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Kommunestyret 18.12.2017
Møtebehandling:
Henry Tendenes, H, presenterte fellesforslaget fra Ap, H, Sp og Krf.
Espen Aaserud Karlsen, Frp, presenterte forslaget fra Frp.
Innstillingen fra formannskapet og forslaget fra Frp ble satt opp mot hverandre.
Innstillingen fra formannskapet ble vedtatt med 23 mot 4 (Frp) stemmer.
Vedtak:
1. Forslag til budsjett 2018 og økonomi- og handlingsplan 2019-2021 godkjennes.
2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget
vedtar.
3. Eiendomsskatt for 2018 skrives ut i hele kommunen. Skattesatsen settes til 5 promille for
næringseiendommer og verk og bruk. For bolig- og fritidseiendommer settes skattesatsen til 2
promille. Bunnfradrag settes til 100 000 pr boenhet.
4. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene
slik de fremgår av bevilgningsskjema drift, investeringsprogram og finansieringsplan.
5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse.
6. Formannskapet får fullmakt til å omdisponere mellom alle postene på skjema 1B og mellom
investeringsprosjektene på skjema 2B.
7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespostene på skjema 1B mellom tjenesteområdene på
samme skjema, samt finanspostene innenfor reglementet for finansforvaltning.
8. Rådmannen gis fullmakt til å avsette til fond inntektsført premieavvik og disponere fra fond til
dekning av utgiftsført premieavvik.
9. Det tas opp lån til investeringer på inntil 25 mill i samsvar med finansieringsplan (skjema 2A).
Lånet nedbetales over 25 år.
10. Det tas opp startlån til videreutlån i Husbanken på inntil 10 millioner. Lånet nedbetales over 15
år.
11. Betalingssatsene for SFO og Kulturskolen prisjusteres ut fra anslått kostnadsøkning, ca. 2,6
%.
12. Vederlag for opphold i institusjon beregnes med hjemmel i Forskrift om vederlag i institusjon
og Rundskriv I-47/98.
13. Maksimal kurdøgnpris for opphold i sykehjem for 2018 er kr 3 069.
14. Barn som har rett til barnehageplass tilbys dette fra 15. august, eller fra den måneden de fyller
ett år.
15. Satser for tilskudd til private barnehager beregnes på bakgrunn av kommunens regnskapstall
for 2016, oppjustert med lønns- og prisvekst for 2017 og 2018 (deflator). For 2018 settes
satsene til henholdsvis kr. 201 849 for barn 0-2 år og kr. 96.340 for barn 3-5 år.
16. Gebyrsatsene for selvkostområdene og andre gebyrer under kultur og samfunn vedtas i
henhold til vedlagte oversikt.
17. Eventuelle ekstraordinære inntekter/frigjorte midler avsettes til reservefond.
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Formannskapet 30.11.2017
Møtebehandling:
Henry Tendenes, H, presenterte fellesforslaget fra Ap, H, Sp og Krf.
Espen Aa. Karlsen, Frp, presenterte forslaget fra Frp.
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens innstilling fikk ingen stemmer.Rådmannens innstilling med de endringer som følger av
vedlagt fellesforslag fra Ap, H, Sp og Krf fikk 10 stemmer (Ap, H, Sp og Krf).
Rådmannens innstilling med de endringer som følger av vedlagt forslag fra Frp fikk 1 stemme (Frp).
Rådmannens innstilling med de endringer som følger av vedlagt fellesforslag fra Ap, H, Sp og Krf ble
vedtatt.
Innstilling:
1. Forslag til budsjett 2018 og økonomi- og handlingsplan 2019-2021 godkjennes.
2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget
vedtar.
3. Eiendomsskatt for 2018 skrives ut i hele kommunen. Skattesatsen settes til 5 promille for
næringseiendommer og verk og bruk. For bolig- og fritidseiendommer settes skattesatsen til 2
promille. Bunnfradrag settes til 100 000 pr boenhet.
4. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene
slik de fremgår av bevilgningsskjema drift, investeringsprogram og finansieringsplan.
5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse.
6. Formannskapet får fullmakt til å omdisponere mellom alle postene på skjema 1B og mellom
investeringsprosjektene på skjema 2B.
7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespostene på skjema 1B mellom tjenesteområdene på
samme skjema, samt finanspostene innenfor reglementet for finansforvaltning.
8. Rådmannen gis fullmakt til å avsette til fond inntektsført premieavvik og disponere fra fond til
dekning av utgiftsført premieavvik.
9. Det tas opp lån til investeringer på inntil 25 mill i samsvar med finansieringsplan (skjema 2A).
Lånet nedbetales over 25 år.
10. Det tas opp startlån til videreutlån i Husbanken på inntil 10 millioner. Lånet nedbetales over 15
år.
11. Betalingssatsene for SFO og Kulturskolen prisjusteres ut fra anslått kostnadsøkning, ca. 2,6
%.
12. Vederlag for opphold i institusjon beregnes med hjemmel i Forskrift om vederlag i institusjon
og Rundskriv I-47/98.
13. Maksimal kurdøgnpris for opphold i sykehjem for 2018 er kr 3 069.
14. Barn som har rett til barnehageplass tilbys dette fra 15. august, eller fra den måneden de fyller
ett år.
15. Satser for tilskudd til private barnehager beregnes på bakgrunn av kommunens regnskapstall
for 2016, oppjustert med lønns- og prisvekst for 2017 og 2018 (deflator). For 2018 settes
satsene til henholdsvis kr. 201 849 for barn 0-2 år og kr. 96.340 for barn 3-5 år.
16. Gebyrsatsene for selvkostområdene og andre gebyrer under kultur og samfunn vedtas i
henhold til vedlagte oversikt.
17. Eventuelle ekstraordinære inntekter/frigjorte midler avsettes til reservefond.
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Budsjett 2018, økonomi- og handlingsplan 2018-2021
Det er fortsatt en stram økonomisk situasjon for Gjesdal kommune, noe som også speiles i
rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for den kommende perioden. Som i fjor, så også i år,
dette setter store krav til den tjenesteyting som kommunen skal yte til kommunens innbyggere.
Kommunestyrets budsjett for inneværende periode fra AP, Høyre, SP og KrF tok opp i seg behovet for
både omstilling, tidlig innsats og bærekraft i kommunens drift. Også i år fremmer de samme partiene
er felles forslag som viderefører fjorårets budsjettforslag, men styrker det vesentlig på flere områder.
Et bakteppe for budsjettet er også partienes ønske om at Gjesdal stadig utvikler seg som et attraktivt
lokalsamfunn i alle eler av kommunen. Innbyggerne skal trives i sitt daglige virke og på sin fritid, lag og
organisasjoner, alle frivillige skal oppmuntres og næringslivet skal finne det attraktivt å komme til vår
kommune.
Hovedpunktene i partienes budsjett er slik, i forhold til rådmannens forslag:
Nye tiltak/påbegynnes tidligere:
• Lag og foreninger får en økning på kr. 1, 4 mill. i perioden, kr. 350.000 pr år.
• I helse- og velferdssektoren styrkes helsesøster/helsestasjon med 2 mill. ved at det settes av
kr. 650.000 pr år.
• Solås barnehage fortsetter som i dag med sin gode kompetanse på tegn og tale
• Nesjane barnehage fortsetter med egen styrerstilling
• Oltedal skole skal rehabiliteres allerede i 2018/2019 med 9 mill. kroner
• Dirdal og Oltedal skal få bedre lys på tur- og sykkelstier i perioden.
• Gjesdal kirke skal få nødvendig rehabilitering med start i 2018
• Dirdal kapell skal få ny utvendig maling.
• Det skal bygges en ny basishall for hallidrettene med stort bidrag fra idrettsmiljøet i løpet av
2018/2019
• En ny bro i Ålgård sentrum påbegynnes i 2018 og ferdigstilles i 2019
• Det bygges en klatre/lekepark ved Ålgård
•
Videreføring/justering/utsettelser
• Helse- og velferdssektor får videreført de 4 mill. som ble bevilget høsten 2017
• Gangbro i elvemunning ved Storahuset skyves ut av perioden
• Bygging/kjøp av kommunale boliger reduseres med 7,5 mill i perioden
I tillegg til de justeringer som gjøres på investeringene, finansieres endringene slik:
• Pluss 100.000 salg av kommunale tjenester
• Pluss 200.000 ved eksterne prosjekt- og skjønnsmidler
• Pluss 200.000 ved omorganisering av sentral ledelse
• Buffer for helse og velferd reduseres med 500.000, fra 5 mill. til 4.5 mill.
• Utgifter til premiefond KLP reduseres med 1 mill. i 2018 og 2019
• Forventet økning i skatteinngangen fra 2020 med kr 750.000 i 2020 og 2021
I tillegg til de nye tiltakene, styrker flertallspartienes endringer den kommunale økonomien med kr.
655.000 totalt i planperioden.
Noen ord om investeringene. Flertallspartiene tar inn over seg et sterkt behov for hallidrettene og
behov for tak over hodet. Forslaget som ligger inne er en basishall som ble presentert på et tidligere
møte arrangert av idrettsrådet. I forslaget ligger kommunens bidrag inne som investering, der
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kommunen er helt eller delvis eier. Det kan imidlertid tenkes flere måter å organisere eierskapet for
hallen på, noe idretten inviteres til samtaler om.
Avtalene med Ålgård fotballklubb som ligger til grunn for deres flytting fra sentrum og utvikling av
sentralidrettsanlegget oppfylles og kvitteres nå ut i sin helhet.
Gjesdal kirke trenger sårt en rehabilitering og forslaget tar inn det behov som er beskrevet i
tilstandsanalyse og ses i sammenheng med den ”gavemillionen” som er gitt til kirken og det formål
som menigheten har tenkt brukt den som.
Kapellet i Dirdal trenger ny maling utenpå, og der inviteres det til en dugnad, slik det ble gjort med
suksess på Gjesdal kirke for noen år siden. Det avsettes 100.000 kommunale kroner til maling og
dugnadspenger, som utbetales de(t) lag som gjør jobben.
Barnehagesektoren. Flertallspartiene ønsker å opprettholde et variert og fleksibelt tilbud i alle
tjenester som kommunen leverer, ikke minst i barnehagesektoren. De første leveårene er avgjørende
for å tilegne seg språk og sosial kompetanse. Derfor ønsker flertallspartiene at barnehagene skal ha
en bevisst strategi for å sørge for læring på barns premisser. Dette er et viktig bidrag i arbeidet for en
attraktiv kommune.
Et mangfold av ulike barnehager sikrer et tilbud som er tilpasset det enkelte barn og den enkelte
familie. Samtidig er det ønskelig i større grad å nå barn fra enkelte utsatte grupper, blant annet for å
fremme integrering.
Fordi språkmestring er viktig for barns utvikling, skal vi ha fokus på dette. I noen tilfeller trengs det
spesiell kompetanse. Solås barnehage har slik kompetanse på tegn og tale, og det ønsker vi å sikre
videre. De vil samtidig også være et kompetansesenter tilgjengelig for andre.
Det viktigste i barnehagen er innholdet og kvaliteten på tilbudet. Innholdet kan variere fra barnehage til
barnehage, men vi ønsker at det beste fra hver av kommunens barnehager skal deles med alle. Dette
gjøres i stor grad allerede, men vi ønsker å se på om dette kan gjøres, om mulig, enda bedre.
Rådmannen har foreslått å spare til sammen 1 550 000 ved å legge ned Solås barnehage og
fusjonere Nesjane med Øygardsvannet barnehage. Vi ser nødvendigheten av å spare penger også i
barnehagesektoren, men ønsker å opprettholde Solås og Nesjane som selvstendige barnehager. Vi
fører tilbake halvparten av rådmannens innsparing til barnehagesektoren, altså 775 000.
Dette betyr at de enkelte barnehagene og barnehagesektoren må finne andre måter å spare disse
pengene. Vi ser for oss at dette kan gjøres ved samarbeid mellom Nesjane og Øygardsvannet
barnehager på den ene siden, og Solås og Flassabekken barnehager på den andre siden.
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Vi tror det er mulig å hente ut synergier i et slikt samarbeid. Da blir gode medvirkningsprosesser som
både involverer ansatte, tillitsvalgte og foresatte viktig.
Helse- og omsorgsektoren. Helse og velferdstjenestene i Gjesdal kommune står foran store
utfordringer fremover med blant annet økning i antall eldre. Vi må derfor anta at personer med
sammensatte medisinske behov og personer med demens vil øke de neste tiårene. Det er antydet
fordobling av personer med demens frem mot år 2050. Vi må være oppmerksomme på at vi i årene
framover vil kunne få problemer med å rekruttere nok ansatte i helsesektoren og må være tidlig ute
med tiltak for å møte denne utfordringen.
De fleste av oss ønsker å klare seg selv og bo lengst mulig hjemme. Gjesdal kommune må derfor
planlegge for og organisere seg på en slik måte at vi kan møte disse utfordringene på en best mulig
måte for innbyggerne i kommunen. Derfor må vi prioritere å styrke hjemmebaserte tjenester med
hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring fremover .
Omstilling og innovasjon i helse og omsorgstjenestene krever at kommunene har fokus på
kompetansehevingstiltak hos ansatte gjennom å utvikle og ivareta nødvendig spisskompetanse. For å
kunne ivareta flere oppgaver som skyves fra spesialisthelsetjenesten over til kommunene er
nøkkelkompetanse hos våre ansatte viktig.
Miljøtjenesten dreier tjenestetilbudet på kveldene mot flere gruppeaktiviteter for å kunne gi bedre
tjenester. Derfor vil det være viktig å utvikle aktivitetstilbudene slik at disse møter behovene, men
samtidig se hver enkelt bruker men deres individuelle behov for tilrettelagte tjenester. Også for denne
brukergruppen må en videreutvikle samarbeid med frivillige lag og organisasjoner , stimulere til
innovasjon og nytenkning for å styrke eksisterende tilbud og opprette alternative aktivitetstilbud.
Samarbeidspartiene understreker betydningen av økt brukermedvirkning i utvikling
og omstillingsarbeid. Vi kan gjennom økt brukermedvirkning ivareta deltagelsen til sårbare grupper,
eksempelvis mennesker med kroniske lidelser, psykiske vansker og utviklingshemming.
Samskaping med ansatte, brukere, pårørende, frivillige og innbyggere er viktig for utvikling av
kommunens tilbud. Senior og brukerrådet er derfor en viktig målbærer for dette arbeidet og vil ha en
viktig rolle framover.
Sentral ledelse. Flertallspartiene er klar over at det er et stadig fokus på kommunens sentrale ledelse
og utøvelsen av denne, noe vi ber om fortsetter. God ledelse er viktig for å kunne ha en effektiv og
god organisasjon der folk trives. I det kommende året mener vi at det bør ses på om kommunens
sentrale ledelse kan koordinere og se sektorene enda mer i sammenheng, og tror at dette er mulig.
Uten at vi i et budsjettvedtak kan eller skal konkludere en kommende vurdering, men vi ønsker at det
ses på alle sentrale stillinger om noe og hva som kan forbedres. Eksempler kan være innenfor
barnehage og skole, forebyggende helsearbeid blant barn og unge, må det være under samme
paraply som eldreomsorg, for å nevne noe.
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Enhver organisasjon må ha som mål å utvikle seg positivt via omstilling og ha fokus på og avdekke
tidstyver. I den forbindelse er Gjesdal kommunes satsing på Lean viktig. Lean handler om å skape en
kultur for forbedringer. Gjennom dette skal vi både kunne gjøre arbeidsoppgavene mer effektivt og
med høyere kvalitet. Både ledelse og de ansatte i den ytre tjeneste må samarbeide godt for å finne de
beste rutinene, både administrativt og i selve tjenestetilbudet.
Gjesdal kommune har vedtatt at kommunen skal være en Smart kommune. Vår satsing på dette har
blitt lagt merke til langt utenfor kommunens grenser. Det som startet som et fokus på fremtidsrettede
energiløsninger i Ålgård sentrum, er gjennom Smart City-prosjektet utvidet til fremtidsrettet og
bærekraftig utvikling og samfunnsplanlegging i sin alminnelighet.
Partiene forutsetter at det samarbeides godt internt på alle nivå i hele organisasjonen, i alle sektorer,
men vil understreke betydningen av at dette gjøres. De som utfører tjenesten, vil i stor grad vite hva
som vil gi gevinst i tjenesten, samtidig som vi ønsker gode og inkluderende ledere som også skal bidra
til å skape en god arbeidsplass
Barn og unge. Flertallspartienes fane om å ha et godt tilbud til barn og unge styrkes ytterligere dette
året. Både styrking av tilskuddene til lag og organisasjoner, utbygging av idrettsanlegg og styrking av
helsesøstertjenesten er eksempler på dette. Frivillig sektor med alle kommunens lag og
organisasjoner er viktige samarbeidspartnere for å lykkes i enda større grad.
I løpet av det kommende året ønsker vi å se på kriteriene for kommunal tiltaks- og driftsstøtte.
Pårørende og frivillighet. I helse og omsorg ser vi også for kommende år utfordringer med å løse
oppgaver effektivt og bærekraftig samtidig som vi skal gi omsorg og varme. Pårørende vil spille en
stadig større rolle, noe også Statsbudsjettet gjør tydelig.
Kommunene har en klar oppgave i å sørge for at pårørende blir innlemmet i tjenestene på en god
måte, og i Gjesdal skal vi følge dette opp både med nærhet og med å være smarte. Det gir gevinst i
det lange løp å sikre at pårørende ikke selv blir overbelastet og i neste omgang syke. Tidlig innsats og
hverdagsrehabilitering er viktige element innenfor dette.
Friluftsliv. Et enstemmig kommunestyre har utpekt Gjesdal kommune som friluftskommune, noe som
ikke minst naturen i seg selv innbyr til. I høst har kommunens ledelse, både politisk og administrativt
hatt intervju med innbyggere og besøkende. I svar på hva som er en attraktiv kommune er mange svar
de samme: Mulighetene for friluftsliv, både på egen hånd og som et positivt virkemiddel for å fremme
både folkehelse og læring.
Flere av kommunens skoler og barnehager bruker dette aktivt og med gode resultat, men vi tror at det
kan utvikles enda mer. Små turer i nærmiljøet ved hjelp av frivillige kan kanskje tenkes. Vi har også
registrert at et flott tiltak for beboere på ÅBOAS med tilbud om sykkelturer, dette applauderes.
Mulighetene er mange, forskningsresultater innenfor mange områder også. En nye klatrepark og
istandsetting av uteområde Ålgård skole er et godt tilskudd i nærmiljøet til de som sokner dit.
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Budsjett 2018, økonomi- og handlingsplan 2018-2021
INNLEDNING
Gjesdal FrP ønsker en kommune som har fokus på de lovpålagte oppgavene som sikrer Gjesdals
innbyggere gode tjenester igjennom hele livsløpet.
Gjesdal FrP er primært opptatt av kvaliteten på tjenestene, mer enn hvem som tilbyr dem. Private
aktører kan gjøre en vel så god jobb som offentlige, og omvendt. Fokus på kvaliteten, ikke tilbyderen.
Dette uten eiendomsskatt på privat bolig/fritidseiendom.
Vi mener også at BLINK er ikke en offentlig oppgave, vi mener de folkevalgte må ta ytterligere kutt i
lønn og godtgjørelser, vi mener kommunen skal leie nye boliger fremfor kjøp, og vi ønsker fortsatt å
synliggjøre ekstra midler til omsorgslønn.

