinge, Vestre Åmøy velforening,
investeringstilskudd

300 000 200 000 50 000 50 000  

  Sum diverse investeringer   1 637 500 987 500 987 500 937 500

  Vei          

5 Sykkelparkeringer 1 000 000 550 000      

6
Utbedring av natursteinsmur
Breivik/Hegrebergveien

1 250 000 1 125 000      

7 Fortau fra kulturhuset til sykehjemmet 4 063 000 3 563 000      

8
Reguleringsplan for veiutvidelse og gs-vei FV 574
Vikevåg - Østhusvik

1 438 000 664 000      

9 Reg.plan og detaljplan gs-vei Østhusvik - Eltarvåg 1 625 000 838 000      

10
GS-vei langs FV 586 Bruveien på Sokn, fra
Nygårdsveien til Åmøyveien

7 500 000 4 870 000      

11 Veilys FV 573 Sørbøveien fra Vikevåg i retning Sørbø 2 250 000 2 220 000      

12 Veilys FV 573 Sørbøveien, fra E39 til grendahuset 3 062 500 1 250 000      

13 Reinvestering gatelys   250 000 250 000 250 000 250 000
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Nr. Investeringsprosjekter Total
kostnadsramme

2019 2020 2021 2022

14 Pålagt utskifting av kviksølvholdige armaturer   688 000      

15 Tra�kksikkerhetstiltak, generell post   625 000 625 000 625 000 625 000

16 GS vei bru/kai til byggefelt 9 375 000 625 000 2 500 000 6 250 000  

17 Renovering /opprusting av kommunale kaier 5 000 000 1 750 000 1 250 000 1 250 000  

18 Realisering GS-vei Østhusvik/Hanasand 15 000 000 5 000 000 10 000 000    

  Sum vei   24 018 000 14 625 000 8 375 000 875 000

  Utbygging          

19 Bofellesskap Eltarvåg 25 600 000 24 000 000      

20 Kommunal egenandel befalsmesse, Fjøløy     375 000 375 000 375 000

21 Oppgradering av omsorgsboliger i Vikevågveien 5 625 000 2 812 500 1 875 000    

22 Oppgradering av lekeplasser i barnehager   125 000 125 000 125 000 125 000

23 Oppgradering lekeplasser i kommunale felt   125 000 125 000 125 000 125 000

24 Brannsikring av kommunale boliger   187 500 187 500 187 500 187 500

25
Nytt kommunehus, inkl sentrumsutvikling og
rekkefølgekrav

80 000 000 5 000 000 20 000 000 52 000 000  

26 ENØK tiltak for kommunale bygg 15 600 000 4 850 000      

27 Kjøp av areal til offentlig formål   300 000 300 000 300 000 300 000

28 Hausken kirke- og livsynssenter realisering 15 600 000 1 000 000   14 100 000  

29
Rehabilitering Fjøløy fort
(Dagsturhytte/overnattingshytte)

5 200 000 4 900 000      

  Sum utbygging   43 300 000 22 987 500 67 212 500 1 112 500

  VAR-sektor          

  Vann          

30
Gen. oppgradering av
ventilkammer/basseng/kummer

  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

31
Oppdimensjonering av ledningsnett Mosterøy
m/basseng

14 484 000 12 000 000      

32 Nytt høydebasseng på Bru 4 160 000   4 160 000    

33 Nytt høydebasseng Sørbø 2 200 000     2 200 000  

34 Ny trykkforsyning Østhusvik – Bjerga 3 111 000 3 000 000      

35 Oppgradering ventilkammer Bjerga 306 000 306 000      

36 Diverse tiltak basseng Askje 765 000   765 000    

37 Ny vannledning Østhusvik-Hanasand 18 800 000 6 000 000 12 800 000    
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Nr. Investeringsprosjekter Total
kostnadsramme

2019 2020 2021 2022

  Sum vann   22 306 000 18 725 000 3 200 000 1 000 000

  Avløp          

38 Generell oppgr. av kummer og ledninger, sanering etc.   300 000 300 000 300 000 300 000

39 Kloakkering Sørbø 3 120 000   3 120 000    

40 Utslippsledning Vestre Åmøy 450 000   450 000    

41 Avløpsanlegg Soknaveien 1 000 000   800 000    

  Sum avløp   300 000 4 670 000 300 000 300 000

  Renovasjon          

42
Tilpassing til nytt renovasjonssystem nytt
sorteringsanlegg

1 100 000   1 100 000    

43 Etablering av nedgravde containere   500 000 500 000 500 000 500 000

  Sum renovasjon   500 000 1 600 000 500 000 500 000

  Sum VAR-sektor   23 106 000 24 995 000 4 000 000 1 800 000

  Totale brutto investeringer   92 061 500 63 595 000 80 575 000 4 725 000

  Finansiering          

44 Salg av kommunal eiendom     10 000 000 10 000 000  

45 Momsrefusjoner   9 988 875 4 650 000 6 143 750 731 250

46
Spillemidler, Dagshytte + egenkapital fra Ryfylke
friluftsråd og fylkeskommunale midler

  2 683 000      

47 Spillemidler, kunstgressbane Mosterøy   2 480 000      

48
Etableringstilskudd Miljødirektoratet,
sykkelparkering

  450 000      

49
Refusjon fra fylkeskommunen, Nygårdshagen-
Bomstasjon GS-vei

  6 000 000      

50
Refusjon fra fylkeskommunen, Fortau kulturhus til
sykehjemmet.

  1 500 000      

51
Refusjon fra fylkeskommunen, Reg.plan veiutvidelse
FV 574 Vikevåg - Østhusvik

  330 000      

52
Refusjon fra fykeskommunen, Reg.plan og detaljplan
gs-vei Østhusvik - Eltarvåg

  669 000      

53
Refusjon fra fylkeskommunen, Veilys Sørbø, fra
grendahuset til E39

  1 800 000      

54
Refusjon fra fylkeskommunen, Veilys Sørbøveien, fra
Vikevåg i retning Sørbø

  2 450 000      

55 Tilskudd fra ENOVA   1 450 000      

56 Tilskudd fra Husbanken, Eltarvåg bofellesskap   5 500 000      
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10.3 Ne�o dri�srammer