EIENDOMSSKATT
Gjesdal Fremskrittsparti mener fortsatt at eiendomsskatt på privat bolig er en usosial skatt, og at
Gjesdal burde vært foruten.
I vårt alternative budsjett går vi inn for å fase denne delen av eiendomsskatten ut. 25% i 2018, 50% i
2019, 75% i 2020, og 100% i 2021. Dette tilsvarer ved full utfasing ca 1.7% av tjenesteområdenes
samlede rammer (inkl. adm/politikk og kirkelig fellesråd).
BLINK
Gjesdal FrP har ingenting i mot BLINK som arrangement. Allikevel finner vi det ikke riktig å bruke 1.6
MNOK på dette over en 4 års periode. Hadde vi hatt et stort næringsfond, og en sunn økonomi hvor
prioriteringene var underordnet, hadde vi gladelig brukt disse pengene. Slik er ikke situasjonen.
Derfor kutter vi den kommunale støtten i sin helhet.
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FOLKEVALGTE
Gjesdal FrP mener vi er inne i en tid hvor også vi som folkevalgte må ta vår del av innstrammingene.
Vi har en total godtgjørelse inkl. lønninger på total 2.5 MNOK hvert år.
Det er blant annet en knytning mellom ordførerens lønn og rådmannens. Vi ser ikke lenger at dette er
en formålstjenlig løsning. Så vi ønsker å fjerne koblingen. Noe som også er anbefalt av KS sitt
etikkutvalg
En justering er allerede gjort, men vi foreslår en ytterligere reduksjon på
395.000,- årlig. På denne måten viser vi virkelig at det politiske miljøet i Gjesdal tar ansvar, ved å ta
kutt direkte i egne betingelser.

KJØP AV KOMMUNALE BOLIGER
Rådmannen legger opp til kjøp av kommunale boliger for 7.5 MNOK hvert år i perioden 2019-2021.
Som vi har påpekt, så sent som i forrige budsjett og økonomiplan, så har vi fortsatt noe å gå på når
det kommer til vedlikehold av kommunal bygningsmasse. Derfor mener vi det blir feil å kjøpe, og
budsjetterer med at kommunen skal leie inn det det er behov for. Dette er vist i vårt alternative
budsjettfremlegg. Vi har ikke lagt inn de sparte vedlikeholdskostnadene dette evt vil medføre.
Videre kan dette ha en positiv side ved en mer fleksibilitet ved skiftende behov for boliger.

OMSORG
Vi er opptatt av at omsorgen, både for de unge og de eldre i kommunen skal være så god som
overhode mulig. Ikke ekstravagant, men tilfredsstillende.
Vi mener at vi som nasjon og befolkning må belage oss på en annen form og drift av omsorgen i
Norge, og derav i Gjesdal kommune. Dette ved at vi må legge til rette for at flest mulig kan bo hjemme
lengst mulig, at hjemmetjenesten styrkes, og at omsorgslønnen er av et visst volum.
Derfor gjør vi en liten omfordeling innen området hvor vi tar 1 MNOK hvert år i 4 års perioden og
legger dette over på omsorgslønn. Dersom det ikke er henvendelser som gjør at dette beløpet blir
brukt opp, er det selvsagt opp til området å bruke pengene.
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1.a. Rådmannens innledning og økonomiske
forutsetninger
Innledning

at måltallet på 2,0 prosent netto driftsresultat
opprettholdes grunnet høyt investeringsnivå.

Oljeprisfallet for tre år siden innebar store
utfordringer for norsk økonomi. Som følge av
dette er vår region særlig berørt av lav
økonomisk vekst, nedbemanning og økende
arbeidsledighet.

Investeringer – satsing på Solås området

Befolkningsveksten i Gjesdal avtar. Dette
medfører at veksten i skatteinntektene er på
vei ned og er nå under 90 % av
landsgjennomsnittet. Som en konsekvens av
dette vil vi få mindre økonomisk handlingsrom
og må forholde oss til en enda strammere
økonomisk ramme. Dette betyr at det blir mer
krevende omstillinger fremover.

Hovedprioriteringene økonomiperioden er

Behovsøkning
Gjesdal kommune står overfor en langsiktig
utfordring med økende behov innenfor de
fleste tjenesteområder med unntak av
barnehager. De store barnekullene vi har sett
de siste årene forflytter seg til skolene.
Utgiftsutjevningen, som baserer seg på på
ulike kriterier for hvor kostbar kommunen er å
drive, gjør at Gjesdal får tilført økning på 10
mill kr i 2018. Det meste av økningen er knyttet
til tjenester innenfor helse- og velferdsområdet
i kombinasjon med en aldrende befolkning.
Dette fører til vekst i behovet for
velferdstjenester. For å møte framtiden og
sikre bærekraftige tjenester, blir det nødvendig
å gjøre endringer i helse- og
omsorgstjenestene. Det må skapes et
handlingsrom for tiltak som er framtidsretta og
virkningsfulle og som kan utsette behovet for
tjenester. Vi må gjøre løpende vurderinger av
måten vi gir tjenester på. Arbeidet med å
redusere behovet for heldøgnsomsorg
gjennom satsing på hverdagsrehabilitering
fortsetter.

Effektiv drift
Netto driftsresultat er 1 prosent i 2018, økende
til 1,56 prosent i 2021. Dette er et svakere
resultat enn de økonomiske måltallene for
gjeldende handlingsregel. Rådmannen har
vurdert om kravet til netto driftsresultat bør
justeres ned i planperioden, men vil anbefale

Investeringsnivået for kommunen er noe
redusert i kommende planperiode. Det
investeres for 385 mill kr mot 390 mill kr i
forrige periode.

•
•
•
•

Bygging av Solås skole
Legge til rette for boligutvikling i
Kodlidalen
Rehabilitering svømmehall
Kommunale boliger og omsorgsboliger

Brutto lånegjeld vil stige fra 920 mill kr i 2018 til
940 mill kr slutten av planperioden.
Rådmannen mener at dette er høyt samtidig
som vi reduserer gjelden i perioden, målt per
innbygger. Investeringsnivået bør ikke øke ut
over dette nivået, og det stiller større krav til
overskudd i den ordinære driften for å få
nødvendige overføringer fra drift til investering.

Ledelse og samskaping
God ledelse er avgjørende for å lykkes i
endringsarbeid. Motivasjon for endring skapes
ute i organisasjonen.
Rådmannen har tidligere varslet at han også
ønsker å utvikle et lederskap lykkes med
samskaping. Samskaping i Gjesdal betyr at
den kommunale organisasjonen, innbyggere,
lag/ foreninger, næringsliv og folkevalgte
sammen skaper framtidsretta tjenester. Dette
krever at vi utvikler ledere som verdsetter og
inviterer til samskaping. Vi har, særlig innenfor
Helse og velferd, hatt flere vellykkede
medvirkningsverksteder som har vært til stor
nytte for de vi er til for og ikke minst for de
tjenestene vi skal levere.

En kommune med muligheter
Gjesdal har noen av fylkets viktigste
attraksjoner for besøkende der Månafossen,
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Mån, Byrkjedalstunet, Kongeparken, og
Norwegian Outlet er noen av de fremste.
Videre har kommunestyret vedtatt at vi skal
være friluftskommune. Den unike nærheten til
friluftsområder og storslått natur for
innbyggerne gir oss et fortrinn som
friluftskommune. I Ålgård sentrum legges det
grunnlag for et attraktivt sentrum for små og
store innbyggere. Industriområdet på Skurve er
et viktig bidrag til at vi i dag er en
næringsattraktiv kommune. Videre har Gjesdal
barnehagebygg med høy kvalitet og skolene er
i front i bruk av IKT- i opplæringen. Grunnlaget
for vekst er tilstede og i kommende
planperiode må vi jobbe aktivt for at veksten
realiseres. Gjesdal kommune har også fått og
får stor oppmerksomhet for utviklingsarbeidet
vi gjør generelt og spesielt for
sentrumsutvikling, Smart Gjesdal,
Framtidsretta intergrering og Lean-satsingen.

Utviklingsstrategier
Gjesdal kommune har tidlig innsats og Smart
Gjesdal som utviklingsstrategier. Strategiene
skal ligge til grunn for måten vi tenker,
prioriterer og handler på. I tillegg må vi ha

Knut Underbakke
rådmann

fokus på å ta bruk ny teknologi, digitalisering
og nye arbeidsmetoder.
Det overordnede målet for Smart Gjesdal
satsingen, er å skape bærekraftige og
attraktive lokalsamfunn. Gjennom samarbeid i
og utenfor organisasjonen må det jobbes
målrettet med innovasjon for å utvikle gode og
effektive tjenester. Digital teknologi forventes å
være den teknologiformen som kan gi det
største potensialet for effektivisering i Gjesdal
kommune.
Tidlig innsats, forebygging og rehabilitering
skal gi bedre tjenester, mer selvhjulpne
brukere og utsette mer omfattende
hjelpebehov. Dette innebærer å skape
ressurser, forebygge, identifisere og gripe inn
så tidlig som mulig for å unngå at utfordringer
utvikler seg. Gjesdal kommune har over tid
satset målrettet på tidlig innsats som strategi
for å oppfylle prioriterte mål for en god
oppvekst. Tidlig innsats skal ligge til grunn for
prioriteringer i alle tjenesteområder, men skal
ha et særlig fokus på de yngste i alderen 0-3
år.
Gjesdal kommune går Inn i en ny tid med en
organisasjon som er godt rusta til å levere
gode og fremtidsretta tjenester.

Bjarte Madland
økonomisjef
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1.b. En endringsvillig og handlekraftig organisasjon
Involvering, medvirkning og samskaping skal
stå i sentrum når vi løser fremtidige
utfordringer i Gjesdal. Vi skal utvikle en
organisasjon som naturlig inviterer innbyggere,
brukere og eksterne aktører til å skape gode
tjenester sammen med oss. Fellesskapets
beste og fremtidige interesser skal være
hovedprioriteten i arbeidet. Arbeidet setter krav
til tydelig ledelse, god gjennomføringsevne og
bevisst gevinstrealisering.

Tverrfaglige satsinger og prosjekter
Som leverandør av kommunale
velferdstjenester må vi evne å gi helhetlige
tjenester. Vi skal bevege oss fra en tradisjonell
sektorvis oppgaveløsning til fremtidsretta
helhetlig problemløsning.
Vår evne til å møte fremtidens utfordringer
avhenger av et nært og godt samarbeid med
brukere av tjenestene. Det er vi, som
tjenesteprodusent, som skal se
sektorgrensene - ikke innbyggere og
samarbeidsaktører. For å øke trykket på dette
arbeidet spisser rådmannen det tverrfaglige
arbeidet i egen organisasjon. Det skal gå en
Gjesdaltråd fra kommuneplanen til
virksomhetsplanene og målsetningene skal
vise igjen i det daglige arbeidet vårt.

Smart Gjesdal
Smart-konseptet er opptatt av å dra optimalt
nytte av ideer og energi som kommer
«nedenfra», i stedet for å satse på styring og
initiativ ovenfra. Erfaring viser at nytenkingsog omstillingskultur har best vilkår der
offentlige og private aktører i lokalsamfunnet
reflekterer sammen og samarbeider om tiltak
slik vi gjør i Gjesdal.

For å nå målet om bærekraftig lokalsamfunn er
det tre elementer særlig viktige:
•
•
•

Involvering av innbyggerne i utvikling
av nye løsninger
Samarbeid med andre kommuner,
næringslivet og forskningsmiljøer på
nye måter
Bruk av teknologi som forbedrer og
effektiviserer tjenestene

Digitalisering
Digitalisering er en viktig faktor i en effektiv
drift. Formålet med digitalisering er å flytte
ressurser fra administrasjon til tjenesteyting.
Digitalisering handler om både konkrete tiltak i
egen kommune så vel som samarbeid og
kompetanseheving utenfor kommunegrensene.
Gjesdal kommune deltar i «Samordna regional
digitalisering» sammen med Stavanger, Sola,
Sandnes og Jærkommunene. Kommunene
ønsker å møte de nasjonale kravene til
digitalisering samla.
KS har invitert kommunene til å delta i en
finansieringsordning som skal utvikle nye felles
digitale løsninger for kommunal sektor. For å
finansiere arbeidet og utløse midler fra
Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
ber KS kommunene om å bidra med 20 kroner
pr innbygger som et engangsbeløp.
Når vi lykkes med digitalisering vil dette gi
resultater som: gi bedre undervisningtilbud,
mer effektive administrative tjenester, bedre
tilrettelagt tilbud for frivillighet, raskere svar på
søknader og bidra til at eldre kan bo lengre
hjemme.
Digitale skjema er en konkret gevinst av
digitalisering. Man kan fylle ut digitale skjema
som tidligere måtte fylles ut og leveres til oss i
papirformat. Skjemaene er mobilvennlige og
husker informasjon, på en sikker måte, slik at
man ikke trenger å oppgi samme informasjon
mange ganger. Dette sikrer tilgjengelighet og
gjensidig effektiv kommunikasjon for innbygger
og kommune.

Integrering og inkludering
Et overordnet formål i integrerings- og
inkluderingsarbeidet er å bidra til gevinster
som økonomisk selvforsørgelse, opplevelse av
tilhørighet, gode oppvekstsvilkår og god helse.
I kommende planperiode avslutter Gjesdal
kommune et toårig prosjekt av framtidsretta
integrering og inkludering. Arbeidet evalueres
og gevinster skal implementeres og
videreføres i drift.
Boligsosialt arbeid og boligplanlegging er en
viktig del av integrerings- og
inkluderingsarbeidet i kommunen. Et fortsatt
trykk på boligplanlegging vil omfatte
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bosettingsmønster, boligfremskaffelse,
boligløsninger og brukermedvirkning. Dette vil
vi satse enda mer målbevisst på i komende
planperiode. Kultur og samfunn vil få et
hovedansvar for satsingen.

Forbedringskultur i hele
organisasjonen

Foto: Reidun Skjørestad

Gjesdal kommune har innført Lean som et
viktig verktøy. Lean er en måte å tenke og
.

handle på for hele organisasjonen. Satsingen
er et ledd i en strategisk tekning der målene er
å oppnå effektiv verdiskapning gjennom å
skape en lærende organisasjon. Ved å utvikle
en arbeidsplass preget av medvirkning og det
å finne bedre løsninger i fellesskap, realiserer
vi også målet om den myndiggjorte
medarbeider. I utfordringene vi står overfor, vil
Lean arbeidet være en viktig felles tilnærming
til en kostnadseffektiv drift med høy kvalitet.
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1.c. Forslag til vedtak

Foto: Reidun Skjørestad

1. Forslag til budsjett 2018 og økonomi- og handlingsplan 2019-2021 godkjennes.
2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar.
3. Eiendomsskatt for 2018 skrives ut i hele kommunen. Skattesatsen settes til 5 promille for
næringseiendommer og verk og bruk. For bolig- og fritidseiendommer settes skattesatsen til 2
promille. Bunnfradrag settes til 100 000 pr boenhet.
4. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik
de fremgår av bevilgningsskjema drift, investeringsprogram og finansieringsplan.
5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse.
6. Formannskapet får fullmakt til å omdisponere mellom alle postene på skjema 1B og mellom
investeringsprosjektene på skjema 2B.
7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespostene på skjema 1B mellom tjenesteområdene på
samme skjema, samt finanspostene innenfor reglementet for finansforvaltning.
8. Rådmannen gis fullmakt til å avsette til fond inntektsført premieavvik og disponere fra fond til
dekning av utgiftsført premieavvik.
9. Det tas opp lån til investeringer på inntil 25 mill i samsvar med finansieringsplan (skjema 2A).
Lånet nedbetales over 25 år.
10. Det tas opp startlån til videreutlån i Husbanken på inntil 10 millioner. Lånet nedbetales over 15 år.
11. Betalingssatsene for SFO og Kulturskolen prisjusteres ut fra anslått kostnadsøkning, ca. 2,6 %.
12. Vederlag for opphold i institusjon beregnes med hjemmel i Forskrift om vederlag i institusjon og
Rundskriv I-47/98.
13. Maksimal kurdøgnpris for opphold i sykehjem for 2018 er kr 3 069.
14. Barn som har rett til barnehageplass tilbys dette fra 15. august, eller fra den måneden de fyller ett
år.
15. Satser for tilskudd til private barnehager beregnes på bakgrunn av kommunens regnskapstall for
2016, oppjustert med lønns- og prisvekst for 2017 og 2018 (deflator). For 2018 settes satsene til
henholdsvis kr. 201 849 for barn 0-2 år og kr. 96.340 for barn 3-5 år.
16. Gebyrsatsene for selvkostområdene og andre gebyrer under kultur og samfunn vedtas i henhold
til vedlagte oversikt.
17. Eventuelle ekstraordinære inntekter/frigjorte midler avsettes til reservefond.
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1.d. Økonomiske forutsetninger
Rogaland – mot ny vekst?
Fra å være en motor i norsk økonomi har
Rogaland siden 2015 vært et fylke preget av
høy arbeidsledighet, lav befolkningsvekst og
lavere aktivitet i næringslivet. Nedgangen har
også betydd svekket skatteinngang og
krevende tider for kommuneøkonomien, særlig
på Nord-jæren. Det har vært behov for
tilpasninger i tjenesteproduksjonen.
Konjunkturbarometeret utgitt av SR-bank i høst
viser en mer positiv trend som gir grunnlag for
ny optimisme fremover.