Nr. Investeringsprosjekter Total
kostnadsramme

2019 2020 2021 2022

57
Bruk av disposisjonsfond drift, til �nansiering av linje
4

  500 000      

58 Avdrag på ansvarlig lån til Lyse   1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000

59 Overføringer fra drift   3 083 000 1 500 000 0 735 000

60 Låneopptak   52 027 625 46 295 000 63 281 250 2 108 750

  Sum �nansiering   92 061 500 63 595 000 80 575 000 4 725 000

  Udekket   0 0 0 0

  Egen�nansiering av investeringer   43 % 27 % 21 % 55 %

Tabell 10.7 Budsjettskjema 2B - investering

  Beløp 2019 Beløp 2018

Fellestjenester    

10 Lønn og sosiale utgifter Totalt 11 561 000 11 500 000

10100 Fast lønn 7 418 000 7 237 000

10400 Lønn 30 000  

10400 Overtid 15 000 30 000

10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 5 000 5 000

10507 Avg.pl./trekkpl. bilgodtgjørelse 27 000 27 000

10800 Lønn ordfører / varaordfører 915 000 915 000

10801 Godtgjørelse kommunestyrerep. 138 000 138 000

10802 Godtgjørelse formannskap 61 000 61 000

10803 Godtgjørelse hovedutvalg KOO 7 000 7 000

10804 Godtgjørelse hovedutvalg MU 207 000 207 000

10805 Godtgjørelse planutvalg 77 000 77 000

10806 Godtgjørelse kontrollutvalg 80 000 80 000

10807 Godtgjørelse eldreråd 46 000 46 000

10808 Godtgjørelse byggekomitè 69 000 69 000

10810 Tapt arb.fortjeneste 5 000 5 000

10815 Annen lønn/godtgj. folkevalgte 160 000 160 000

10910 Pensjonspremie KLP 944 000 1 000 000
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  Beløp 2019 Beløp 2018

10990 Arbeidsgiveravgift 1 357 000 1 436 000

11 Kjøp varer/tjenester som inngåe i komm. tjenesteproduksjon Totalt 5 933 000 5 523 000

11000 40 000  

11000 Kontormateriell 45 000 45 000

11010 Kopieringsmateriell 20 000 20 000

11020 Abonnement/faglitteratur 95 000 95 000

11150 Matvarer 120 000 105 000

11160 Kantinedrift 2 000 2 000

11200 Div. driftsutgifter 616 000 331 000

11210 Velferdstiltak, ansatte 250 000 250 000

11215 Bedriftshelsetjeneste 90 000 90 000

11285 Gaver/påskjønnelser 39 000 39 000

11286 Innfordringsutgifter 5 000 5 000

11288 Administrasjonsgebyr Startlån 23 000 23 000

11300 Telefonutgifter 417 000 417 000

11310 Porto 150 000 150 000

11320 Bank-gebyrer og tjenester 26 000 26 000

11330 Datakommunikasjon 18 000 18 000

11400 Annonser 116 000 101 000

11401 Stillingsannonser 15 000 15 000

11430 Representasjon/møter 4 000 4 000

11500 Kursutgifter 370 000 325 000

11600 Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.) 5 000 5 000

11610 Bilgodtgjørelse 51 000 51 000

11720 Bompenger 6 000 6 000

11730 10 000  

11730 Reiseutgifter 51 000 51 000

11850 Forsikringer 500 000 500 000

11860 Personforsikringer 700 000 700 000

11865 Ansvarsforsiking 70 000 70 000

11970 Kontingenter 350 000 350 000
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  Beløp 2019 Beløp 2018

11972 Kontingent K.S. 274 000 274 000

11973 OU - midler 280 000 280 000

11985 Bet. for datatjenester/lisenser 1 175 000 1 175 000

12 Kjøp varer/tjenester som inngåe i komm. tjenesteproduksjon Totalt 870 000 870 000

12000 Inventar og utstyr 5 000 5 000

12071 IKT-utstyr 160 000 160 000

12210 Leie/leasing av maskiner/større utstyr 250 000 250 000

12400 Service- /driftsavtaler og reparasjoner 20 000 20 000

12450 Kopieringsavtaler 150 000 150 000

12700 Konsulenttjenester 75 000 75 000

12702 Interkommunalt arkiv 210 000 210 000

13 Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteproduksjon Totalt 7 230 000 8 148 000

13500 Kjøp fra kommuner/kommunale institusjoner 6 193 000 7 111 000

13530 Arbeidsgiverkontroll 350 000 350 000

13540 Revisjonsutgifter 439 000 439 000

13700 Kjøp av tjenestetilbud fra private 10 000 10 000

13710 Ref. ekstern arb.giver 176 000 176 000

13750 Kjøp fra IKS 62 000 62 000

14 Overføringer Totalt 6 238 000 6 192 000

14700 Overf. til andre 3 665 000 3 767 000

14711 Tjenesteyting Kirkelig fellesråd 588 000 588 000

14724 Tilskudd videregående opplæring 100 000 100 000

14726 Tilskudd politiske partier 55 000 55 000

14930 Seniortiltak 1 830 000 1 682 000

16 Salgsinntekter Totalt -2 401 000 -2 291 000

16202 Salg pins -1 000 -1 000

16560 Avgiftspliktige leieinntekter -2 400 000 -2 290 000

17 Overføringer med krav til motytelse Totalt -599 000 -599 000

17002 Refusjon tilretteleggingstilskudd -5 000 -5 000

17500 Refusjoner fra kommuner -236 000 -236 000

17730 Tjenesteyting Kirkelig fellesråd -113 000 -113 000
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  Beløp 2019 Beløp 2018

17900 Interne overføringer -245 000 -245 000

19 Finansinntekter Totalt   -1 030 000

19400 Bruk av disposisjonsfond   -850 000

19500 Bruk av bundne fond   -180 000

Fellestjenester Totalt 28 832 000 28 313 000

Finans    

10 Lønn og sosiale utgifter Totalt 5 690 000 5 311 000

10910 Pensjonspremie KLP 447 000 832 000

10920 Pensjonspremie SPK 0 -2 541 000

10930 Premie Avtalefestet pensjon KLP 600 000 630 000

10932 Reguleringspremie fordeles 9 537 000 10 586 000

10934 Premie avtalefestet pensjon SPK 960 000 960 000

10935 Kommunens andel utbet. AFP-pensjon 900 000 900 000

10950 Premieavvik pensjon -6 610 000 -5 713 000

10960 Premiefond KLP -852 000 -793 000

10990 Arbeidsgiveravgift 1 640 000 1 250 000

10995 Arbeidsgiveravgift av premieavvik pensjon -932 000 -800 000

14 Overføringer Totalt 5 721 000 4 608 000

14901 Lønnsreserve 5 721 000 4 608 000

15 Finansutgifter Totalt 38 233 000 28 960 000

15000 Renteutgifter, låneomkostninger 11 654 000 8 745 000

15020 Swap-avtale 921 000 1 515 000

15100 Avdrag på lån 20 875 000 18 700 000

15400 Avsetninger til disponible fond 1 700 000  

15700 Overføring til investeringsregnskapet 3 083 000  

18 Overføringer uten krav til motytelse Totalt -291 740 000 -283 770 000

18000 Rammeoverføring -139 670 000 -135 190 000

18001 Inntektsutjevning 4 080 000 3 850 000

18100 Overføring fra staten -1 700 000  

18115 Investeringskompensasjon -870 000 -900 000

18700 Skatt på formue og inntekt -152 150 000 -149 880 000
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  Beløp 2019 Beløp 2018

18740 Eiendomsskatt -1 430 000 -1 650 000

19 Finansinntekter Totalt -14 995 000 -14 237 000

19000 Renter av bankinnskudd -1 376 000 -1 358 000

19005 Renter av utl. startlån -1 515 000 -1 200 000

19008 Renter andre utlån -752 000 -670 000

19050 Utbytte fra selskaper -6 325 000 -5 750 000

19400 Bruk av disposisjonsfond   -1 951 000

19500 Bruk av bundne fond    

19900 Motpost avskrivninger -3 153 000 -2 395 000

19901 Motpost kalkulatoriske renter -1 874 000 -913 000

Finans Totalt -257 091 000 -259 128 000

Helse og velferd    

10 Lønn og sosiale utgifter Totalt 81 222 000 86 656 000

10100 Fast lønn 51 002 000 51 481 000

10105 Funksjonstillegg 31 000 31 000

10108 Andre tillegg 171 000 171 000

10109 Lønn veiledning 162 000 162 000

10120 Kveld/nattillegg 3 052 000 3 052 000

10130 Helligdagstillegg 1 512 000 1 512 000

10132 Lørdag/søndagstillegg 1 910 000 1 910 000

10150 Delt vakt 675 000 675 000

10190 Lønn tilitsvalgte 238 000 238 000

10200 Vikarer 488 000 488 000

10222 Vikarer sykdom/svangerskap 307 000 307 000

10224 Vikarer kurs/opplæring 112 000 112 000

10300 Ekstrahjelp 30 000 30 000

10320 Ferievikarer 1 716 000 1 866 000

10400 Overtid 100 000 100 000

10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 1 100 000 1 100 000

10507 Avg.pl./trekkpl. bilgodtgjørelse 2 000 2 000

10520 Sysselsetting/arb.trening 245 000 245 000
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  Beløp 2019 Beløp 2018