Kommuneopplegget 2018
I statsbudsjettet for 2018 legges det opp til en
vekst i frie inntekter for kommunene på til
sammen 3,6 mrd. Dette er litt lavere vekst enn
i 2017. Det anslås at veksten i frie inntekter
dekker folkeveksten og økte
pensjonskostnader. I tillegg blir det fra sentrale
myndigheter forventet en satsing knyttet til
opptrappingsplan rusomsorg, tidlig innsats i
barnehage og skole, samt at det settes av
midler til forebyggende tiltak for barn, unge og
familier. Eldrebølgen kommer stadig nærmere,
da de store etterkrigskullene har begynt å gå
av med pensjon. Andelen pensjonister er
økende i forhold til andel skatteytere. Videre

101,5%
101,0%

ligger det en tydelig forventning om at
kommunene må effektivisere, og dette er for
2018 tallfestet til 1,2 mrd for hele
kommunesektoren.

Konsekvenser for Gjesdal
Ut fra folketallsutvikling i Gjesdal de to siste
årene, tyder alt på at barnehagekapasiteten vil
være tilstrekkelig i mange år fremover. Det vil
være behov for færre barnehageplasser de
neste årene. Som følge av høye fødselskull de
siste 6 årene, forventes aldersgruppen 6-15 år
å øke betydelig. Dette vil kreve store ekstra
ressurser i skolen i kommende planperiode. I
tillegg øker andelen av befolkningen over 67 år
i Gjesdal mer enn landet ellers, noe som gjør
at vår kommune for første gang er mer
krevende enn gjennomsnittet for landet å drive.
Figuren under viser dette, og Gjesdal får
betydelig mer midler gjennom ordningen for
utgiftsutjevning i 2018 i forhold til 2017. På
grunn av lav folkevekst fases veksttilskuddet
ut, og vil være 0 i 2019. Samlet øker
rammetilskuddet betydelig, mens
skatteveksten er svært lav.Utgiftene vokser
mer enn anslaget for frie inntekter for 2018
viser, og det er behov for ytterligere
tilpasninger til et lavere inntektsnivå fremover.

Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen) 100 % =
landsgjennomsnittet
Utgiftsutjevning - tall i hele tusen
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Skatt
Skatt på inntekt og formue
•

Skatteinntektene har frem til 2016 vokst
vesentlig i Gjesdal.
Det er lagt inn vekst i skatteinntektene i
2018 på 2,4 % målt mot anslag for 2017,
det samme som for landet totalt.
Ut fra en noe mer positiv prognose for
aktivitet i regionen legges det opp til en
liten økning i skatt pr innbygger fra 2017
til 2018.

•
•

•

Forklaring
Skatt er den viktigste inntektskilden for
kommune-sektoren, og utgjør sammen
med rammetilskuddet kommunens frie
inntekter. Den del av skatten som
tilfaller kommunen kommer stort sett
fra personlige skatteytere.
Skatteinntektene utgjør i 2018 ca 40
% av kommunens totale
driftsinntekter.

Skatt på inntekt og formue
•

Frem til og med sommeren 2014 var
skatteveksten pr innbygger i Gjesdal
meget god. I flere år har folkeveksten vært
høy. Dette, kombinert med høy lønnsvekst
og høyt aktivitetsnivå i regionen, har lagt
grunnlaget for den gode utviklingen i frie
inntekter. Høsten 2014 så vi et skifte i
utviklingen med en dempet
sysselsettingsvekst, økende
arbeidsledighet og lavere aktivitet, særlig i
oljebransjen. Fra å ha en skattevekst på 23 % mer enn gjennomsnittet for alle
kommunene i landet frem til 2014, fikk vi 2
% mindre vekst i 2015. I 2016 var
skatteveksten i Gjesdal hele 3,9 % lavere
enn gjennomsnittet for landet
Skatteinntekter pr innbygger ble redusert

•

fra 98,7 % i 2017 til 91,1 % i 2016.
Sannsynligvis ender 2017 på under 90 %
av landsgjennomsnittet. Rådmannen
legger opp til samme skattenivå i 2018,
altså 90 % av landsgjennomsnittet.
Det er lagt til grunn en realvekst videre i
perioden for Gjesdal som er høyere enn i
resten av landet (1,0 % hvert år fra 20192021). Denne er begrunnet med at det
forventes noe økning i aktiviteten i
regionen, og mot slutten av perioden også
høyere folkevekst enn landet for øvrig. I
forhold til landsgjennomsnittet (100%)
forventes Gjesdal å ligge på 90-92 %. Det
legges dermed til grunn et vedvarende noe
lavere inntektsnivå i hele planperioden.
Når andel skatt målt mot landet for øvrig er
lavere enn 90 %, er det skatteutviklingen
for landet som helhet som betyr mest for
utviklingen i samlede frie inntekter for
Gjesdal kommune. Utjevningsordningen
mellom kommunene bidrar til dette.

Eiendomsskatt
•

Eiendomsskatt holdes på samme nivå
som i 2017
Det legges opp til å videreføre samme
skattesatser i 2018. Dette betyr en
skattesats på 2 promille for bolig- og
fritidseiendommer og 5 promille for
næringseiendommer. Det er lagt inn en
økning i eiendomsskatt på 200 000 kr
hvert år i perioden ut fra antatt vekst i
boliger/næringseiendommer.
Det er fra og med 2019 foreslått endringer
i regelverket knyttet til eiendomsskatt på
produksjonsbedrifter som kan bety en
nedgang i skatteinntektene isolert sett på
ca 1 mill kr årlig. Endringene som er
foreslått vil ikke ha noen innvirkning på
eiendomsskatt for vind- og vannkraft.
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Rammetilskudd
•
•
•

Gjesdal får økte inntekter gjennom utgiftsutjevningen på ca 10 mill i 2018 målt mot
2017. Denne økningen indikerer tydelig at Gjesdal har fått en betydelig økning i
innbyggere som etterspør kommunale tjenester.
Veksttilskuddet reduseres med 4,8 mill i 2018 og bortfaller i 2019.
Nedgangen i skatt pr innbygger i % av landsgjennomsnittet gir høy
inntektsutjevning i 2017, og det antas at denne vil være svakt dalende utover i
fireårsperioden.
Inntekter (tall i hele tusen)
Utgiftsutjevningen

2017
-6 901

2018
3 036

2019
3 670

2020
5 612

2021
8 535

20 898

19 797

16 819

14 952

13 047

277 212

282 363

281 676

282 775

284 241

Overgangsordn/tillegg

3 365

3 931

2 521

2 521

2 129

Veksttilskudd

6 778

2 003

Inntektsutjevning
Innbyggertilskuddet

Skjønnsmidler m.m
Rammetilskudd

600

800

600

600

600

301 953

311 911

305 286

306 460

308 552

Forklaring
Rammetilskuddet er, i tillegg til skatt, den
delen av inntektene til kommunen som
kalles ”frie inntekter”. Dette utgjør for
Gjesdal i 2017 ca 32 % av de totale
inntektene. Tabellen over viser de ulike
delene rammetilskuddet er satt sammen
av, og de største endringene fra og med
2017 er knyttet til utgiftsutjevningen og
veksttilskuddet.

Utgiftsutjevning
Utgiftsutjevningen baserer seg på ulike kriterier
som skal gjenspeile hvor dyr den enkelte
kommune er å drive. Gjesdal går fra å bli
trukket 6,9 mill i 2017 til å få tilført 3 mill i 2018,
altså en økning på nesten 10 mill. Grunnen til
dette er en rekke faktorer som trekker i samme
retning: Andelen eldre vokser mye og andel
skolebarn vokser også mer enn landet ellers. I
tillegg er det en rekke andre kriterier som
trekker i retning av at Gjesdal har flere
innbyggere som trenger tjenester/utvidede
tjenester i 2018 ift nivået i 2017.

Inntektsutjevning
Inntektsutjevningen omfordeler skatteinntektene mellom kommunene. Gjesdal har

gått fra en veldig lav % (86,9 % i 2005) til ca.
98 % av landsgjennomsnittet i 2014. Fra og
med 2015 har skatt pr innbygger vist en
fallende tendens, og pr september 2017 ligger
Gjesdal på 89 % av landsgjennomsnittet. Det
legges opp til at skatt pr innbygger skal øke
noe utover i 4 års-perioden.

Innbyggertilskuddet
Innbyggertilskuddet tilføres kommunen pr
innbygger, og for 2018 utgjør dette 23 726 kr
pr innbygger, en oppgang fra 23 313 kr i 2017.
Med ingen økning i innbyggertall fra juli 2016 til
juli 2017 betyr dette ingen reell økning i
innbyggertilskuddet, kun kompensasjon for
lønns-og prisvekst.

Skjønnsmidler og veksttilskudd
Gjesdal får veksttilskudd og ordinært
skjønnstilskudd også i 2018. Veksttilskudd gis i
2018 til kommuner som har vokst mer enn 1,4
% i gjennomsnitt de siste tre årene.
Gjennomsnittet for Gjesdal de tre siste årene
var 1,69 % og vi får 2 mill i veksttilskudd i
2018. Fra og med 2019 ligger det ikke an til at
Gjesdal får veksttilskudd. Ordinært
skjønnstilskudd økte fra 600 000 i 2017 til
800 000 i 2018. Det anslås for resten av
planperioden et årlig skjønnstilskudd på
600 000.

Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård. Telefon 51 61 42 00. e-post: post@gjesdal.kommune.no. www.gjesdal.kommune.no

20

Finansområdet
Konsesjonskraft
Gjesdal kommune kjøper og selger
konsesjonskraft tilsvarende en mengde på ca.
16 Gwh pr år. Utsiktene fremover tyder på at
salgsprisene kan bli svakt stigende frem mot
2021. Kronekursen målt mot Euro har også
betydning for inntektene fra konsesjonskraft,
og inntektene er valutasikret på en Eurokurs
på ca 9,70 for årene frem til 2019.

Lyse Energi AS
Utbytte
Rådmannen har lagt til grunn et økende utbytte
fra Lyse, i tråd med det som er signalisert fra
Lyse og det som Sandnes og Stavanger har
lagt inn i sine budsjetter.
Renter ansvarlig lån Lyse
Det er lagt til grunn en renteinntekt fra Lyse
Energi på ca. 600 000. Lånet forrentes med 3
Mnd NIBOR-rente + 2 %.
Avdrag ansvarlig lån Lyse
Nedbetalingene inntektsføres i investeringsregnskapet og brukes til finansiering av
investeringer.

bankrente. Det legges opp til en noe høyere
rentesats siste del av perioden, men denne
spises opp av forventet lavere likviditet.

Renteutgifter
Det er lagt til grunn en markedsrente på 1,0% i
2018, 1,2% i 2019, og 1,4 % for 2020 og
2021. Renteprognosene er lave, og en ventet
renteoppgang er skjøvet ytterligere ut i tid. Det
er budsjettert med renter på eksisterende lån
og nye lån i perioden i tillegg til
rentebytteavtaler. Gjesdal kommune vil ved
inngangen av 2018 ha ca 25 % av lånene til
fast rente, og dette gir en noe høyere
rentekostnad neste år enn om hele porteføljen
var til flytende rente. Fra og med februar 2019
vil gjennomsnittlig lånerente ligge betydelig
lavere enn i 2017. Dersom rentene skulle stige
mot slutten av planperioden, vil dette gi økte
netto finanskostnader for Gjesdal kommune.

Avdrag
Avdrag på lån er budsjettert ut fra vedtatte
avdragsplaner og godkjente låneopptak.

Renter VAR-sektor
Rentekompensasjon
Gjesdal har fra 2009 til 2013 fått innvilget
rentekompensasjon for til sammen ca. 31 mill
kroner i låneopptak knyttet til rehabilitering av
Oltedal skole og ombygginger/utbedringer
Bærland skole. Fra før 2009 mottar kommunen
rentekompensasjons-tilskudd knyttet til
utbygging av omsorgsboliger, sykehjem og
Gjesdal ungdomsskole. Tilskuddene baserer
seg på Husbankens lånerenter hvert kvartal.

Renteinntekter
For 2017 legges til grunn en rente på 1,6%.
Det legges opp til at en lavere andel av
likviditetsoverskuddet plasseres i ulike fond fra
og med 2018 for å ta ned risikoen for fall i
aksje- og rentemarked. Budsjetterte inntekter
på 4,2 millioner inkluderer også renter fra Lyse
Energi og rentebytteavtaler. Dette er noe
lavere enn foregående år og forklares ut fra en
lavere meravkastning ut over ordinær

I samsvar med ”retningslinjer for selvkost” er
det beregnet renteinntekter på gebyrfinansierte
tjenester. Renteinntektene dekker
renteutgiftene til lån for å finansiere
investeringer på disse tjenestene. For 2017 er
disse beregnet til 2,2 mill, men dette vil
avhenge av fremdriften i det enkelte prosjekt
innen VAR-sektoren og fastsettelse av endelig
kalkylerente. Fra 2018 øker rentene til 2,9 mill,
blant annet på grunn av betydelige
investeringer i nytt ledningsnett og nye
lokaliteter for VAR-sektoren i Kongsgata.

Avskrivninger VAR-sektor
I samsvar med ”retningslinjer for selvkost” er
det beregnet avskrivninger for gebyrfinansierte
tjenester. Disse brukes til å dekke avdrag på
lån for å finansiere investeringer på disse
tjenestene. For 2018 er disse avskrivningene
beregnet til 7 mill.
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Utgiftsforutsetninger
Drift og investering

Forklaring
Kommunens utgifter består av en driftsdel
og en investeringsdel. Ca ¾ av alle
driftsutgifter knyttes til lønn til ansatte i
kommunen, de resterende ¼ går til
innkjøp av materiell til bruk i de ulike
tjenestene
kommunen
produserer.
Driftsutgiftene er nokså stabile hvert år,
men øker med 3 til 5 % i snitt hvert år.
Investeringsdelen varierer fra år til år, og
handler om enkeltkjøp som i Gjesdal
kommune i stor grad finansieres ved å ta
opp lån. Jo mer en klarer å finansiere ved
hjelp av egne driftsinntekter, jo mindre
renter og avdrag må en betale i fremtiden.
Renter og avdrag er en betydelig
driftsutgift for kommunen

Lønn og pensjon
Lønnsoppgjøret 2017
Lønnsoppgjøret for 2017 ble som budsjettert,
og lønnsreserven ble brukt opp.Relativt god
avkastning på pensjonsmidlene i KLP gjorde at
rådmannen kunne bruke noe premiefond i
2007 for å finansere kostnadsøkninger i løpet
av året..
Lønnsvekst i planperioden
Det er budsjettert med en lønnsvekst i 2018 på
ca. 3 %. Dette er samme nivå som det legges
opp til i statsbudsjettet. Lønnsveksten i
Rogaland og Gjesdal forventes dermed å bli på
samme nivå som landet ellers.
Pensjonspremiene
Gjesdal kommune har pensjonsordning for de
ansatte i følgende ordninger:
1. Fellesordningen i KLP
2. Folkevalgtordningen KLP
3. Lærerordningen i Statens pensjonskasse SPK
4. Sykepleierordningen– KLP

Prognosene for neste års premie viser at
premiesatsene i KLP - fellesordningen øker
noe fra 2017 til 2018. I tillegg er det tatt høyde
for moderat avkastning og moderat lønnsvekst.
Det legges opp til å bruke noe av premiefondet
i 2018-2020. Premiefondet i KLP har ligget på
tilnærmet samme nivå siden 2014, og midlene
etter oppgjøret i DNB står fortsatt på fond
Premiesatsen for SPK reduseres fra 11,15 %
til 10,25 %. Da det legges opp til å bruke noe
av premiefondet, innarbeides dette i
premiesatsene som legges til grunn i
budsjettet for 2018.
Budsjetterte premiesatser for arbeidsgivers
andel er (tall for 2017 i parentes):
KLP- sykepleie:
19,00 % (17,00 %)
KLP-fellesordning: 14,30 % (12.30 %)
SPK - lærere:
11.15 % (10.70 %)
Pensjonskostnadene NRSP
Ved siden av pensjonspremien beregnes det
pensjonskostnader etter en egen
regnskapsstandard. Det er denne som skal
legges til grunn når regnskapet avlegges.
Forskjellen mellom betalt premie og beregnet
kostnad føres som premieavvik og dekkes inn
året etter. Gjesdal har tidligere vedtatt at
premie-avviket avregnes mot fond slik at
pensjonskostnadene dermed ikke har
innvirkning på disponible midler i budsjett og
regnskap.
Driftsutgifter utenom lønn
Alle driftsutgifter utenom lønn og pensjon er
kompensert for prisstigning. Denne er satt til
1,6 %, som er reell prisvekst fra mai 2016 til
mai 2017. Indeksen som er brukt er konsumprisindeks korrigert for energipriser og
avgiftsendringer (KPI – JAE).
Strømkostnader under tjenenesteområde
kultur og samfunn er i samsvar med forventet
pris og volum i 2017. Fra og med 2015 har
prisene i byggebransjen stagnert og i
Rogaland også vært fallende. Fortsatt er det
mulig å oppnå gode priser, særlig knyttet til
større bygg- og anleggsprosjekter.
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Hovedtrekk i den økonomiske utviklingen
Moderat gjeldsutvikling – nedgang i 2021 i gjeld pr innbygger
Samlet lånegjeld 1/1
Låneopptak
Avdrag
Samlet lånegjeld 31/12
Pr innbygger.

2016
895 715
70 000
39 162
926 553
80

2017
926 553
37 000
39 000
924 553
78

Nye lån utgjør i 2018 35 mill, hvorav 10 mill er
lån i Husbanken for videreutlån (startlån).
Samlet lånegjeld reduseres med 5 mill. Videre i
perioden legges det opp til noe høyere
låneopptak enn avdragsbetaling på
eksisterende lån. Det forutsettes at en fra og
med 2019 starter nedbetalingen av lån til
Gjesdal Næringspark med 16 mill pr år frem til
2021. Oppstart av utbyggingen av Solås
skole, adkomst til boligfelt Kodlidalen og
interne veier og ledningsnett i 2018 betyr at

2018
924 553
35 000
39 600
919 953
77

2019
919 953
76 820
51 500
945 273
78

2020
945 273
68 770
53 100
960 943
79

2021
960 943
33 310
53 500
940 753
76

det ikke er mulig å redusere gjelden i Gjesdal
kommune uten et betydelig salg av næringsog/eller boligtomter. Det er lagt inn
forutsetninger om salg av tomteområder på til
sammen 70 mill i planperioden, og får vi til det
vil gjelden reduseres fra og med 2021. I et
tiårsperspektiv vil det være behov for
betydelige midler til rehabilitering av
skolebygg, samt bygging av ulike typer boliger
for den eldste delen av befolkningen.

Fondsreserver
Fond

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Reservefond

15 330

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Rentefond
Reservef. Gjesdal Næringspark
Flyktningefond
Sum disponible fond

5 000
4 670
25 000

10 000
5 000
5 000
30 000

10 000
5 000
3 000
28 000

10 000
5 000
3 500
28 500

10 000
5 000
4 000
29 000

10 000
5 000
4 500
29 500

Sum av alle reservefond vil ved utgangen av
2017 ligge på ca. 30 mill. Da er restmidler fra
tjenesteområdene, som utgjør ca. 22 mill og er
avsatt på egne fond, ikke medtatt. Det
budsjetteres ikke med verken økninger eller
reduksjon av samlede reserver i planperioden.
Overskuddet (ca. 1 – 1,5% årlig) for hvert av

årene går til å finansiere deler av
investeringene samme år. Eventuelle
restmidler fra investeringsprosjekter vises ikke
her, de er fra tidligere satt av på egne
investeringsfond til dekning av fremtidige
utgifter i investeringsregnskapet.

Netto driftsresultat under handlingsregel
Driftsinntekter
Driftsinntekter prisjustert
Netto driftsresultat
Netto driftsresultat i %

2016
865 809
865 809
32 639
3,77 %

Etter er godt driftsresultat i 2016 ligger det an
til å bli et vesentlig svakere resultat i 2017. I
planperioden legges det opp til et netto
driftsresultat på gjennomsnittlig 1,35 %, og

2017
875 000
875 000
10 200
1,17 %

2018
891 700
901 700
8 973
1,00 %

2019
891 500
921 500
12 605
1,37 %

2020
896 400
946 400
13 505
1,43 %

2021
902 000
972 000
15 205
1,56 %

dette er lavere enn anbefalt nivå. For å nå 2 %
driftsresultat må kostnader reduseres
ytterligere, med minimum 5-6 mill.
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Målsettinger som skaper handlingsrom
Hovedtall driftsregnskapet

Driftsinntekter

2016

2017

865 810

875 000
875 000
10 810
25 100
4,10 %
66,92 %
84,98 %

Driftsinntekter prisjustert
Netto renter
Netto avdrag drift
Andel netto finansutg
Lånegjeld i % (ekskl. GNP)
Lånegjeld i % av driftsinnt

11 828
29 585
4,78 %
72,32 %
86,76 %

Tabellen over viser noen av nøkkeltallene som
det er viktig å holde oversikt over, da disse får
konsekvenser for det økonomiske
handlingsrommet i planperioden og videre
fremover. Rådmannen viderefører forslag om
konkrete målsettinger som legges inn som en
del av forslag til vedtak. Målsettingen om
maksimalt 80 % lånegjeld nås i 2021 dersom vi
lykkes i å realisere tomteverdier i Ålgård
sentrum, på Skurve og i Kodlidalen. På tross
av betydelige omstillings- og innsparingstiltak
de siste årene, klarer vi ikke å nå en bedre
driftsmargin enn 1,5 % i 2021. Målsettingen om
minimum 2 % driftsresultat klarer vi ikke uten
nye betydelige kostnadsreduksjoner eller
økning av inntektene.

Driftsinntekter
Driftsinnt prognose prisjustert
Frie inntekter prisjustert
Netto driftsres. realvekst (1)
Lån som dekkes av frie innt.
Nye lån i % av frie innt (2)
Andel frie innt til invest. (3)
Netto gjeld i % av dr.inntekt
(4) (inkl Næring og bolig)
Netto gjeld i % av dr.inntekt
(4)

2018

2019

2020

2021

891 700

891 500

896 400

902 000

901 700

921 500

946 400

972 000

8 900
26 600
3,94 %
67,64 %
83,73 %

7 000
28 200
3,82 %
71,11 %
84,67 %

7 200
29 500
3,88 %
71,95 %
83,05 %

7 400
29 600
3,81 %
69,01 %
77,75 %

1. Netto driftsresultat skal budsjetteres med et
gjennomsnitt på minimum 2 % pr år for hver
fireårsperiode. Denne vil ikke realiseres i
planperioden
2. Låneopptak som varig belaster drift skal
ikke overstige 8 % av frie inntekter.
3. Minimum 2 % av kommunens frie inntekter
skal brukes til investeringer.
4. Netto lånegjeld i % av driftsinntektene skal
ikke overstige 80 % og forsøkes redusert til
60 % innen 2023.
Tabellen under viser hvordan de ulike
målsettingene ivaretas i forslaget til budsjettog økonomiplan for perioden 2018-2021.

2016
865 810
865 810
599 978
3,77 %
39 900
6,65 %
2,22 %

2017
875 000
875 000
612 000
1,17 %
1 850
0,30 %
1,96 %

2018
891 700
901 700
630 000
1,00 %
13 800
2,19 %
2,06 %

2019
891 500
921 500
649 600
1,37 %
28 820
4,44 %
2,16 %

2020
896 400
946 400
674 300
1,43 %
58 670
8,70 %
2,22 %

2021
902 000
972 000
699 900
1,56 %
19 710
2,82 %
2,29 %

72,32 %

66,92 %

67,64 %

71,11 %

71,95 %

69,01 %

86,76 %

84,98 %

83,73 %

84,67 %

83,05 %

77,75 %

Rådmannen foreslår å videreføre alle handlingsreglene knyttet til investeringer, nye låneopptak og
gjeldsgrad. Gjennom økt fokus på realisering av tomteverdien vil netto lånegjeld kunne komme under
80 % av driftsinntektene i 2021. Ut fra kartlagte behovsøkninger i neste fireårsperiode, samt prognoser
for utviklingen frem mot 2030, vil det være svært krevende å oppnå et gjennomsnittlig driftsresultat på
2 % i årene som kommer, uten å oppjustere eiendomsskatten ut over dagens satser.
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Tverrsektorielle mål
Visjon
•

Gjesdal – vi strekker oss lenger

Verdier
•
•

Gjesdal skal være en ansvarlig, modig og endringsvillig kommune
Vi skal gi våre brukere rett tjeneste utført til rett tid og med rett kvalitet

Mål
•
•
•
•

Fornøyde brukere
Ansvarsbevisste og stolte medarbeidere
Framtidsrettede og funksjonelle løsninger
Økonomi som gir handlingsrom

Krav til lederatferd
Ledere skaper tillit gjennom at de utfordrer og delegerer
Har fokus på helhet og strategi
Kommuniserer åpent og ærlig
Motiverer og skaper trivsel
Er resultatorientert og tar ansvar
Skaper positivt omdømme
Opptrer lojalt overfor verdier og beslutninger
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•
•
•
•
•
•
•

1.e. Befolkningsutvikling
Historikk
År

Folkemengde
1. januar

2007
9.621
2008
9.729
2009
9.969
2010
10.208
2011
10.508
2012
10.778
2013
11.039
2014
11.317
2015
11.600
2016
11.853
2017
11.902
2017*
11.901
Gj.snitt siste 10 år
Gj snitt siste 5 år
*Kilde: SSB 1.juli 2017

Fødte

Døde

Fødselsoversikt

Innflytting

Utflytting

Nettoflyttin
g

Folketilvekst

Vekst i
%

124
157
162
182
175
169
184
165
214
169
87

60
56
60
47
48
65
60
41
55
50
33

64
101
102
135
127
104
124
124
159
119
54

510
537
565
553
754
758
706
813
645
613
301

464
401
430
489
603
600
553
654
595
683
356

46
136
135
165
152
158
153
159
93
-70
-55

108
240
239
300
270
261
278
283
253
49
-1

1,12 %
2,47 %
2,40 %
2,94 %
2,57 %
2,42 %
2,52 %
2,52 %
2,18 %
0,41 %
0,00 %

170
180

54
54

116
126

645
707

547
617

113
99

228
225

2,16 %
2,01 %

Prognose for befolkningsutviklingen i planperioden
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Innb. 0-5 år

1 103

1 134

1 210

1 183

1 156

1 125

1 120

1 130

1 140

Innb. 6-15 år

1 648

1 641

1 655

1 690

1 711

1 750

1 800

1 850

1 900

Innb. 16-66 år

7 611

7 818

7 962

8 006

7 961

8 003

8 063

8 123

8 185

Innb. 67-79 år

602

657

721

772

813

840

880

920

950

Innb. 80-89 år

171

183

187

191

210

220

225

230

235

Innb. o/90 år

55

52

48

49

50

52

54

56

58

11 190 11 485
11 783
11 891 11 901
11 990
Totalt
Fordeling av folketall er pr 1.juli. Prognosen fra 2018-2021 er også pr 1.juli.

12 142

12 309

12 468

Etter en betydelig vekst i gruppen 0-5 år frem
til 2015, er det barn i skolealder som har vokst
fra og med 2016. Denne gruppen vil vokse
med ca 50 pr år frem til 2021. Gruppen unge
eldre (67-79 år) har økt spesielt mye de 5 siste
årene.Denne trenden vil fortsette, men med
noe lavere årlig vekst fremover. Andelen eldre
(80+) i Gjesdal har lenge vært svært lav, men
har nå begynt å voksne mer enn
gjennomsnittlig økning for landet.

Fødselskullene nådde en foreløpig topp i 2015,
og dersom tallene for 2016 og frem til sept
2017 videreføres, forventes det en ytterligere
nedgang i gruppen 0-5 år frem til 2019.
Prognose for samlet folkevekst er betydelig
nedjustert. Dette har sammenheng med det vi
har sett siden 2015, at det startes opp færre
nybygg i Gjesdal kommune. Veksten i 2017 vil,
som i 2016, bli svært lav målt mot
gjennomsnittet siden 2007, jf øverste tabell.
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Foto: Reidun S. Skjørestad

2. Delbudsjetter for det enkelte tjenesteområde – drift
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2.a. Fellestjenester
Organisasjon

Rådmann

Fellestjenester
- Personal og organisasjon
3 årsverk
- Service og kommunikasjon
4,4 årsverk
- Arkiv, dokument og pol sekr
3,5 årsverk

Fellestjenester

Fellestjenester

- Økonomi & innkjøp
7,2 årsverk
- IKT
5 årsverk

- Utvikling
1 årsverk

Hovedmål
Service til innbyggerne gjennom å yte et bredt spekter av samordnede støttetjenester med god
kvalitet.
Service til tjenesteområdene gjennom å yte et bredt spekter av effektive og fremtidsrettede
støttetjenester av god kvalitet.

Strategier






Sikre gode, effektive og helhetlige tjenester til innbyggere, tjenesteområder og
samarbeidspartnere.
Ta i bruk digitale løsninger.
Heltidskultur for kvalitet og stabilitet i tjenestene
Økt nærvær for kvalitet og stabilitet i tjenestene
Forbedringskultur ved bruk av Lean

Utviklingstrekk
Fellestjenester består av alle stabs- og
støttefunksjonene; økonomi, analyse, ikt,
personal, organisasjon, lønn, arkiv,
servicesenter, politisk sekretariat, utvikling og
kommunikasjon. Fellestjenester ledes av
økonomisjef, personal- og organisasjonssjef
og utviklingssjef.
1) Driftsbudsjettene reduseres i 2018.
2) Behovet for manuelle og analoge
tjenester reduseres raskt.
3) Innbyggerne forventer et digitalt
førstevalg og skreddersydde
servicetjenester.
4) Kompetansebehov og tjenestetilbud
endres som følge av digitalisering.

Noen av årsakene til dette er:




Den stramme økonomiske situasjonen i
kommunen tvinger alle tjenesteområdene
til å redusere utgiftene.
Innbyggere, tjenesteområder og
samarbeidspartnere setter stadig større
krav til raske tjenester med god kvalitet.
Trekk i samfunnsutviklingen gjør at stadig
flere av oppgavene våre erstattes av
digitale og mer effektive verktøy.

Utvikling og omstilling i planperioden
For å sikre en mest mulig kostnadseffektiv drift
og kvalitet i Fellestjenester vil vi:
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Videreføre omstillingstiltak som er
påbegynt i 2017 f. eks omstilling av felles
administrative tjenester. Effekten av
enkelte tiltak vil vi først se utover i
perioden.
Øke den systematiske samhandlingen
med tjenesteområdene for å få bedre
arbeidsflyt i administrative prosesser.
Bruke digitale verktøy i større grad både
når det gjelder kommunikasjon og for å
utvikle mer tilgjengelige tjenester til
innbyggere, tjenesteområder og eksterne
samarbeidsparter.

Avvikling av oppgaver og tiltak i
planperioden







All post digitaliseres i planperioden.
Registrering av post flyttes fra avdelingene
til felles dokumentsenter
Internpost avvikles/reduseres til et absolutt
minimum.
Deler av servicetjenester/ front desk
funksjoner avvikles. Gjenværende
funksjoner flyttes til nye Veveriet nær
innbyggerne.
Manuelle og repetitive servicetjenester
digitalieres og gevinstrealiseres.

Prioriteringer i planperioden





Samle administrative ressurser med
fagkompetanse i et felles dokumentsenter.
Dokumentsenteret skal ha kompetanse på
alle administrative sak/arkivsystem.
Heltidskultur i organisasjonen.
Gjennomsnitlig stillingsstørrelse økes til
85%.
Nærværskultur i hele organisasjonen.
Gjennomsnitlig nærvær 94,5 %.

Særlige prioriteringer i 2018




Innføring av Lean som forbedringsverktøy
i alle avdelinger.
Utredning og forberedelse av felles
dokumentsenter.
Digitalisering og effektivisering av
fakturaflyt - inngående/utgående.







Tidlig innsats
Vi ser Gjesdal kommune i et samfunnsperspektiv som en viktig bidragsyter for
sysselsetting.
 Gjesdal skal være en betydningsfull aktør i
fagopplæringen. Andelen lærlinger skal
være 2 pr 1000 innbygger, og arbeidet
spres på et bredt antall fagområder.
 Gjesdal kommune skal, i samarbeid med
NAV, tilrettelegge for arbeidspraksis for
innbyggere som står utenfor
arbeidsmarkedet.

Forbedringskultur
Alle ansatte er i et opplæringsløp på Lean som
verktøy og tankesett. Dette gjøres for å sikre at
ressursene blir utnyttet til best mulig.
 Videreutvikle forbedringsarbeidet i den
enkelte avdeling.
 Utvikle en delingskultur mellom
fagområder og avdelinger.
 Sikre et større fokus på gevinstrealisering
blant annet gjennom «telleverket» på
gjennomførte forbedringsprosesser.

Organisasjonsutvikling


Smart Gjesdal
Arbeidet med å mobilisere det interne
eierskapet til Smart Gjesdal styrkes.
 Hovedvekten av Smart Gjesdal tiltak
ligger på løsninger som skal gjøre det
enklere for innbyggerne å komme i dialog
med kommunen både for å melde fra om
feil eller mangler, men også for å gi innspill

på ulike utfordringer. For eksempel gjelder
dette videreutvikling av dagens chatløsning via nettsidene.
Vi skal effektivisere arbeidsprosesser. Et
eksempel på dette er RPA (Robotic
Process Automation). RPA automatiserer
administrative oppgaver basert på regler
og repetitive oppgaver, for eksempel
registrering av post.
Vi fortsetter arbeidet med å videreutvikle
innbyggerportalen til en viktig
informasjonskilde for innbyggere,
næringsliv og besøkende.
Vi skal videreutvikle involveringsprosessene særlig mellom kommune,
innbyggere, lag/organisasjoner og
næringsliv, men også med akademia.



Lederforum videreføres som en viktig
møteplass for å skape felles og helhetlig
kultur og holdninger. Her drøftes felles
strategier, planer og satsinger. Lederforum
er også en viktig arena for lederutvikling.
Lederforum er rådmannens møtepunkt
med ledere og sentrale hovedtillitsvalgte i
kommunen.
Drop in videreutvikles som et viktig tilbud i
arbeidet med å utvikle robuste og
kompetente ledere i Gjesdal kommune.
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Konsekvenser og utfordringer
Tabellene nedenfor viser utvikling innenfor
viktige områder:
1. Selv om Gjesdal bruker mindre
ressurser på administrasjon enn
kommuner på vår størrelse (10 000 –
15 000 innbyggere) legges det opp til
fortsatt omstillinger innen
fellestjenester. Arbeidet med å
effektivisere stab og støtte funksjoner i
hele kommunen ved hensiktsmessig
bruk av kompetanse og kapasitet
videreføres. Dette vil innebære nye
måter å jobbe på, endring av oppgaver
og eventuelt nedlegging av oppgaver
og funksjoner.
2. Fra og med 2016 har flere funksjoner
blitt flyttet til fellestjenester, og det
legges videre opp til å håndtere flere
oppgaver med samme bemanning.

Siste del av planperioden legges det
opp til noe lavere samlet bemanning,
da en del oppgaver vil bli overflødige
når ny teknologi og nye arbeidsmåter
innføres.
3. Nærværet har økt i 2017 i forhold til
2016. Målsettingen er at sykefraværet
over tid skal ligge på maks 3 %.
4. Brukertilfredsheten internt viser
samme nivå i 2016 som i 2013.
Målsettingen er å yte enda bedre
service internt og eksternt og bedre
scoren fremover i planperioden.
5. Gjesdal kommune har tatt i bruk en ny
medarbeiderkartlegging fra 2017, kalt
10 faktor. Den kan ikke direkte
sammenlignes med tidligere
kartlegginger.