10530 Lønn, støttekontakter 100 000 100 000

10550 Lønn, private avlastere 46 000 46 000

10560 Omsorgslønn 150 000 150 000

10590 Trekkpliktig stipend 5 000 5 000

10890 Lønn/introduksjonsstønad 1 904 000 6 287 000

10891 Lønn/kvali�seringsordningen 0 525 000

10910 Pensjonspremie KLP 6 514 000 6 464 000

10990 Arbeidsgiveravgift 9 650 000 9 597 000

11 Kjøp varer/tjenester som inngåe i komm. tjenesteproduksjon Totalt 7 988 000 8 138 000

11000 Kontormateriell 54 000 54 000

11020 Abonnement/faglitteratur 19 000 19 000

11100 Medisinsk forbruksmateriell 329 000 329 000

11110 Spesialundersøk./honorar 25 000 25 000

11120 Medisinsk utstyr 7 000 7 000

11140 Medisiner 301 000 301 000

11150 Matvarer 1 085 000 1 076 000

11170 Matvarer for videresalg 40 000 40 000

11200 Div. driftsutgifter 591 000 686 000

11220 Velferdstiltak, brukere 2 000 2 000

11236 Farmasøytisk tilsyn 40 000 40 000

11250 Rengjøringsprodukter 30 000 30 000

11260 Arbeidstøy (spesialbekledning) 8 000 8 000

11280 Plast og papir 255 000 255 000

11285 Gaver/påskjønnelser 5 000 5 000

11300 Telefonutgifter 39 000 39 000

11310 Porto 21 000 26 000

11320 Bank-gebyrer og tjenester 3 000 3 000

11330 Datakommunikasjon 38 000 38 000

11400 Annonser 19 000 19 000

11401 Stillingsannonser 10 000 12 000

11430 Representasjon/møter 1 000 1 000

98



  Beløp 2019 Beløp 2018

11500 Kursutgifter 345 000 345 000

11600 Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.) 28 000 28 000

11610 Bilgodtgjørelse 191 000 195 000

11655 Utgiftsdekning 2 000 2 000

11670 Arbeidstøy (oppgavepliktig) 36 000 36 000

11705 Drift av leasing biler 160 000 180 000

11720 Bompenger 53 000 63 000

11730 Reiseutgifter 73 000 76 000

11740 Andre transportugifter 1 205 000 1 205 000

11800 Strøm 7 000 7 000

11862 Tilskudd pasientskadeerstatning 140 000 140 000

11900 Husleie 2 120 000 2 120 000

11960 Komm.avgifter 271 000 271 000

11970 Kontingenter 4 000 4 000

11980 Lisenser 183 000 203 000

11985 Bet. for datatjenester/lisenser 203 000 203 000

11986 Bet. for lisenser og webløsninger 42 000 42 000

11990 Gebyrer 3 000 3 000

12 Kjøp varer/tjenester som inngåe i komm. tjenesteproduksjon Totalt 1 015 000 915 000

12000 Inventar og utstyr 506 000 461 000

12010 Hjelpemidler 3 000 3 000

12080 Litteratur, musikk, �lm 1 000 1 000

12110 Leie/leasing av transpormidler 290 000 250 000

12300 Vedlikehold, byggetjenester /nybygg 50 000 50 000

12305 Vedlikehold invent. og utstyr 70 000 55 000

12400 Service- /driftsavtaler og reparasjoner 85 000 85 000

12470 IKT, service- /driftsavtaler og reparasjoner 10 000 10 000

13 Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteproduksjon Totalt 15 164 000 14 105 000

13000 Kjøp fra staten/statlige institusjoner 184 000 362 000

13050 Kjøp av helsetjenester i EØS-land 15 000 15 000

13500 Kjøp fra kommuner/kommunale institusjoner 9 134 000 8 134 000

99



  Beløp 2019 Beløp 2018

13502 Kjøp av tjenester, komm. (klient) 140 000 260 000

13700 Kjøp av tjenestetilbud fra private 5 382 000 5 002 000

13730 Tolketjeneste 132 000 155 000

13750 Kjøp fra IKS 147 000 147 000

13810 Nødmeldingstjeneste 30 000 30 000

14 Overføringer Totalt 4 060 000 3 926 000

14730 Livsopphold, bidrag 1 700 000 1 666 000

14731 Boutgifter, bidrag 2 000 000 1 900 000

14732 Nødhjelp 40 000 40 000

14733 Bidrag andre formål 190 000 190 000

14735 Forebyggende tiltak, individuelt 30 000 30 000

14736 Forebyggende tiltak, generelt 50 000 50 000

14737 Boutgifter midlertidig bolig 20 000 20 000

14739 Etableringsstøtte 30 000 30 000

15 Finansutgifter Totalt 70 000 70 000

15210 Sosiallån 70 000 70 000

16 Salgsinntekter Totalt -7 687 000 -7 754 000

16100 Egenbetaling -1 428 000 -1 405 000

16101 Brukerbetaling langtid -2 650 000 -2 650 000

16102 Brukerbetaling korttid -300 000 -300 000

16103 Brukerbetaling praktisk bistand -246 000 -246 000

16125 Brukerbetaling trygghetsalarm -140 000 -140 000

16126 Brukerbetaling telefon -7 000 -7 000

16128 Brukerbetaling matombringing -550 000 -550 000

16133 Brukerbetaling aktivitetssenter -120 000 -120 000

16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer m.v. -176 000 -266 000

16300 Husleie -1 984 000 -1 984 000

16360 Refusjon tv-pakke -26 000 -26 000

16570 Avgiftspliktig salg matvarer -60 000 -60 000

17 Overføringer med krav til motytelse Totalt -12 650 000 -12 194 000

17000 Refusjoner fra staten -11 563 000 -11 107 000
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  Beløp 2019 Beløp 2018

17001 Refusjon NAV-kontor -358 000 -358 000

17002 Refusjon tilretteleggingstilskudd -147 000 -147 000

17020 Refusjon forsk. sosialhjelp -50 000 -50 000

17300 Refusjoner fra fylkeskommuner -20 000 -20 000

17500 Refusjoner fra kommuner -487 000 -487 000

17700 Refusjoner fra andre (private) -25 000 -25 000

18 Overføringer uten krav til motytelse Totalt -8 530 000 -13 132 000

18120 Integreringstilskudd �yktninger -8 530 000 -13 132 000

19 Finansinntekter Totalt -50 000 -761 000

19200 Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v -50 000 -50 000

19400 Bruk av disposisjonsfond   -582 000

19500 Bruk av bundne fond   -129 000

Helse og velferd Totalt 80 602 000 79 969 000

Kultur og samfunn    

10 Lønn og sosiale utgifter Totalt 8 834 000 9 137 000

10100 Fast lønn 6 775 000 6 971 000

10120 Kveld/nattillegg 37 000 37 000

10132 Lørdag/søndagstillegg 40 000 35 000

10180 Timelønn 120 000 120 000

10300 Ekstrahjelp 46 000 73 000

10910 Pensjonspremie KLP 707 000 756 000

10920 Pensjonspremie SPK 28 000 27 000

10990 Arbeidsgiveravgift 1 081 000 1 118 000

11 Kjøp varer/tjenester som inngåe i komm. tjenesteproduksjon Totalt 16 562 000 1 860 000

11000 Kontormateriell 9 000 9 000

11020 Abonnement/faglitteratur 57 000 57 000

11150 Matvarer 7 000 17 000

11200 Andre driftsutgifter 15 134 000  

11200 Div. driftsutgifter 533 000 588 000

11225 Rovdyrpremie 10 000 10 000

11300 Telefonutgifter 5 000 5 000
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  Beløp 2019 Beløp 2018

11330 Datakommunikasjon 3 000 3 000

11400 Annonser 89 000 89 000

11410 Informasjon 15 000 15 000

11500 Kursutgifter 215 000 230 000

11600 Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.) 3 000 3 000

11610 Bilgodtgjørelse 33 000 33 000

11720 Bompenger 9 000 9 000

11730 Reiseutgifter 168 000 165 000

11740 Andre transportugifter 10 000 10 000

11760 Transport eldre 7 000 7 000

11800 Strøm 0 355 000

11900 Husleie 2 000 2 000

11960 Komm.avgifter 47 000 47 000

11970 Kontingenter 174 000 174 000

11975 Tinglysingsutgifter 25 000 25 000

11980 Lisenser 6 000 6 000

11985 Bet. for datatjenester/lisenser 1 000 1 000

12 Kjøp varer/tjenester som inngåe i komm. tjenesteproduksjon Totalt 345 000 942 000

12000 Inventar og utstyr 10 000 10 000

12070 IKT-programvare 5 000 5 000

12071 IKT-utstyr 3 000 29 000

12080 Litteratur, musikk, �lm 135 000 135 000

12300 Vedlikehold, byggetjenester /nybygg 60 000 95 000

12305 Vedlikehold invent. og utstyr 2 000 2 000

12470 IKT, service- /driftsavtaler og reparasjoner 80 000 91 000

12500 Materialer til vedlikehold 0 10 000

12700 Konsulenttjenester 250 000 395 000

12705 Juridisk bistand -200 000 -200 000

12900 Fordelte utgifter 0 370 000

13 Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteproduksjon Totalt 850 000 15 439 000

13100 Drifting kartverk (staten) 10 000 10 000
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  Beløp 2019 Beløp 2018