Nøkkeltall
Område
Innbyggere og brukere
Brukertilfredshet
Fellestjenester – alle enheter
Økonomi
Driftsutg. til administrasjon, styring og
fellesutg. pr innb. i % av ref.gruppe
Medarbeidere
Årsverk
Sykefravær
Medarbeidertilfredshet

Note

2013

2014

2015

2016

4

4,9

1

103 %

100 %

100 %

99 %

2
3
5

18,9
4,3 %

20,1
1,9 %
4,7

20,1
3,9
4,6

22,2
6,1

4,9
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Måltall – målsettinger i planperioden
Område
Innbyggere og brukere
Brukertilfredshet
Fellestjenester – alle enheter
Økonomi
Driftsutgifter til administrasjon, styring og
fellesutgifter pr innbygger i % av ref.gruppe
Medarbeidere
Årsverk
Sykefravær
Medarbeidertilfredshet

Note

Status
2016

4

4,9

1

99 %

2
3
5

22,2
6,1 %

2017

2018

2021

5

5,2

99 %

97 %

95 %

23.1
4%
4,11

22.6
3%
4,11

21
3%
4,3

Kommentarer til prioriteringer og tiltak i planperioden
1. Ved å digitalisere all utgående post vil vi effektivere ytterligere 100 000 fra og med 2018
2. Fellestjenester selger tjenester til Gjesdal Bompengeselskap AS. For å oppnå innsparingen må
selskapet være i drift hele 2018.
3. Det legges opp til omstilling av rådgivertjenester i 2018 tilsvarende 850 000 på grunn av vakant
stilling, og en permanent virkning av omstillinger på 350 000 fra og med 2019.
4. Det skal i 2018 foretas en samlet gjennomgang av alle lisenser, avtaler og abonnementet i alle
tjenesteområder og det anslås et innsparingspotensial på 500 000.

Rammeendring
Vedtatt budsjett 2017

31 607

Lønn- og pensjonsjusteringer
Prisjusteringer
Helårsvirkning av vedtatte tiltak/interne justeringer
Innarbeidede tiltak 2018
Budsjettramme 2018

547
110
-105
-1 700
30 459

Foreslåtte prioriteringer og tiltak i planperioden
Fellestjenester
Digitale løsninger kommunesektor – til KS
Digitalisering av all utgående post
Daglig leder Gjesdal bompeselskap AS
Omdisponering rådgivingstjenester
Gjennomgang av lisenser, avtaler og abonnement
Sum

2018
250
-100
-500
-850
-500
-1 700

2019

2020

2021

-100

-100

-100

-350
-500
-950

-350
-500
-950

-350
-500
-950
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2.b. Opplæring
Organisasjon

Kommunalsjef

Rådgiver
Skolekontor:
2 årsverk

Bærland
36,7 årsverk

Dirdal
20,1 årsverk

Gjesdal
ungdomsskole
52,5 årsverk

Oltedal skole
15,9 årsverk

Solås skole
49 årsverk

Ålgård skole
42,2 årsverk

Kulturskolen
5,3 årsverk

PPT
4,7 årsverk

Voksenopplæring
6 årsverk

Hovedmål



Gi elevene våre faglige og sosiale kompetanser for fremtiden
Flere elever skal gjennomføre videregående skole

Strategier






Bruke læringsteknologi for å fremme læring, motivasjon og tilpasset opplæring.
Styrke arbeidet med å skape et godt og enda tryggere læringsmiljø.
Legge enda større vekt på en skole som oppleves mer praktisk og relevant.
Vektlegge arbeidet med å få til gode kollektive arbeidsfellesskap der en deler og utvikler beste
praksis.
Rekruttere nok ansatte med rett kompetanse.

Utviklingstrekk
•
•
•
•

•

Elevtallsveksten blir ca. 50 elever årlig
i planperioden.
Gjesdalskolen bruker i stadig større
grad digitale læremidler i opplæringen
og dette vil prege utviklingen videre.
Flere elever har behov for
spesialundervisning.
De økonomiske rammene har blitt
strammere for hvert år de siste 4
årene. Det må forventes at lærertettheten fortsatt vil bli svekket innen
ordinær undervisning.
Det er et utviklingstrekk at vi bruker
ressursene mot elever som har behov
for spesialundervisning og mindre mot
de store elevgruppene.

Noen av årsakene til dette er:
•
•

•

De store barnekullene i barnehagen er
på veg inn i skolen.
Vi får flere elever med omfattende
funksjonsnedsettelse. Det er flere
elever med psykiske vansker som må
ha større tilpasninger i skolehverdagen
for å kunne delta i skolens felleskap.
Flere av de fleksible ressursene
bindes opp imot lovpålagt
spesialundervisning. Antall elever som
får spesialundervisning har økt med
39% det siste skoleåret.
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Det legges opp til mer praktisk og variert
opplæring for å stimulere den enkelte
elevs tenkning og metakognitive
ferdigheter, og for å skape en opplæringssituasjon preget av mer helhet og
sammenheng for elevene.
Økt fokus på tiltak for å øke gjennomføring
av videregående skole.
For å få til øke gjennomføringen må
elevene bli bedre i matematikk og det må
sikres at de behersker de grunnleggende
ferdighetene.
Flest mulig av skolene i Gjesdal skal søke
om å bli universitetsskoler.
Fokus på forbedringskultur.






Avvikling av oppgaver og tiltak i
planperioden




Redusere 70% kontorstøtteressurs ved
Gjesdal ungdomsskole. Dette er forsvarlig
ut fra at flere oppgaver nå er digitalisert.
Redusere Voksenopplæringen i takt med
nivået på bosatte flykninger.
SOL- ressurser lærere reduseres i forhold
til reduserte inntekter.

Prioriteringer i planperioden


Elevens læringsmiljø. Elevene skal
oppleve trivsel og en skolehverdag der de
ikke blir utsatt for krenkende ord og







handlinger. Fortsatt stort fokus på å jobbe
forebyggende og utvikle god kompetanse
innen området.
Tidlig innsats. Elever som står i fare for å
henge etter skal på et tidlig tidspunkt får
den nødvendige støtten de trenger, slik at
de kan oppleve mestring. Vi vil i størst
mulig grad prioritere midler mot 1.4.klassetrinn slik at flest mulig av elevene
behersker de grunnleggende ferdighetene.
Ansatte med rett kompetanse. Gjesdal vil
satse videre på deltakelse i de nasjonale
etter- og videreutdanningsprogrammene.
Gode fysiske rammebetingelser for
elevene. Elevtallsveksten er økende. Solås
skole trenger større arealer og det legges
opp til å utvide skolen til en 3 parallellers
skole. Kulturskolen får gode fysiske forhold
når arealer i Veveriet tas i bruk som deres
faste tilholdssted. Dette vil bety mye for
elever og lærere og vil gi bedre
forutsetninger for å utvikling.
Jærskulen. Jærskulen vil også i årene
framover være med å sikre mer effektiv
pedagogisk og administrativ drift av
skolesystemet.
Praksisklassen er et samarbeid mellom
Gjesdal voksenopplæring og flyktningtjenesten i NAV, hvor deltakerne har
praksis i arbeidslivet i kombinasjon med
norskopplæring.
Kulturskolen har mål om å starte Musikk i
livets begynnelse fra 2 måneders alder.
Musikklek for hvert alderstrinn opp til
skolealder vil forsøkes. På denne måten

Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård. Telefon 51 61 42 00. e-post: post@gjesdal.kommune.no. www.gjesdal.kommune.no

34

Foto: Solås barnehage

Utvikling og omstilling i planperioden

kan kulturskolen gi et pedagogisk og
kunstfaglig tilbud for hele livsløpet.

Særlige prioriteringer i 2018







Sørge for en god implementering av de
nye kravene i lovverket innen elevens
læringsmiljø.
Fortsette det gode arbeidet som er startet
med å bruke teknologi for å fremme
læring, motivasjon og tilpasset opplæring.
De siste skolene tar i bruk Lean som et
verktøy for å fremme kontinuerlig
forbedring.
Planlegge utbygging av Solås skole.
Matematikkgruppe skal utvikle et
hjelpeverktøy i faget for å øke
kompetansen hos de ansatte.
Tidlig innsats gjennom at elever i 1.- 4. kl.
som står i fare for å utvikle dårlige
grunnleggende kunnskaper innen lesing
og regning får rett hjelp.

Smart Gjesdal
Konkrete eksempler på tiltak:
 Schoollink – digital kommunikasjon med
hjemmene via en app.
 G Suite for Education som nettbasert
kontorpakke. Det betyr at dokumenter,
regneark, presentasjoner med mer er fullt
ut nettbaserte, og at elevene kan logge
seg på alle typer utstyr for å jobbe med
dette.
 Egen digital enhet til alle elever 1.10.klassetrinn. Gjesdal kommune har valgt
Chromebook (bærbar PC) som digitalt
utstyr i skolen. Teknologi vil kunne bidra til
å optimalisere læring og individuelt
tilpasset opplæring. Målet er økt variasjon
og motivasjon og forsterket læring.
 Digitale meldinger/varslinger ved dårlig
læringsmiljø for elevene. Hver skole har en
«rød knapp» på hjemmesiden sin som kan



brukes for å melde om et dårlig
læringsmiljø. Meldingen går direkte til
rektor.
Elever som har individuelle læreplaner har
nå digital tilgang til disse sammen med
sine foresatte og lærere.

Tidlig innsats
Konkrete eksempler på tiltak
 Arbeidslag Gjesdal ungdomsskole. Det er
opprettet tverrfaglig gruppe fra flere
tjenesteområder som møtes jevnlig for å
sette i gang tiltak dersom ungdom viser
atferd som indikerer vansker i livet.
 Tiltak for elever 1.- 3. kl som står i fare for
å utvikle lese- og skrivevansker. Midlene
som ble lagt i statsbudsjettet brukes
målrettet mot tidlig innsats.
 Kompetanseheving for alle nytilsatte innen
lesing.
 Det er dedikerte lærere som har ansvaret
for tidlig innsats for de yngste elevene.
 Foresatte blir invitert til foreldremøte 8
måneder før elevene begynner i 1.klasse.
Det deles ut en egen kalender som kan
hjelpe foreldre til å ha fokus på viktige
områder frem mot skolestart.

Konsekvenser og utfordringer


Økonomiske rammer. Gjesdal har gjennom
de siste årene måttet foreta en reduksjon
av ressursinnsatsen i skolen.
Elevtallsøkning, økende nasjonale krav og
økende individuelle rettigheter fører til at
rammene oppleves som svært stramme.
Det vil være en utfordring i planperioden å
kunne sette inn tiltak mot de mest sårbare
elevene. Skolen bør i større grad kunne
tilby et mer variert skoletilbud og bli mer
praktisk. Dette er krevende å få til innen
dagens økonomiske rammer.
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Nøkkeltall
Område
Innbyggere og brukere
Dekningsgrad SFO
Dekning i kulturskolen i % av
grunnskoleelever
Lærertetthet i Gjesdal 1.–7. klasse
I ref. gruppe
Lærertetthet i Gjesdal 8.–10. klasse
I ref. gruppe
Økonomi
Brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev
I referansegruppe
Brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev, i % av ref.gr.
Medarbeidere

Note

2013

2014

2015

2016

1
2

57,9 %
17,7 %

56,1 %
16,5 %

54,7 %
16,0 %

53,4%
17,7%

3

12,4
13,1
15,4
14,1

12,1
13,1
16,5
13,8

12,8
13,1
15,6
13,7

13,3
12,8
15,6
13,3

85.598

85.777

85.540

85.762

83.762
102,2 %

87.338
98,2 %

89.344
95,7 %

92.215
93,0%

223

222,5

222

231

3

Årsverk (skole, SFO, PPT, bibliotek,
kulturskole)

Måltall – målsettinger i planperioden
Område
Innbyggere og brukere
Grunnskolepoeng 10. klasse
(gjennomsnitt av alle avgangskarakterer
multiplisert med 10)Tallene for 2016 og
2017 er faktiske tall.
Lesing % elever på/under kritisk grense
2. kl. Tallene for 2016 og 2017 er
faktiske tall.
Regning % elever på/under kritisk
grense 2. kl. Tallene for 2016 og 2017
er faktiske tall.
Nasjonal prøve i lesing 5.kl. Prosent
elever på laveste nivå
Nasjonal prøve i lesing 8.kl. Prosent
elever på de to laveste nivåene
Medarbeidere
Sykefravær
Medarbeidertilfredshet:

Note

Status
2016

2017

2018

2021

4

42

41,9

40,1

40,1

19,6%

11,2%

14%

14%

19,6%

15,4%

19%

19%

22%

19%

19%

19%

16,7%

24%

24%

24%

5,2%

5,0%

5,0%

5,0%

Kommentarer til nøkkeltall og måltall
1. Færre elever går i skolefritidsordningen nå enn for få år siden. Årsakene til dette er ikke kjent,
men en forklaring kan være forhold i arbeidsmarkedet eller at foresatte opplever ordningen for
dyr.
2. Det er gledelig at det er flere som nå benytter Kulturskolen sitt gode tilbud. Det er likevel et
stykke igjen til det nasjonale målet der 30% av elevene i 1.- 10.klasse benytter seg av tilbudet.
3. Lærertettheten er svekket på barnetrinnet. Takket være tidlig innsatsmidlene fra
statsbudsjettet er det ikke svekket ytterligere. Lærertettheten på ungdomstrinnet er blant de
laveste i fylket.
4. Grunnskolepoengene for Gjesdal er fortsatt gode og ligger noe over det nasjonale
gjennomsnittet.
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Rammeendring (tabell som viser koblingen mellom foregående år og det aktuelle budsjettåret)
Vedtatt budsjett 2017
Lønn- og pensjonsjusteringer
Prisjusteringer
Helårsvirkning av vedtatte tiltak/interne justeringer
Innarbeide tiltak 2018
Budsjettramme 2018

146 031
3 890
31
-220
-650
149 082

Foreslåtte innsparinger/omstillinger og tiltak i perioden (tabell som viser endringer i
kronebeløp for kommende økonomiplanperiode)
Tjenesteområde opplæring
Økninger elever/klassetall
Reduksjon kontorstøtte
Nærvær/tilretteleggingsmidler
Reduksjon voksenopplæring
Bruk av fond
Sum

2018
900
- 400
-500
-150
-500
-650

2019
3 100
- 400
-500
-150

2020
5 300
- 400
-500
-150

2021
7 500
- 400
-500
-150

2 050

4 250

6 450
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2.c. Kultur og samfunn
Organisasjon

Kommunalsjef

Arealbruk

Byggforvaltning

Kulturavdelingen

Teknisk drift

Utbygging

12,7 årsverk

41,5 årsverk

9,5 årsverk

20 årsverk

3 årsverk

Hovedmål
God samfunnsutvikling for mennesker og miljø samt gjøre kommunen mer attraktiv gjennom konkret
innsats i tjenesteområdet.

Strategier










Smart Gjesdal som tankesett og arbeidsmåte videreutvikles
Helhetlig samfunns- og arealplanlegging
Tekniske tjenester av god kvalitet
God drift og vedlikehold av anlegg og bygg til lavest mulig kostnad over tid
Investeringer overlevert til rett tid og innenfor budsjettrammer
Et godt og variert kultur- og fritidstilbud
Saksbehandling som imøtekommer de enkeltes ønsker og behov innenfor gjeldende rammer
Samarbeid på tvers av avdelinger – utnytte ressurser og utvikle kompetanse
Bygge videre på forbedringskultur - forbedre og effektivisere etter Lean-prinsipper

Utviklingstrekk

Utvikling og omstilling i planperioden

De økonomiske rammene i tjenesteområdet
reduseres for kommende periode. Dette får
konsekvenser innenfor flere områder. Samtidig
gir det rom for å se på nye måter å gjøre ting
på.
 Store utviklingsmuligheter innenfor
frivillighet, friluftsliv, sentrumsutvikling,
bolig- og næringsutvikling.
 Kvalitet og standard på tjenester, bygg og
anlegg kan måtte nedjusteres pga.
innskjerpede rammer.
 Det blir viktig å få til gode relasjoner og
samarbeid i organisasjon og med
sivilsamfunn og næringsliv.
 Søke bedre løsninger og mer effektive
tjenester, gjennom bruk av digitale
løsninger i tjenesteområdet.










Redusert bemanning vil føre til en mer
bevisst prioritering der en vil fokusere på
lovpålagt søknadsbehandling med
tidsfrister og der arbeidet er gebyrbelagt.
Vi vil redusere noe på vedlikeholdstiltakene i en periode. Dette mener vi kan
være forsvarlig ettersom det er tatt ganske
store løft i 2016 og 2017 bl.a med hjelp av
tiltaksmidler fra myndighetene.
Kommunen vil gå ned på kvalitet i
uteområdene – det vil si at vi nok kommer
til å prioritere mer innenfor kommunens
utearealer- og områder.
Videreutvikling av forbedringskultur
fortsetter med implementering av LEANverktøy i flere avdelinger.
Innkjøp av bedre utstyr og maskiner letter
arbeidet og gjør det mer effektivt (eks.
plenrobot).
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Avvikling av oppgaver og tiltak i
planperioden


Vi vil, dersom forholdene tilsier det, avvikle
kommunale badevakter og la frivilligheten
overta.

Prioriteringer i planperioden














Sikre trygg og god vannforsyning til
abonnentene som tilfredsstiller krav i et
nytt og endret lovverk.
Fullføre planlagte tiltak som vil sikre et
robust og leveringssikkert nett for
vannforsyning.
Arbeidet med å forsterke utbedringen av
avløpsnettet intensiveres.
Nye og innovative løsninger som reduserer
skadeomfanget fra et utfordrende klima
ønskes etablert.
Utforske mulighet for innføring av
forbruksbasert og smart digital
vannmåleravlesning.

Særlige prioriteringer i 2018








Igangsette detaljprosjektering og utbygging
av Veveriet.
Kartlegge frivillighet og utarbeide en
frivillighetsplattform for kommunen.
Ferdigstille kunstprosjekt, bussholdeplass
og aktivitetsanlegg i sentrum.
Ferdigstille kommuneplan.
Fullføre arbeidet med landbruksplan.
Få på plass energiløsning for sentrum.
Detaljregulering Kodlidalen boligfelt.