13700 Kjøp av tjenestetilbud fra private 840 000 875 000

13750 Kjøp fra IKS 0 14 554 000

14 Overføringer Totalt 1 251 000 1 191 000

14700 Overf. til andre 380 000 380 000

14709 Tilskudd Utstein Kloster 260 000 160 000

14714 Enkeltsøknader 131 000 171 000

14717 Materialstøtte 105 000 105 000

14718 Driftstilskudd idrettslag 110 000 110 000

14720 Driftstilskudd organisasjoner 225 000 225 000

14725 Stipend/priser 10 000 10 000

14747 Bruk av gavemidler 30 000 30 000

15 Finansutgifter Totalt 7 952 000 3 558 000

15049 Kalkulatoriske renter 1 874 000  

15400 Avsetninger til disponible fond 2 925 000 214 000

15500 Avsetning til bundne driftsfond    

15500 Avsetninger til bundne driftsfond   36 000

15900 Avskrivninger 3 153 000 3 308 000

16 Salgsinntekter Totalt -25 439 000 -20 589 000

16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer m.v. -39 000 -34 000

16205 Salg bygdebok -3 000 -3 000

16210 Gebyrer -2 075 000 -1 945 000

16270 Salgsavgift alkohol -60 000 -60 000

16290 Billettinntekter -93 000 -88 000

16320 Utleie av lokaler -3 000 -3 000

16400 Årsavgift VAR-sektoren/feiing -13 261 000 -16 876 000

16420 Årsavgift slambehandling   -1 000 000

16430 Tilknyttingsavgift -9 825 000 -500 000

16500 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester -80 000 -80 000

17 Overføringer med krav til motytelse Totalt -25 000 -97 000

17500 Refusjoner fra kommuner -25 000 -97 000

19 Finansinntekter Totalt   -935 000
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  Beløp 2019 Beløp 2018

19500 Bruk av bundne fond   -935 000

Kultur og samfunn Totalt 10 330 000 10 506 000

Oppvekst og læring    

10 Lønn og sosiale utgifter Totalt 122 337 000 123 824 000

10100 Fast lønn 2 101 000 5 058 000

10102 Lønn pedagogisk personell 59 958 000 59 281 000

10103 Lønn ped.pers. småskoletrinn 1.-4. klasse 172 000 172 000

10104 Lønn miljøarb./assistent 31 068 000 30 667 000

10105 Funksjonstillegg 1 182 000 1 182 000

10106 Lønn samlingstyrere 81 000 81 000

10107 Lønn etter- og videreutdanning 20 000 20 000

10120 Kveld/nattillegg 47 000 47 000

10130 Helligdagstillegg 28 000 28 000

10132 Lørdag/søndagstillegg 2 000 2 000

10140 Smusstillegg 2 000 2 000

10150 Delt vakt 41 000 41 000

10190 Lønn tilitsvalgte 139 000 139 000

10197 Anordnet lønn    

10200 Vikarer 583 000 563 000

10222 Vikarer sykdom/svangerskap 380 000 380 000

10224 Vikarer kurs/opplæring 82 000 79 000

10226 Vikarer tilitsvalgte/politiske verv 56 000 56 000

10228 Vikarer kompetanseheving 13 000 13 000

10300 Ekstrahjelp 157 000 154 000

10305 Lønn sensor 27 000 27 000

10320 Ferievikarer 103 000 103 000

10400 Overtid 220 000 220 000

10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 20 000 20 000

10507 Avg.pl./trekkpl. bilgodtgjørelse 5 000 5 000

10910 Pensjonspremie KLP 6 327 000 6 140 000

10920 Pensjonspremie SPK 4 254 000 4 204 000
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  Beløp 2019 Beløp 2018

10990 Arbeidsgiveravgift 15 269 000 15 140 000

11 Kjøp varer/tjenester som inngåe i komm. tjenesteproduksjon Totalt 8 983 000 8 995 000

11000 Kontormateriell 58 000 58 000

11010 Kopieringsmateriell 47 000 47 000

11020 Abonnement/faglitteratur 88 000 88 000

11050 Læremidler 81 000 81 000

11055 Lærebøker 648 000 648 000

11060 Fritt skolemateriell 130 000 130 000

11061 Heimkunnskapsmateriell 110 000 110 000

11062 Formingsmateriell 182 000 177 000

11063 Pedagogisk IT-programvare/drift 26 000 26 000

11070 Leker/sysselsettingsutstyr 184 000 184 000

11080 Skoleboksamling 100 000 100 000

11100 Medisinsk forbruksmateriell 18 000 18 000

11120 Medisinsk utstyr 1 000 1 000

11150 Matvarer 1 919 000 1 919 000

11200 Div. driftsutgifter 240 000 240 000

11204 Samarbeidsutvalg/Foreldreråd 5 000 5 000

11210 Velferdstiltak, ansatte 13 000 13 000

11220 Velferdstiltak, brukere 10 000 10 000

11230 Turer, leirskoler 250 000 250 000

11235 Ekskursjoner 107 000 105 000

11250 Rengjøringsprodukter 37 000 37 000

11285 Gaver/påskjønnelser 19 000 19 000

11300 Telefonutgifter 17 000 17 000

11310 Porto 4 000 4 000

11330 Datakommunikasjon 20 000 20 000

11401 Stillingsannonser 21 000 21 000

11415 Kopieringsutgifter 175 000 175 000

11500 Kursutgifter 504 000 524 000

11502 Kompetanseheving 5 000 5 000
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  Beløp 2019 Beløp 2018

11600 Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.) 40 000 40 000

11610 Bilgodtgjørelse 119 000 119 000

11660 Erkjentlighetsgaver 3 000 3 000

11670 Arbeidstøy (oppgavepliktig) 185 000 184 000

11710 Skoleskyss 2 824 000 2 824 000

11720 Bompenger 13 000 13 000

11730 Reiseutgifter 53 000 53 000

11740 Andre transportugifter 10 000 10 000

11900 Husleie 20 000 20 000

11910 Grunnleie 30 000 30 000

11950 Avgifter 6 000 6 000

11960 Komm.avgifter 434 000 434 000

11970 Kontingenter 13 000 13 000

11980 Lisenser 208 000 208 000

11986 Bet. for lisenser og webløsninger 5 000 5 000

11990 Gebyrer 1 000 1 000

12 Kjøp varer/tjenester som inngåe i komm. tjenesteproduksjon Totalt 1 121 000 1 311 000

12000 Inventar og utstyr 315 000 405 000

12070 IKT-programvare 310 000 310 000

12071 IKT-utstyr 289 000 389 000

12200 Kjøp av maskiner, større utstyr 50 000 50 000

12210 Leie/leasing av maskiner/større utstyr 55 000 55 000

12305 Vedlikehold invent. og utstyr 64 000 64 000

12470 IKT, service- /driftsavtaler og reparasjoner 30 000 30 000

12700 Konsulenttjenester 8 000 8 000

13 Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteproduksjon Totalt 5 719 000 5 961 000

13500 Kjøp fra kommuner/kommunale institusjoner 5 568 000 5 810 000

13700 Kjøp av tjenestetilbud fra private 127 000 127 000

13730 Tolketjeneste 24 000 24 000

14 Overføringer Totalt 529 000 529 000

14745 Friplasser barnehage/SFO 529 000 529 000
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  Beløp 2019 Beløp 2018