Foto: Reidun S. Skjørestad



Jobbe med satsingen på Veveriet som en
inkluderende møteplass og kulturelt
kraftsenter for kunnskap, kreativ utfoldelse
og formidling.
Utvikle og oppnå en ny og bredere
frivillighet.
Gjennomføre sentrumsutvikling til et av
landets triveligste og attraktive
sentrumsmiljøer.
Utvikle og igangsette strategier for å
imøtekomme kommunens
friluftslivssatsning.
Jobbe for å finne og iverksette gode
løsninger i.f.t roller og rutiner innenfor
boligsosialt arbeid.
Utskifting av gatelys med kvikksølvarmatur
videreføres til alle lamper er byttet ut.
Utbygging Solås skole og Kodlidalen
boligfelt.
Rehabilitering av Ålgård svømmehall.
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Tidlig innsats







Ungdomshuset Stasjonen, med aktivitet i
og utenfor huset, er tidlig innsats for de
unge som finner glede og trivsel i disse
fritidstilbudene, og som kanskje ikke finner
seg til rette i andre tilbud.
Idretts- og foreningstilbudet er tidlig innsats
for barn og unge samt helsefremmende for
alle aktive.
Boligsosialt arbeid – i arbeidet med å
tilrettelegge for boevne og selvstendighet i
kommunale utleieboliger bidrar man til
sosialisering- og integreringsarbeid for
dem det gjelder.
Kultur- og friluftstilbudet generelt er god
samfunnsinnsats knyttet til helsefremming,
miljø og attraktivitet.





Konsekvenser og utfordringer




Smart Gjesdal




Innfase nedgravde containerløsninger der
forholdene ligger gunstig til rette for dette.
Dette medfører mindre transport, rygging i
gatene, støy og forurensning i bomiljøene.
Digitalisering gir nye muligheter og bidrar
til forenkling og forbedring. Arealbruk
jobber med å gjøre saksbehandlingen mer
digital, og Byggforvaltning benytter i
økende grad digitale verktøy. Teknisk drift

er i prosess med å gjøre flere funksjoner
mer fremtidsrettede ved bruk av smartteknologi.
Legger til rette for en fremtidsrettet
energiløsning i sentrum med en fornybar
andel på over 80%.
Elektronisk og SMS-basert rapportering for
innbyggerne i tilknytning til
vannmåleravlesning.
Elektronisk kalender og SMS-basert
varsling for renovasjon.



Lønn utgjør for Arealbruk og Kultur
bortimot hele budsjettet. Dette er
utfordrende, da rammene tillater lite
handlingsrom.
Satsingen på barn og unge må vektlegges
innenfor skjerpede rammer, ellers kan
denne bli svekket som en konsekvens av
redusert bemanning og driftsmidler.
En reduksjon av bygg og anleggsvedlikehold og daglig drift av uteområder
er forsvarlig innenfor dagens situasjon,
men vi må etter hvert oppjustere innsatsen
for å opprettholde vei-, bygg og
anleggskapital som er en betydelig verdi
for kommunen.

Nøkkeltall
Område
Innbyggere og brukere
Sum kg. avfall per innbygger
Sum antall 1000 m3 vann kjøpt fra IVAR
Bibliotek – utlån
Antall utlånte enheter Utstyrssentralen
Antall frivillig/faste tilbud på
frivilligsentralen
Brukerundersøkelser – Frivilligsentralen
Stasjonen ungdomshus – antall
besøkende
Økonomi
Samlede VAR-gebyrer målt i prosent av
referansekommunene
Årsgebyr for vannforsyning i Gjesdal
Årsgebyr for avløpstjenesten i Gjesdal
Årsgebyr for renovasjonstjenesten i
Gjesdal
Netto dr utg. til kultursektor pr innb.
I ref. gruppe
Medarbeidere
Årsverk
Sykefravær
Medarbeidertilfredshet

Note

2013

2014

2015

2016

327
1 103
53 264
1 660
227/34

323
1 170
54 523
1 861
201/26

275
1 084
56 986
2 178
224/27

263
1 025
56 466
1 795
224/24

ikke
målt
-

ikke
målt
536

4,8 av 5

4

4,9 av
5
-

5

101,1

96,5

94,9

97,3

6
7
8

1 891
2 089
2 720

1 891
2 089
2 720

2 023
2 089
2 720

2 225
2 195
2 610

9

2 153
1 490

1 906
1 735

2 303
1 705

1 968
1 823

10
11
12

73,2
6,6
4,9

82,10
7,3
-

82,1
8,5
4,6

86,7
5,9
-

1
2
3

887
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Måltall – målsettinger i planperioden
Område
Innbyggere og brukere
Saksbehandlingstid oppmålingstjenester
(dager)
Saksbehandlingstid byggesaker
- søknad om tiltak uten ansvarsrett
Saksbehandlingstid byggesaker
- søknad om rammetillatelse
Saksbehandlingstid søknad om
godkjenning av plan for nydyrking
(høringstid inkludert)
Saksbehandlingstid søknad om bygging
av landbruksvei (høringstid inkludert)
Bibliotek – utlån pr innbygger
Økonomi
Samlede VAR-gebyrer målt i prosent av
referansekommunene
Årsgebyr for vannforsyning i Gjesdal
Årsgebyr for avløpstjenesten i Gjesdal
Årsgebyr for renovasjonstjenesten i
Gjesdal
Medarbeidere
Sykefravær
Medarbeidertilfredshet

Note

Status
2016

2017

2018

2021

13

60

60

60

60

14

15

21

21

21

14

8

40

40

40

14

141

120

120

120

14

81

80

80

80

4,9

5,0

5,0

5,0

15

97,3

100

100

100

16
16
16

2 225
2 195
2 610

2 281
2 303
2 350

2 420
2 580
2 180

2 722
2 819
2 180

17
18

5,9
-

7,0
4,9

7,0
4,9

7,0
4,9

Kommentarer til nøkkeltall
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Total mengde husholdningsavfall pr innbygger.
Gledelig utvikling på vannforbruket fortsetter, vi får flere kunder som bruker mindre vann – det er
et tegn på at vi har klart å luke bort en del lekkasjer.
Mest utlånt utstyr er kanoer og redningsvester. Ellers lånes det ut fiskestenger, telt,
stormkjøkken, fluebindingssett, griller, lydanlegg og komplett utstyr for skitur.
Ungdomshuset (ungdom 13-20 år) åpnet sommeren 2015. Tall for 2015 er for perioden augustdesember.
Beregningen bygger på en standard bolig på 120 m2. Eigersund kommune rapporterte vesentlig
lavere gebyrer i 2016 ift 2015, derfor har % målt mot de 5 referansekommunene gått litt opp.
Årsgebyr for vannforsyning hadde en økning på 2,5% fra 2016 til 2017.
Årsgebyr for avløpstjenesten hadde en økning på 5 % fra 2016 til 2017.
Årsgebyr for renovasjonstjenesten hadde en reduksjon på 10 % fra 2016 til 2017. Til grunn ligger
standard abonnement på 120 liters restavfall.
Gjesdal ligger noe høyere referansekommunene og dette skyldes store tilskudd i forbindelse
med Gjesdal Idrettspark og Dirdalhallen.
Økningen skyldes at bibliotek og frivilligsentral nå ligger til kulturavdelingen.
Godt under målet for tjenesteområdet.
Medarbeidertilfredsheten er generelt bra i tjenesteområdet. Skalaen går fra 1 til 6 hvor 6 er best.

Kommentar til måltall
13. 60 dagers behandlingstid i 2016, men godt innenfor lovkravet på 80 d. Har mål om å ha 60 d
saksbehandlingstid.
14. Målet for byggesaksbehandlingen er å holde tidsfristene fastsatt i loven. 8 dagers behandlingstid
for rammetillatelser i 2016 skyldes at det har vært få saker der det kun er søkt om
rammetillatelse. For behandling av landbruksveier gikk behandlingstiden ned i 2016, mens den
for nydyrkingssøknader gikk opp. Dette skyldes at en for deler av året hadde en ubesatt stilling.
Fra 01.01.2017 er denne stillingen besatt og en har som mål å holde 120 d saksbehandlingstid
på nydyrkingssaker samt å redusere behandlingstiden for landbruksveier til 80 dager.
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15. Det forventes at samlet VAR-gebyr for Gjesdal kommune sammenlignet med
referansekommunene vil ligge på 100%.
16. Det er lagt inn 6 % økning på vann for 2018, 12% økning på avløp og 7% reduksjon på
renovasjon grunnet stort fond. Videre er det beregnet en forventet prisstigning på gebyrer for
vann med 4%, avløp med 3 % mens renovasjon holdes tilnærmet lik årlig fram mot 2021. Både
for vann, avløp og renovasjon forventes det at det kan komme store investeringer (IVAR) som
kan medføre større økning i gebyret. Beregnet standardbolig 120 m2.
17. Sykefraværet er satt til 7 % i planperioden.
18. Generelt er det en god medarbeidertilfredshet i tjenesteområdet. Det arbeides kontinuerlig for å
bevare og videreutvikle dette i årene fremover.

Kommentar til gebyr:
VAR-sektoren (se vedlegg, pkt 1):
Slamgebyr øker med 10 % og feiing videreføres med kr. 240,- pr år, de øvrige; se kommentar måltall.
Plan – og bygningsloven (se vedlegg, pkt 3):
Plan: Ingen endring
Byggesak: Ingen endring
Matrikkellov: Ingen endring
Lov om eierseksjoner:
Ny lov trår i kraft 01.01.2018, nytt gebyr med hjemmel i denne. I tidligere lov var gebyret fastsatt i
loven.

Rammeendring (tabell som viser koblingen mellom foregående år og det aktuelle budsjettåret)
Vedtatt budsjett 2017
Lønn- og pensjonsjusteringer
Prisjusteringer
Helårsvirkning av vedtatte tiltak/interne justeringer
Innarbeide tiltak 2018
Budsjettramme 2018

63 003
823
379
446
-2 400
62 251

Foreslåtte innsparinger/omstillinger og tiltak i perioden
Tjenesteområde kultur og samfunn
Brannvern IKS - eierandel og ny
hovedbrannstasjon
Leie Veveriet full utbygging
Redusert strømbruk gatelys - nye Led-lys
Utleie arelaer Kongsgata/Grovika
Boligsosialt arbeid - effektivisering av
arbeidsprosess
Effektivisering samlokalisering Kongsgata
Renhold - avslutte kjøp av tjenester Storahuset
Avvikle leie Opstad
Redusert innkjøp og vedlikehold bygg
Redusert vedl.hold vei, grøntområder og
kirkegårder
Effektivisering drift idrettsanlegg
Kommunale badevakter
Endringer innhold stillinger kultur
Sum

2018
600
-200
-800
-200
-650
-100
-100
-200
-300
-150
-50
-250
-2 400

2019

2020

2021

800
1 000
-400
-800

1 000
2 000
-600
-800

1 000
2 000
-600
-800

-200

-200

-200

-200
-100

-200
-100

-200
-100

-150
-150

-150
-150

-150
-150

800

800

-200
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Kommentarer til omstillingstiltak og kostnadsøkninger
Brannvern – økt eierandel og ny hovedbrannstasjon
Økonomiske konsekvenser for utbygging av ny hovedbrannstasjon. I tillegg er det vedtatt endring i
eierbrøk, som betyr at Gjesdal betaler relativt sett mer fordi vi over tid har hatt høyere befolkningsvekst
enn gjennomsnittet for andre medlemmer i Rogaland Brann og Redning IKS.
Leie Veveriet – utvikling av 2. og 3. etasje.
Det er lagt inn økt leiekostnad for Veveriet, med virkning fra og med 1.halvår 2019.
Utleie arealer Kongsgata
Det forskutteres med inntekter fra leietakere i både Kongsgata og Grovika.
Effektivisering samlokalisering Kongsgata
Ved samlokalisering internt i kommunen, og med Rogaland Brann og Redning IKS har man
forventninger om at man kan effektivisere arbeidsflyt, drift og organisering.
Boligsosialt arbeid
Det skal jobbes med bedre arbeidsflyt, rutiner og organisering i verdikjeden. Det vil være god «tidlig
innsats» som reduserer vedlikehold/oppussingsbehov på flere boliger.
Renhold
Si opp avtaler hvor man har konkurranseutsatt renholdet – gjør det i egen regi innenfor dagens
bemanning (med forbehold om politisk godkjenning).
Mindre innkjøp vedlikehold bygg
Vurderer at det kan bremses et år på denne innsatsen, mot at vi tar det opp igjen ved neste anledning.
Mindre vedlikehold vei, grønt, gravplasser, idrettsanlegg
Har fått på plass bedre utstyr som gjør at arbeid går effektivt og raskere. Det er mulig å kutte på
kostnadene innen beplantning uten å gå veldig på akkord med estetikk og kvalitet gjennom å bruke
nye typre planter i uteområdene.
Kommunale badevakter
Skulle forholdene ligge til rette for at offentlig bading kan betjenes av Ålgård svømmeklubb eller andre
kompetente, vil kommunen avvikle egne kommunale badevakter
Endringer i innhold stillinger kultur
Kultur gjør endringer i avdelingen ved at man benytter ansatte mer på tvers og inn på nye områder
hvor kommunens sentrale satsninger tilsier at man må øke aktiviteten.
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2.d. Helse og velferd
Organisasjon

Kommunalsjef

Stab- og støtte
Tjeneste- og koordineringskontoret
Kommuneoverlege
Oppvekst-/SLT koordinator
5,7 årsverk

Forebygging og mestring
1 årsverk
Familiesenter
15 årsverk
-Helsestasjonstjenester
- Forebygging og oppfølging
barn og unge
Forebygging og oppfølging
voksne
10,5 årsverk
- Smiå kurs, kompetanse og
servicebedrift , inklusiv friskliv
-Servicebedriften og
miljøservice fra 01.01.18
- Korttidsoppfølging psykisk
helse og rus
Bo- og hjemmetjenester
psykisk helse og rusvern
15 årsverk

NAV
Arbeidsrettet
10 årsverk
Råd og
veiledning
7,9 årsverk
Flyktninger
7 årsverk

Barnevern
11,9 årsverk
inkl.
oppfølging
enslige
mindreårige
flyktninger

Helse og
hjemmetjenester
Fysio/ergoterapi
Hverdagsrehabilitering
Legetjenester
Ambulerende
hjemmetjenester
Miljøtjenester:
Barn og
avlastningstjenester
Bo- og
aktivitetstjenester
voksne

Bo- og
rehabilitering
Kjøkken/vaskeri –
kafé ÅBOAS
5,1
ÅBOAS
omsorgsboliger
20,8
ÅBOAS bofelleskap
- Dagsenter
demente
14,55
Solås bo- og
rehabiliteringssenter
23,9
- Natttjenesten
7,44

Hovedmål
Tjenesteområdet skal bidra til bærekraftig utvikling av samfunnet, og gi og videreutvikle tjenester som
fremmer livskvalitet og mestring.
Sammenheng:
Livskvalitet skapes gjennom god helse.
«God helse har den som har evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg livets uungålige
vanskeligheter og hverdagens krav» ( Peter F. Hjort, definisjon God helse )
Mestring er avgjørende for god helse – Mestring av hverdagen er for de fleste sentralt for at de skal
oppleve Livskvalitet. Hva som er Viktig for å mestre hverdagen er ulikt.
Viktige fundamenter og elementer i videreutvikling av tjenestene
Livskvalitet – Trygghet – Mestring – Aktivitet –Aktive medborgere – Samskaping – Helhetlige tjenester

Strategier








Vår tilnærming i møte med innbyggerne skal være : HVA ER VIKTIG FOR DEG ?
Legge vekt på å mobilisere brukernes ressurser for å mestre eget liv.
Vri tiltak fra sein til tidlig innsats. (Fra rødt til gult og grønt nivå).
Opprettholder innsatsen knyttet til aktivitet og arbeid.
Prioriterer gruppetiltak fremfor individuelle tiltak.
Kontinuerlig arbeid med kvalitetsforbedring av tjenestene.
Velger som legger til rette for gode og bærekraftige tjenester nå og fremover i tid.
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Foto: Gjesdal kommune

Utviklingstrekk



Helse og velferd skal nå og fremover i tid løse
flere oppgaver med færre menneskelige og
økonomiske ressurser.
Noen av årsakene til dette er:
 Flere overlever alvorlig sykdom og flere får
kroniske livsstilsrelaterte sykdommer.
Mange lever derfor lenge med sykdom og
redusert funksjonsnivå. En stor andel av
disse har flere sykdommer og
funksjonsnedsettelser samtidig.
 Nye oppgaver som flyttes til kommunen,
kompleksitet og sammensetning i
brukergruppene gir økt press på
kompetanse og kapasitet i tjenestene på
alle alderstrinn. Primærhelsemeldingen,
opptrappingsplan på rusfeltet,
opptrappingsplan på rehabilitering og
folkehelsemeldingen gir alle føringer for en
dreiing av oppgaver mot kommunen.
 Helse- og velferdstjenestene dekker hele
livsløpet. Tallet på brukere under 67 år
som mottar omsorgstjenester er sterkt
økende og utgjør en stadig større del av
de totale tjenestene vi yter. Samtidig har vi
i 2017 spesielt merket økt kompleksitet



knyttet til enkelt brukere i den eldre del av
befolkningen.
Arbeidsmarkedet har vist bedring siden
januar 2017. Samtidig har nye digitale
verktøy gjort det mindre ressurskrevende å
følge opp brukerne, men fremdeles har
Rogaland den høyeste ledigheten i landet.
Gjesdal kommune har i 2016 og 2017 tatt
et betydelig samfunnsansvar både ved
bosetting av flyktninger og oppfølging
knyttet til asylmottak. Asylmottak ble
avviklet høst 2017 og det er varslet
reduksjon i behov for bosetting fremover i
tid.

Utvikling og omstilling i planperioden
Vi skal øke samhandlingen med bruker,
nettverk, frivillige og næringsliv for å sikre gode
tjenester som møter innbygernes behov.
Vi skal ha en tydelig satsning på grønt og gult
nivå. Dette betyr at vi må redusere standard og
omfang på tjenester på rødt nivå.
Vi skal i større grad gi hjelp i grupper, og i
mindre grad individuelle tjenester
Vi skal ta ibruk flere digitale/velferdsteknologiske løsninger, slik at bruker får
dekket sine behov uten direkte hjelp fra
medarbeidere. Den frigjorte tiden
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omdisponeres til oppgavene der direkte bruker
kontakt er viktig.
Vi skal ha engasjerte ledere og medarbeidere
som sammen tar ansvar for forbedrings- og
utviklingsarbeidet.



Videreutvikle samhandling med frivillige,
næringsliv og akademia. Eksempel: Smiå,
Demensvenn, medvirkning i
forskningsprosjekt miljøtjenestene.

Tidlig innsats
Avvikling av oppgaver og tiltak i
planperioden








Redusert åpningstid/tilgjengelighet
ÅBOAS.
All søknadsbehandling og mye av enklere
brukerkontakt i NAV digitaliseres (inkl.
sosialhjelp).
Avvikle direkte brukertid der dette kan
erstattes av digitale/velferdsteknologiske
løsninger. Eks. natt tilsyn - kontakt via
skype hvis det er hensiktsmessig.
Avvikle individuelle tiltak der dette kan
erstattes av gruppetiltak. I 2018 vil vi se
spesielt på heldøgnstjenestene i alle
aldersgrupper.
Reduksjon i sosialhjelp ved at prosjekt
avklaring av langtidsmottakere sosialhjelp
gjennomføres.

Prioriteringer i planperioden








Videreutvikling av den lærende
organisasjon: Gjennomføre forbedringsskolen Lean for resten av tjenesteområdet,
styrket grunnbemanning og kompetanse i
tjenestene, satsing på team utvikling og
team ledelse.
Implementering av velferdsteknologiske
løsninger.
Prioritere brukere som har ønske, vilje og
potensialet til økt mestring i hverdagen.
Aktivitets- og arbeidstilbudene vi har starta
evalueres og videreutvikles.
Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring.
Prioritering av grønt og gult nivå. Kapasitet
og kompetanse i Familiesenteret
prioriteres.

Særlige prioriteringer i 2018
Tjenesteområdet bygger videre på de
satsinger og utviklingstiltak som er startet i
perioden 2016-g 2017.

Smart Gjesdal
Konkrete eksempler på tiltak:
 Implementering av velferdsteknologi,
prioritert digitalt tilsyn og medisineringsstøtte. Eksempel: Brukere som kun får
hjelp til medisinutlevering skal benytte
Multidosedispenser.
 Oppstart av sms tjeneste i
Helsestasjonstjenesten.

Konkrete eksempler på tiltak
 Gjesdal kommune avklarer i 2018 om vi
skal legge til rette for å bli et
Demensvennlig samfunn.
 Legge til rette for at frivillige kan drifte
dagsenter for sosialt samvær og trygghet
 Innen Psykisk helse- og rusvern vil man
etablere drop-in tilbud der folk kan få
snakke med miljøterapeut uten henvisning
og vedtak. Det vurderes i samtalen om
man skal gjøre formell kartlegging/
saksgang, om det er nok med én samtale
eller om man skal henvise til annet tilbud.
 Oppstart av gruppetilbud på helsestasjonen for alle barn som bor i Gjesdal
(før barnet er 18 mnd.). Tverrfaglige
grupper med helsesøster, jordmor og
fysioterapeut.
 Økt bemanning familiesenteret.
 Økte årsverk skolehelsetjenesten.

Kontinuerlig kvalitetsforbedring –
lærende organisasjon
Konkrete eksempler på tiltak:
 Oppfølging og gjennomføring av
forbedringer som er satt i gang i
forbindelse med læringsnettverkene.
 Alle avdelinger har faste forbedringsmøter.
 LEAN implementeres som et verktøy for å
få til en smidigere tjenestereise/
pasientforløp og en forbedret opplevelse
for den enkelte bruker.
 NAV vil fortsette satsingen på forbedring
av veiledningskompetansen til de ansatte
med tanke på at bruker har ansvar for eget
liv og skal være i en aktiv prosess i
stønadsperiodene. Parallelle løp med
arbeidsrettet aktivitet og behandling
samtidig i aktivitetsplanene.
 Kompetanseutvikling i barnevernstjenesten
er et satsingsområdet lokalt i Gjesdal og
nasjonalt .

Helse, trygghet og mestring –
bærekraftige løsninger
Konkrete eksempler på tiltak:
 Videreutvikle aktivitetsvenn for personer
med demens.
 Sørge for helhetlige og gode tjenester til
innbyggerne i Gjesdal kommune. For å få
til dette må vi samarbeide tett med andre
avdelinger og virksomheter, og vi må ta
utgangspunkt i hva som er viktig for den
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enkelte bruker i arbeidet med å forme et
tilbud som gir trygghet og som legger til
rette for at personen kan mestre sitt eget
liv.
Betydelig styrking av grunnbemanning og
kompetanse i Miljøtjenestene og på Solås



– dette gir grunnlag for økt kontinuitet og
dermed kvalitet på tjenestene.
Nye omsorgsboliger ved ÅBOAS og
Bærland tas i bruk i løpet av 2018

Nøkkeltall
Område
Innbyggere og brukere
Boliger
Venteliste antall vanskeligstilte/omsorgsboliger
Virksomhet NAV
Andel som har mottatt økonomisk sosialhjelp
Andel mottakere med sosialhjelp som
hovedinntektskilde
Andel unge (18-24 år) som har mottatt
økonomisk sosialhjelp
Antall bosatte flyktninger / Kom.st.vedtak
Virksomhet Barnevern
Antall barn med hjelpetiltak/plassert utenfor
hjemmet
Antall barn under omsorgplassert utenfor
hjemmet
Virksomhet Forebygging og mestring
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to
uker etter hjemkomst
I ref. gruppe
Andel barn som har fullført helseundersøkelse
ved 2-3 års alder
I ref gruppe
Andel helsesøsterstilling brukt på antall
skoleelever
Antall 1.g konsultasjoner hos jordmor
nyfødte/antall fødsler
Antall frisklivshenvisninger
Psykisk helse: antall kurs/grupper
Rus: Antall brukere med tjenester mellom 1824 år
Psyk: antall timer vedtak/antall brukere
Virksomhet Helse- og hjemmetjenester
Antall barn/timer (pr uke) med støttetiltak
utenfor institusjonen
Antall mottakere/ timer tildelt omsorgslønn pr
uke
Antall barn som med botilbud eller avlastning i
institusjon /timer pr uke
Amb.hj.tj: Antall brukere/antall vedtakstimer
Miljøtjenesten: antall brukere/vedtakstimer
antall VTA-plasser
antall brukere med kommunalt
dagtilbud
Virksomhet Bo- og rehabilitering
Omsorgsboliger: Antall brukere / antall
vedtakstimer

Note

2013

2014

2015

2016

1

17/4

16/9

5/6

3/9

2,2 %
58,7 %

2,4%
58,3%

2,7%
64,3%

3,0%
66,9%

6,6 %

6,8%

7,7%

8,1%

15/15

17/15

33/30

58/35

88/4

59/7

57/12

79

13/22

17/25

14/26

31

91%
86%

76%
93%

53%
82%

78%
93%

81%
90%

86%
94%

73%
97%

89%
102%

1/1607

1,2/1700

1,2/1625

124/186

1,2/159
6
131/165

125/213

125/176

10

46
6
8

92
7
11

91
16
12

526/95

513/95

418/117

630/133

20/159*

49/392

40/520

34/467

-

21/156

11/120

14/125

11/361

11/350

11/240

9/330

111/315
21/389
12
12

119/348
25/583
12
11

120/371
29/795
12
13

15/474

17/562

17/589

6

12

2
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Område
Bofellesskapene: Antall brukere/antall
vedtakstimer
Timer tildelt dagtilbud for personer med
demens
Utnyttelsesgrad av plasser i sykehjem
Andel korttidsplasser/langtidsplasser

Note
2

2013

3
84,7%
40,4/
44,3

Utnyttelsesgrad ø-hjelp, døgntilbud
Brukerundersøkelser
Brukertilfredshet Psykisk helse
Brukertilfredshet helsestasjon
Brukertilfredshet barnevern
Brukertilfredshet NAV

5,1 av 6

Brukertilfredshet Solås bo- og rehabilitering

5,4 av 6

Brukertilfredshet hjemmetjenestene

4,9 av 6

Brukertilfredshet ÅBOAS
Brukertilfredshet Miljøarbeidertjenesten
Brukertilfredshet Fysio- og ergoterapi

5,1 av 6

Økonomi
Netto driftsutgifter pr innb. i kommunehelsetjenesten
I ref.gruppe
Brutto driftsutgifter pr barn som ikke er
plassert av barneverntjenesten

2014
16/372

2015
16/352

2016
15/327

48

90

95

97%
41,3/
55,7
39,7

97,3%
48,5/
48,5
52

94,4%
48,3/46,1

Ikke
målt
Ikke
målt
Ikke
målt
Ikke
målt
Ikke
målt
Ikke
målt

3,7/4

Ikke målt

5,1/6

Ikke målt

Ikke målt

Ikke målt

Ikke målt

Ikke målt

5,3 / 6

Ikke målt

4,9/6 hjtj

Ikke målt

4,3/6
1,1*

Ikke målt
Ikke målt

5,1/6

Ikke målt

Ikke
målt
Ikke
målt

43,3

1.532

1.596

1.529

1.550

1.727
16.141

1.922
45.844

1.993
16.022

2.171
16.460

Brutto driftsutgifter pr barn som er plassert av
barneverntjenesten

239.882

267.919

355.062

306.769

Netto driftsutgifter til forebygging,
helsestasjons- og skolehelsetjeneste.
0-20 år
Ref gruppe:
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl.
pr. innb. 18-66 år, konsern
I ref.gruppe

1 575

1 548

1350

1.554

1 487
342

1 660
281

1839
196

2.101
384

147

153

286

306

Netto driftsutgifter pleie og omsorg per innb
80+
I ref.gruppen

471 420

477 719

483.996

551.685

418 840

435 778

420.473

432.348

314
194

317
202
63,7
93,5/6,5
4,5

370
238
64,33
92,6/7,4
Ikke målt

Medarbeidere
Antall stillinger
Antall årsverk
Gjennomsnittelig stillingsstørrelse
Nærvær /sykefravær Helse og velferd
Medarbeidertilfredshet Helse og velferd

4

93,4/6,6
Ikke
målt
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Foto: Gølin Tveit

Kommentarer nøkkeltall:
1.
2.
3.
4.

Venteliste ÅBOAS omsorgsboliger var høy på slutten av 2016.
Status på rapporteringstidspunkt 31/12-16.
Tilbudet er utvidet fra 1. januar 2017 fra 6 plasser til 8 plasser, og det er ledig kapasitet.
Hovedøkningen i årsverk er knyttet til åpning av Flassabekken, og nye ressurskrevende
tjenester.
5. Antall angir støttekontakter/private avlaster og BPA ordning i 2015.
6. Økningen 2016 skyldes bruker med behov for 2 til 1 oppfølging døgnet rundt, samt økt antall
brukere med stort hjelpebehov.

Måltall
Område
Innbyggere og brukere
Virksomhet NAV
Andel mottakere med
sosialhjelp som
hovedinntektskilde
Andel unge (18-24 år)
som har mottatt
økonomisk sosialhjelp
Virksomhet Barnevern

Antall barn plassert
utenfor hjemmet

Note

Mål: Sikre
barn god
omsorg i
hjemmet
Mål: Færre
barn plasset
utenfor
hjemmet

Status 2016

2017

2018

2020

66,9%

55%

50%

45%

8,1%

7%

6%

6%

79

70

70

70

31

30

29

28
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Virksomhet
Forebygging- og
mestring
Andel nyfødte med
hjemmebesøk innen to
uker etter hjemkomst

78%
Referansegr
93%

90%

90%

90%

Andel barn som har
fullført helseundersøkelse
ved 2 års alder

89%
Referansegruppe
102%

95%

95%

95%

Andel
skolehelsesøsterstilling
brukt på antall skoleelever
Antall 1.g konsultasjoner
hos jordmor nyfødte/antall
fødsler
Antall
frisklivshenvisninger
Antall kurs/grupper psyk
helse
Rus: antall brukere med
tjenester 18-24
Virksomhet Helse og
hjemmetjenester
Antall deltagere
hverdagsrehabilitering
Gjennomsnittlig
forbedringspoeng fra
oppstart til endt rehab
Virksomhet Bo- og
rehabilitering
Andel korttidsplasser/
langtidsplasser
Medarbeidere
Gjennomsnittlig
stillingsstørrelse

1,2/1625

1,2/1607

1,6/1596

2/1700

125/176

124/186

131/165

125/213

91

120

120

120

16

20

25

25

12

16

13

40

50

50

1,5

2

3

48,3/46,1

60/40

60/40

Andel Heltid

29,73 %

Nærvær /sykefravær

92,6 /7,4

92,7/7,3

70 %
innen
utgang
2018
35 %
innen
utgang
2018
93,6/6,4

94/6

64,33 %

25

25

Konsekvenser og utfordringer
Helse og velferd må nå og fremover i tid løse
flere oppgaver med færre menneskelige og
økonomiske ressurser.

Forebygging og mestring, Helse og
rehabilitering og Bo- og rehabilitering som yter
heldøgnstjenester til alle aldersgrupper.

Vi har hatt stort trykk på omstilling og endring,
og vi er på god vei til å vri tankesett og innsats
inn mot en oppgaveløsning som vil være mer
bærekraftig på sikt.

Skal vi klare å vri ressursene mot gult og grønt
nivå og løse oppgavene innenfor tilgjengelige
ressurser, må vi klare å senke kostnadsnivået
knyttet til heldøgnstjenester.

Store deler av kostnadene i Helse og velferd er
knyttet til tjenester på rødt nivå og til
heldøgnstjenester. Det er virksomhetene

Rådmannen ser at vi i for liten grad har lykkes
med å redusere kostnader knyttet til
ressurskrevende tjenester. Det blir avgjørende
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at vi lykkes bedre i å nytte tilgjengelige
ressurser. Videre må vi gjøre konkrete kutt i
ressursbruk.



For å lykkes vil det være avgjørende at:







lederne rustes til å lede
omstillingsarbeidet.
medarbeidere og tillitsvalgte deltar i
omstillingsarbeidet.
tydelig formidling av endringer
/omstillinger og konsekvenser for
innbyggere og medarbeidere.

Hovedføring i våre prioriteringer:
Vi skal ha en tydelig satsning på grønt og
gult nivå. Dette betyr at vi må redusere
standard og omfang på tjenester på rødt
nivå.
Dette medfører at:
 vi må prioritere brukere som har
ønske, vilje og potensiale til økt
mestring i hverdagen.










Vi må i større grad gi hjelp i grupper,
og i mindre grad individuelle tjenester.
hjemmetjenester prioriteres fremfor
institusjon.
vi prioriterer å legge til rette for at
frivillige og nettverk kan bidra på
områder der kommunen må redusere
sin innsats.
hovedtyngden av tjenester fra
kommunen gis på dag, forsvarlige
tjenester på kveld og helg.
vi må prioritere fokus på omstilling av
heldøgnstjenestene – det betyr økt
støtte til ledere og medarbeidere for å
kunne klare å gjennomføre omstillinger
og reduksjoner på en forsvarlig og god
måte.
prioritere løsninger som gir
stordriftsfordeler knyttet til kompetanse
og ressursutnyttelse.
aktivitetstilbud til brukere som bor i
heldøgnstilbud reduseres.
faglig forsvarlighet innenfor lovpålagte
tjenester.

Rammeendring (tabell som viser koblingen mellom foregående år og det aktuelle budsjettåret)
Vedtatt budsjett 2017
Lønn- og pensjonsjusteringer
Prisjusteringer
Helårsvirkning av vedtatte tiltak/interne justeringer
Innarbeide tiltak 2018 - avsatt buffer 5 mill*
Budsjettramme 2018

215 093
4 663
267
7 524
-3 350
224 197

* Innarbeida omstillingstiltak beskrevet i konsekvenser del 1. Antatt behov for buffer 5 mill i 2018.
* Nødvendige omstillingstiltak for å møte antatt volum/kostnadsøkninger i planperioden beskrevet i del
2
Tjenesteområde helse og velferd
Reduksjoner/tilpasninger 2018
Økte behov 2019-2021
1. Helsestasjon
2. Familiesenter
3. Nye omsorgsboliger ÅBOAS
4. Barnevern
5. Miljøtjenester
6. Hjemmetjenester - rehabilitering
7. Heldøgnstjenester eldre
Omstillinger og tilpasninger 2019-2021
Sum

2018
-3 350

-3 350

2019
-3 350

2020
-3 350

1 500
1 300
2 500
500
5 000
600

1 500
2 100
3 500
1 000
7 000
1 200

-11 400
-3 350

2021
-3 350

1 500
2 100
4 500
1 500
9 000
1 800
3 000
-14 300 -19 400
-1 350
650

* Kommentarer behov planperioden
o Helsestasjon innarbeiding av styrking - fått i tilskudd 2017
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o
o
o
o
o
o

Familiesenter styrking av støttetjenester barn og unge, innarbeiding av årsverk vi nå har
tilskudd til og psykolog (lovpålagt fra 2020 )
Nye omsorgsboliger ÅBOAS helårsdrift,volum økning psykisk helse og rusvern
Barnevern forventa volumøkning, styrking av støttetjenestene barn og unge er med å
forebygge større volumøkning.
Miljøtjenester omfatter også barn og avlastningstjenestene.
Hjemmetjenester-rehabilitering – forventet volumøkning pga- økning i antall eldre.
Heldøgnstjenester eldre – bofellesskap drift.

Del 1 Konkrete omstillinger og
konsekvenser per virksomhet inkl
innarbeidet omstillingstiltak 3.350.

Virksomhet Barnevern
Prioritering:
 Lovpålagte tjenester
 Tidlig innsats barn og unge
Omstillinger innarbeidet i ramme:
 Tettere oppfølging og
forventningsavklaringer fra starten
knyttet til fosterhjemsavtaler.
 Økt samarbeid/effektivisering med
Familiesenter og tiltaksavdelingen i
Sandnes for reduksjon kjøp av
tjenester.
 Økt kompetanse, stabilitet, kontinuitet
og nærvær i tjenestene - økt
produktivitet og effektiv
ressursutnyttelse.
Risikofaktorer knyttet til tildelt ramme:
 Ingen buffer knyttet til nye behov
 Tilskuddsordning knyttet til Enslige
mindreårige.
Virksomhet Forebygging- og mestring
Prioritering:
 Skjerma tjenester til barn og unge for
kutt – styrking av skolehelsetjeneste
og jordmortjeneste innarbeides i
langtidsbudsjett.
 Gradvis vridning av ressurser til
støttetjenester barn og unge i
planperioden.
 Prioritere forebyggende og
oppfølgende tjenester til voksne
 Prioritert ACT team
Omstillinger innarbeidet i ramme:
 Tjenester i heldøgnsboliger strammes
inn.
 Tjenester prioriteres på dagtid, kun
forsvarlig hjelp kveld og natt.
 Oppstart drift nye omsorgsboliger
ÅBOAS utsettes til høsten 2018, dette
for å kunne gjøre driftsmessige
endringer i det totale tjenestetilbudet i



heldøgnsboligene på en forsvarlig
måte.
Reduksjoner knyttet til drift av nye
boliger Bærland.