16 Salgsinntekter Totalt -15 945 000 -15 945 000

16000 Foreldrebetaling -13 892 000 -13 892 000

16120 Brukerbetaling -201 000 -201 000

16260 Kostpenger -1 834 000 -1 834 000

16290 Billettinntekter -15 000 -15 000

16320 Utleie av lokaler -3 000 -3 000

17 Overføringer med krav til motytelse Totalt -8 455 000 -8 455 000

17000 Refusjoner fra staten -4 017 000 -4 017 000

17003 Refusjon lønnstilskudd -354 000 -354 000

17500 Refusjoner fra kommuner -3 920 000 -3 920 000

17700 Refusjoner fra andre (private) -164 000 -164 000

Oppvekst og læring Totalt 114 289 000 116 220 000

Tekniske tjenester    

10 Lønn og sosiale utgifter Totalt 14 613 000 14 660 000

10100 Fast lønn 5 057 000 5 009 000

10130 Helligdagstillegg 21 000 21 000

10132 Lørdag/søndagstillegg 5 000 5 000

10180 Timelønn 15 000 15 000

10222 Vikarer sykdom/svangerskap 207 000 207 000

10300 Ekstrahjelp 125 000 125 000

10320 Ferievikarer 80 000 80 000

10400 Overtid 128 000 128 000

10750 Lønn renhold 5 994 000 6 104 000

10910 Pensjonspremie KLP 1 231 000 1 225 000

10990 Arbeidsgiveravgift 1 750 000 1 741 000

11 Kjøp varer/tjenester som inngåe i komm. tjenesteproduksjon Totalt 4 739 000 5 439 000

11000 Kontormateriell 5 000 5 000

11020 Abonnement/faglitteratur 27 000 27 000

11150 Matvarer 5 000 5 000

11200 Div. driftsutgifter 147 000 147 000

11250 Rengjøringsprodukter 650 000 650 000
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11300 Telefonutgifter 15 000 15 000

11500 Kursutgifter 85 000 85 000

11610 Bilgodtgjørelse 41 000 41 000

11670 Arbeidstøy (oppgavepliktig) 67 000 67 000

11700 Drift av egne transportmidler 360 000 360 000

11720 Bompenger 4 000 4 000

11730 Reiseutgifter 23 000 23 000

11800 Strøm 2 492 000 3 192 000

11830 Naturgass 363 000 363 000

11850 Forsikringer 25 000 25 000

11910 Grunnleie 3 000 3 000

11960 Komm.avgifter 201 000 201 000

11970 Kontingenter 87 000 87 000

11975 Tinglysingsutgifter 10 000 10 000

11980 Lisenser 50 000 50 000

11985 Bet. for datatjenester/lisenser 79 000 79 000

12 Kjøp varer/tjenester som inngåe i komm. tjenesteproduksjon Totalt 6 775 000 7 255 000

12015 Redskaper 110 000 110 000

12071 IKT-utstyr 12 000 12 000

12300 Vedlikehold, byggetjenester /nybygg 4 788 000 5 088 000

12306 Vedlikehold ferister 90 000 190 000

12315 Brøyting/strøing av vei 275 000 325 000

12320 Inngjerding vei 20 000 50 000

12400 Service- /driftsavtaler og reparasjoner 1 410 000 1 410 000

12470 IKT, service- /driftsavtaler og reparasjoner 20 000 20 000

12700 Konsulenttjenester 50 000 50 000

13 Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteproduksjon Totalt 4 205 000 4 005 000

13550 Oljevernberedskap 26 000 26 000

13700 Kjøp av tjenestetilbud fra private 0 150 000

13750 Kjøp fra IKS 4 179 000 3 829 000

16 Salgsinntekter Totalt -6 872 000 -6 817 000
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10.4 Disposisjonsfond

  Beløp 2019 Beløp 2018

16300 Husleie -5 369 000 -5 314 000

16310 Refusjon strømutgifter -72 000 -72 000

16340 Refusjon renhold -70 000 -70 000

16345 Refusjon vaktmester -35 000 -35 000

16360 Refusjon tv-pakke -24 000 -24 000

16390 Andre leieinntekter -1 020 000 -1 020 000

16400 Årsavgift VAR-sektoren/feiing -282 000 -282 000

17 Overføringer med krav til motytelse Totalt -422 000 -422 000

17730 Tjenesteyting Kirkelig fellesråd -297 000 -297 000

17900 Interne overføringer -125 000 -125 000

Tekniske tjenester Totalt 23 038 000 24 120 000

Totalsum    

Tabell 10.8 Driftsrammer per virksomhet

Bundne driftsfond      

Tap på etableringslån -99 467 Gavefond Rennesøy Bo og Rehab. -167 970

Testamentarisk gave Rennesøy bo- og rehab. -328 780 Boliger med bistand -1 456 348

1000 Års-stedet -10 000 Statstilskudd Overvektige barn og unge -26 300

IA-kultur -30 000 Brukerrepresentant ROP (3762) -297 792

Fredagslunsj -8 344 Se meg forprosjekt (3763) -271 476

Kompetanseanalyse -150 000 Statstilskudd Kulturvern (Smia) -21 500

Vurdering for læring (2029) -102 966 Statstilskudd Vilttiltak -37 723

Tilskudd videreutdanning skolene -31 250 Kommunalt Viltfond -37 664

Statstilskudd styrket barnehagetilbud -68 114 Tilskudd Kulturvern (Fornminne) -40 000

Kostpenger Rennesøy barnehage -94 648 UKM -37 263

Kostpenger Vestre Åmøy barnehage -37 203 Ridesti/tursti Mehus-Morkavatn -349 745

Kostpenger Bru barnehage -104 791 Førsvoll RUP prosjekt -24 930

Kostpenger Østhusvik barnehage -48 355 Prestvågen -98 475

Kostpenger Vikevåg barnehage -101 231 DKS-kultur -253 769
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Bundne driftsfond      

Kostpenger Skorpefjell barnehage -15 228 Prosjekttilskudd Frivillig Rogaland -8 000

Etableringstilskudd -869 090 Prosjekttilskudd lavterskeltilbud trim -7 270

Seniorsenter (3016) -15 000 Gaver (SR-bank) - Frivilligsentral -36 494

Kompetansemidler Helse og velferd -290 569 Kultur og natur -79 000

Tilpassing bolighus -215 385 Gaver ROP -10 000

HMS-endringsprosess -71 000 Barnetråkk -50 000

Barnevern -171 000 Gave Frivilighetssentralen -8 913

Gjeldsrådgiver -50 677 Prosjektmidler Livsglede for eldre -5 942

Pårørendeskole demens (3010) -25 849 Transportordning - frivilligsentral -21 700

Kommunesammenslåing (3025) -93 019 Frifondsmidler -25 000

Tra�kksikker kommune (1033) -144 826 Selvkostfond Vann -1 865 739

Psykisk helse -45 346 Asfaltering Kommunale veier -53 816

Sum bundne driftsfond     -8 514 966

       

Ubundne ivesteringsfond      

Ubundet investeringsfond -416 306 Kommunale tra�kksikkerhetstiltak -197 420

Sum ubundne investeringsfond     -613 726

       

Bundne investeringsfond      

Investeringtilskudd Østhusvik barnehage -405 104 Tilskudd Gang og Sykkelsti Bru -165 000

Ekstraord. avdrag boliger med bistand -836 000 Tilskudd GS-vei Mosterøyveien -62 218

Tilskudd Gang sykkelsti Vaula/Askje -134 930    

Sum bundne investeringsfond     -1 603 252

       

Disposisjonsfond - ubundne driftsfond      

Disposisjonsfond -23 803 875 Ungdommens dag -28 000

Disposisjonsfond justeringsrett -2 536 432 Prestvågen -107 040

Fond mottak �yktninger -216 000 Fond vedlikehold -296

       

Sum disposisjonsfond     -26 691 643
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Bundne driftsfond      

Sum fond per 30.09.2018     -37 423 586

Tabell 10.9 Fond per 30.09.2018
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RÅDMANNENS FORSLAG

11 Forslag til vedtak

Politisk behandling av årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 vil bli som følger:

Rådmannens forslag til økonomiplan offentliggjøres 1. november

Formannskapet behandler og innstiller til økonomiplan 2019-2022 den 29. november 2018

Kommunestyret vedtar økonomiplan 2019-2022 den 13. desember 2018

Rådmannen anbefaler at formannskapet innstiller slik:

Forslag til vedtak/innstilling

1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til Økonomiplan 2019-2022  for Rennesøy kommune. Netto

budsjettramme for 2019 fastsettes i henhold til:

Budsjettskjema 1 B Driftsbudsjett, jf. kapittel 10.1.3, tabell 10.3.

Budsjettskjema 2 A Investeringsbudsjett, jf. kapittel 10.2.2 tabell 10.6.

Budsjettskjema 2 B Investeringsprosjekter, jf. kapittel 10.2.3, tabell 10.7.

2. Kommunestyret godkjenner forslag til skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat

mv. i henhold til budsjettskjema 1A i kapittel 10.1.2, tabell 10.2.

3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar.

4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2019: § 3 c)

– bare på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. I tillegg skrives

det ut eiendomsskatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel

til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4). Videre skrives det ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert

med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum). Eiendomsskattesatsen er 7

promille.

Kommunestyret kan gi eiendommer helt eller delvis fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7.

Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen

tidligere vedtatte skattevedtekter, jf. KO sak 81/16.

5. Kommunestyret godkjenner at det tas opp følgende lån til �nansiering av investeringsbudsjettet i 2019:

Startlån fra Husbanken til videre utlån på inntil kr 16 mill./avdragstid 35 år

Lån til �nansiering av egne investeringer på inntil kr 52,1 mill./avdragstid 35 år

6. Innenfor vedtatt låneramme i årsbudsjettet, har rådmannen fullmakt til å ta opp nødvendig lån, samt re�nansiere

lån, avtale lånevilkår og undertegne lånekontrakter.

7. Kommunestyret godkjenner følgende endringer i gebyrer og egenbetalinger:

Gebyrer for vann, avløp og renovasjon endres slik det fremgår av kapittel 2.7.

Økonomiplan 2019 – Rennesøy kommune
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Foreldrebetaling barnehage følger den til enhver tid gjeldende maksimalpris som Stortinget vedtar.
Forslag til statsbudsjett 2019 legger opp til en maksimalpris på kr 2 990 fra 1.1.2019 til 31.7.2019 og kr 3
040 fra og med 1.8.2019 for 100 % plass.

Brukerbetaling SFO justeres med kommunal de�ator (2,8 %) fra høsten 2019.

Øvrige salgs-, leieinntekter og egenbetalinger økes i tråd med kommunal de�ator eller i henhold til lov om kommunale

helse- og omsorgstjenester m.m. og forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, herunder

satser som vedtas av Stortinget.

8. Kommunestyret delegerer fullmakt til rådmannen til å gjøre opp selvkostregnskapene innen Vann, Avløp og

Renovasjon gjennom bruk og avsetning av tilhørende bundne fond og disposisjonsfond som en del av årsoppgjøret.

Herunder å dekke inn eventuelle underskudd eller tilbakebetale raskere akkumulert underskudd fra tidligere år.
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