Risikofaktorer knyttet til tildelt ramme:
 Ingen buffer knyttet til nye behov.
 Krever at Bærland ferdigstilles, med
oppstart august 2018
 Rammen krever at en lykkes med å få
til god drift og stabil bemanning slik at
kostnader knyttet til sykefravær og
variable bemanningsbehov ikke økes.
 Refusjonsordningen knyttet til
ressurskrevende tjenester blir gradvis
svekket, .
Virksomhet NAV
Omstilling innarbeidet i rammen:
Flyktning tjenesten








Introduksjonsprogrammet tilbys ikke til
«kan»-gruppen (de over 55 år,
personer som flytter til kommunen
uten avtale m.v.)
Strengere praktisering av 3. året på
introduksjonsprogrammet
Arbeide med å få en miks i bosettingen
som gir lavere inngang på
introduksjonsprogrammet (dvs.
familier).
Reduksjon i undervisningsstilling
tilsvarende 40-50% stilling
Hurtigspor for høyt kvalifiserte
flyktninger/de som står nær
arbeidsmarkedet.

Sosialtjenester i NAV
Det er lagt inn en innsparing på 1 million
kroner i budsjettet for 2018 ift. regnskap 2017.
Tiltak som er iverksatt og vil gi
innsparingsvirkning:


Gjennomgang og avklaring mot arbeid
eller uføretrygd/andre stønader for
personer som har gått over et år på
sosialhjelp. Prosjektet har som mål å
avklare 25 personer i løpet av et år.
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Omlegging og endring av tjenestene for å
skape handlingsrom:







Full gjennomføring av nye
tjenestepakker for jobb- og
informasjonssenteret for å frigjøre tid til
bedre/mer oppfølging. Konsekvens:
Redusert åpningstid for dropp-inn,
men bedre tilgang til avtalte møter.
Systematisk gjennomgang av
feilutbetalinger for å unngå og fange
opp slike situasjoner tidligst mulig.
Elektronisk samhandling og søknad på
kommunale tjenester forventes
iverksatt i løpet av 2018
Fortsatt prioriteres tettest oppfølging
og aktivitetstilbud til unge voksne
(under 30 år).

Virksomhet Helse og hjemmetjenester
Prioritering:
 Hverdagsrehabilitering
 Prioritere brukere som har ønske, vilje
og potensialet til økt mestring i
hverdagen, alder er og et moment i
prioriteringen.
 Forsvarlige, nødvendige
heldøgnstjenester
 Skjerme tjenester som legger til rette
for at innbyggerne kan bo lengst mulig
i eget hjem.
 Legge til rette for økt involvering av
frivillige og nettverk i tjenestene
 Styrket grunnbemanning og
kompetanse i miljøtjenestene og
ambulerende hjemmetjenester.
Omstillinger innarbeidet i ramme:









Gruppetiltak fremfor individuelle tiltak i
heldøgnsboligene.
Økt kompetanse og kapasitet i
grunnbemanning , ta ut effekt i form av
reduserte kostnader ved fravær og
variable bemanningsbehov.
Forutsetter løsninger for å gi tjenester i
grupper i stedenfor individuelt , må
implementere løsningene. Krever tett
samhandling med TKK i utforming av
vedtak og samhandling med bruker og
pårørende slik at de har trygghet ifht.
at bruker får nødvendige tjenester.
Redusert omfang av aktivitetstilbud på
kveld og helg i boliger.
Ikke funnet rom for å styrke innsatsen
knyttet til aktivitet og arbeid for
utviklingshemma
Med den driftsformen vi har i dag,
vurderere vi å ha lite rom for å gi hjelp
til opplæring/egenmestring for





brukerne i heldøgnsboligene i
miljøtjenestene.
Ambulerende hjemmetjenester må
redusere fleksibilitet knyttet til når
brukerne kan få hjelp.
Omstillingene krever at en ser på
bemanningsplanene i alle avdelinger,
for å sikre gode tjenester til
brukerne.Det kan det medføre
endringer i arbeidstid og turnus i alle
avdelinger.
At vi lykkes med å involvere
medarbeiderne i omstillingene slik at vi
ikke får en effekt der medarbeiderne
må springe stadig fortere.

Risikofaktorer knyttet til tildelt ramme:
 Nye brukerbehov må løses innenfor
eksisterende ramme.
 Rammen krever stabilitet og kontinuitet
i drift.
Virksomhet Bo- og rehabilitering
Prioritering:
 Forsvarlige, nødvendige tjenester
 Kapasitet og kompetanse knyttet til
eldre brukere med komplekse
problemstillinger. Styrking av rammene
på Solås.
 Skjerme tjenester som legger til rette
for at innbyggerne kan bo lengst mulig
i eget hjem.
 Legge til rette for økt involvering av
frivillige og nettverk i tjenestene
Omstillinger innarbeidet i ramme:
 Det innføres 6 timers dag på vaskeriet.
Cafe på ÅBOAS stenges på
mandager. Reduksjon bemanningendring i arbeidsoppgaver og
arbeidssted for medarbeidere. Økt
arbeidsmengde kjøkken personell.
 Stramme inn innleie ved sykdom og
fravær. Konsekvens bruker: redusert
mulighet for oppfølging av brukere
som trenger skjerming og fastvakt,
redusert tid til oppfølging av
grunnleggende behov som hygiene,
måltid, medisinske behov.
Konsekvens medarbeider: ikke leie inn
vikar selv om bemanningen er under
grunnbemanning. Det er viktig å
avklare oppgaver som skal prioriteres ,
slik at medarbeidere ikke sitter med
ansvaret for å løpe fortere.
Risikofaktorer knyttet til tildelt ramme:
 Ingen buffer knyttet til nye behov,
samtidig kan det og ligge buffer her i
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og med vi i 2017 ha hatt mange
komplekse enkeltbrukere som har
krevd store ressurser.
Rammen krever at en lykkes med å få
til en god drift, med stabil bemanning
slik at kostnader knyttet til sykefravær
og variable bemanningsbehov ikke går
opp.
Ressurskrevende enkeltbrukere over
67 år som en ikke får refusjon for.

Virksomhet Helse og hjemmetjenester
Prioritering:
 Hverdagsrehabilitering
 Prioritere brukere som har ønske, vilje
og potensialet til økt mestring i
hverdagen, alder er også et moment i
prioriteringen.
 Forsvarlige, nødvendige
heldøgnstjenester
 Skjerme tjenester som legger til rette
for at innbyggerne kan bo lengst mulig
i eget hjem.
 Legge til rette for økt involvering av
frivillige og nettverk i tjenestene



Styrket grunnbemanning og
kompetanse i miljøtjenestene og
ambulerende hjemmetjenester.

Omstillinger innarbeidet i ramme:
 Gruppetiltak fremfor individuelle tiltak i
heldøgnsboligene.
 Økt kompetanse og kapasitet i
grunnbemanning , ta ut effekt i form av
reduserte kostnader ved fravær og
variable bemanningsbehov.
 Forutsetter løsninger for å gi tjenester i
grupper i stdenfor individuelt – må
implementere løsningene. Krever tett
samhandling med TKK i utforming av
vedtak og samhandling med bruker og
pårørende slik at de har trygghet ifht.
at bruker får nødvendige tjenester.
 Redusert omfang av aktivitetstilbud på
kveld og helg i boliger.
 Ikke funnet rom for å styrke innsatsen
knyttet til aktivitet og arbeid for
utviklingshemma
 Med driftsformen en har i dag,
vurderere en at en har lite rom for å gi
hjelp til opplæring/egenmestring for
brukerne i heldøgnsboligene i
miljøtjenestene.
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Ambulerende hjemmetjenester må
redusere på fleksibiliteten knyttet til når
brukerne kan få hjelp.
Omstillingene krever at en ser på
bemanningsplanene i alle avdelinger,
for å sikre gode tjenester til brukerne
kan det medføre endringer i arbeidstid
og turnus i alle avdelinger.
Økt fravær/økt arbeidsbelastning
Reduksjon som følge av
driftsinnsparinger nye boliger Bærland

Risikofaktorer knyttet til tildelt ramme:
 Nye brukerbehov må løses innenfor
eksisterende ramme.
 Rammen krever stabilitet og kontinuitet
i drift.
 Svekkelse av refusjonsordning
ressurskrevende tjenester.

Del 2. Ytterligere omstilling for å
opparbeide buffer for å møte forventet
volumøkning – ta høyde for at
omstillingstiltak kan få redusert gevinst.
Som beskrevet i del 1., er det ikke tatt høyde
for volumøkninger. Det er i tillegg beskrevet
risikofaktorer knyttet til omstillingene som kan
gi økte kostnader. Rammenekrever høy grad
av stabilitet og kontinuitet i bemanning. Videre
viser antatte volumøkninger i økonomiplan
perioden at det kreves omfattende omstillinger
for å møte behovene fremover.
Rådmannen vurderer at vi må ha høyt trykk, og
gjøre drastiske omstillinger for å kunne levere
på rammen . Samtidig er det viktig at vi ikke
gjør forhasta grep nå som har en høy alternativ
kostnad.
For å gjøre dette på en forsvarlig måte vil
rådmannen bruke ekstern hjelp til følgende:




midlertidig bruke økte ressurser til å
hjelpe avdelingslederne i ta ansvar for
oppfølging av økonomi i egen avdeling
.
hente inn/ søke bistand til kommunen
for å vurdere større omstillingstiltak.
Hensikten med bistanden vil være å
vurdere de tiltakene vi selv har sett
ifht. å sikre langsiktig gevinst/ virkning.
Få anbefalinger om mulighetsrom vi
ikke har avdekket selv.
Hjelp til å kvalitetssikret vurdering av
forventet kostnadsutvikling fremover i
tid.

Rådmannen vurderer at det er klokt at
tjenesteområdet får tid nå mot slutten av 2017,
samt starten av 2018 til å finne de riktige
løsningene.
Arbeidet er påbegynt og vil ha stort trykk i
slutten av 2017 og i start av 2018.
Følgende områder må jobbes aktivt med for å
levere innenfor rammen og for å håndtere
behov-/oppgaveøkning i planperioden. De
estimerte tallene er lagt ut en buffer på 5. mill.
for å løse totaloppdraget innenfor tildelt
ramme.
Forvaltning av tjenester ( Tjeneste- og
koordineringskontoret)
 Saksbehandlingen og flyt i sakene skal
effektiviseres
 Gjennomgå oppgaveportefølge,
ansvars- og oppgavefordeling og
samhandling mellom TKK og
virksomhetene
 Vurdere og konkludere knyttet til dette
punktet tidlig, da det har betydning for
arbeidet med de 2 siste punktene.
Foreløpig estimert forventet reduksjon
kostnader - helårsvirkning : 600 000
Bemanningsenhet
 Ansvar for bemanningsplanlegging og
disponering av variable
bemanningsressurser vurderes lagt
tilbake til den enkelte avdeling.
Bemanningsenhet vil i så fall legges
ned.
 Vi skal fortsatt, innenfor den enkelte
avdeling/virksomhet, ha bemannings
løsninger som i størst mulig grad har
fast ansatte til å møte variable
bemanningsbehov. Avdelingene/
virksomhetenes «karakter» vil likevel
avgjøre hvilke bemanningsløsninger
som egner seg best.
 Endringen krever at lederne sammen
med medarbeiderne tar et større
ansvar for å legge til rette for
bemanningsløsninger i den enkelte
avdeling/virksomhet som møter krav til
fleksibilitet og stabilitet i tråd med
brukerbehovene i avdelingen.
 Vi er i sluttføring av evaluering og
konklusjon og plan for eventuelt
avvikling må på plass før nyttår.
Foreløpig estimert reduksjon kostnader –
forventet helårsvirkning : 300 000
Redusere kostnader/søke om særtilskudd
tilknyttet til Enslige mindreårige.
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Foreløpig estimert reduksjon kostnader –
forventet helårsvirkning : 300 000
Omstilling og reduksjoner
heldøgnstjenester/ressurskrevende tjenester
 Omlegging av heldøgnstilbudene for å
muliggjøre stordriftsfordeler knyttet til
bruk av kompetanse og ressurser.
 Redusere aktivitetsnivå på kveld, natt
og helg.
 Redusere aktivitetstilbudet kommunen
kan tilby i heldøgnsboliger
 Redusere omfang BPA, avlastning og
omsorgslønn der totaltilbudet er
omfattende.
 Redusere kostnader kjøp av tjenester,
blant annet vurdere organisering BPA
ordning fra 2019.
 Realisering av gevinster
velferdsteknologi Bærland og i andre
Heldøgnstjenester.
 Endringene vil kreve omdisponering av
bemanning og medføre at
medarbeidere får endra oppgaver.

Andre handlingsrom etter råd fra eksterne eller
etter mer mulighet for jobbing med
avdelingsledere, medarbeidere og tillitsvalgte
Knyttet til de to siste punktene er omstillingene
relatert til virksomhetene:
Forebygging og mestring
Estimert behov reduksjon kostnader i 2018 :
500 000
Helse og hjemmetjenester
Estimert behov reduksjon kostnader i 2018 :
1 300 000
Bo- og rehabiliteringstjenester
Estimert behov reduksjon kostnader i 2018 :
1 300 000
Fordeling er gjort med utgangspunkt i skisserte
prioriteringer og at det er i disse tjenestene vi
per nå vurderer at det er størst potensialet for
omstilling.
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2.e. Barnehage
Organisasjon

Kommunalsjef

Rådgiver

Bamsebo
14 årsverk

Flassabekken
38 årsverk

Gilja bhg
12 årsverk

Kodlidalen
18 årsverk

Nesjane
16 årsverk

Oltedal
19,6
årsverk

Solås
10 årsverk

Øygardsvatnet
26 årsverk

Styrket
barnehage
15 årsverk

Hovedmål



Sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet
Regulere antall barnehageplasser i tråd med behovet

Strategier
1)




Utvikle et kompetent personale
o Sikre ledelseskompetanse hos styrere og pedagogiske ledere
o Rekruttere og beholde barnehagelærere
o Øke andel fagarbeidere
o Øke kompetansen hos alle ansatte i tråd med utarbeidet kompetansestrategi
o Bevisstgjøre hver enkelt ansatt i forhold til barnehagens mandat og egen rolle
o Øke den tverrprofesjonelle ferdigheten hos alle ansatte
Utvikle den enkelte barnehage til en lærende organisasjon
o Lede den enkelte barnehage i tråd med utarbeidet strategiplan
o Sikre god dialog og relasjon med barna og deres foreldre / foresatte
o Bruke ulike verktøy for å sikre kontinuerlig forbedring og endring

2)
Revidere behov for barnehageplasser årlig utfra tilgjengelig informasjon om
befolkningsvekst og utarbeidet barnehage- og skolebruksplan
Foto: Gølin Tveit



Utviklingstrekk
1) Driftsbudsjettene i den enkelte barnehage
reduseres ganske betraktelig fra 2018. I
tillegg jobbes det med barnehagestrukturen for å redusere utgiftene.
2) Det vil framover bli redusert behov for
barnehageplasser.
3) Statlige føringer vil sannsynligvis sikre økt
bemanningstetthet og økt andel
pedagogandel.
4) Det er innført en ny nasjonal rammeplan
som skal implementeres i hver barnehage.
5) Ny nasjonal strategi for kompetanse og
rekruttering er revidert og er sendt til
kommunene for oppfølging

Noen av årsakene til dette er:





Den stramme økonomiske situasjonen i
kommunen tvinger alle tjenesteområdene
til å redusere utgiftene.
Lavere befolkningsvekst framover, i
aldersgruppen 1-5 år vil bety redusert
behov for barnehageplasser.
De store fødselskullene fra 2009-2013 har
gått over i skolen.
Regjeringen er opptatt av det skal være
god kvalitet i alle barnehagene.
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Utvikling og omstilling i planperioden
For å sikre en mest mulig kostnadseffektiv drift
og kvalitet i barnehagetilbudene vil vi:
 Jobbe med omstillingstiltakene som er
påbegynt i 2017. Effekten av enkelte tiltak
vil vi først se utover i perioden. Dette vil
blant annet gjelde innføring av faste
vikarer i alle barnehagene. I 2017 ble
vikarmidlene tatt ut av barnehagene,
samtidig som vi ansatte faste vikarer i alle
barnehagene. Dette var et ledd i
nærværsarbeidet, og grunnet høyt
sykefravær. Vi ser en stor verdi i å ha faste
vikarer som er kjent med ungene, de
øvrige ansatte og foreldrene, men vi er
usikre på om vi vil klare å dekke inn disse
utgiftene innenfor egen driftsramme.
 Fortsette arbeidet med å skape en
forbedringskultur.
 Bruke digitale verktøy i større grad både i
forhold til kommunikasjon og for å få en
bedre oversikt og helhet over
tjenesteområdet.

Avvikling av oppgaver og tiltak i
planperioden


Alle avdelinger i eksisterende kommunale
barnehager fylles opp slik at tjenesteområdet kan drives mest mulig
kostnadseffektivt.






Solås barnehage, som er kommunens
eldste og minste barnehage, legges ned
fra august 2018.
Dirdal barnehage vil bli overflødig i
planperioden og fases helt ut fra august
2019.
Nesjane barnehage legges administrativt
under Øygardsvatnet barnehage fra
august 2018.
Det vurderes å opprette et nytt
tjenesteområde for barn og unge (slå
sammen tjenestområdene barnehage /
opplæring og deler av helse og velferd) fra
2019.

Prioriteringer i planperioden
Ny statlige føringer vil bety følgende
prioriteringer for Gjesdal kommune:
 Ny Rammeplan implementeres i den
enkelte barnehage.
 Andel barnehagelærere økes fra 35 – 44
%.
 Bemanningsnormen endres fra 1-3,5 til 1-3
i alle barnehagene for barn fra 0-3 år.
Konsekvensen er at småbarnsgruppene
som har 14 barn blir redusert til 12 barn.
Det opprettes en ny avdeling for barn fra 03 år.
 Det utarbeides en kompetanseplan for
barnehagene som er i tråd med revidert
strategi for kompetanse og rekruttering
2018 – 2022.
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Særlige prioriteringer i 2018
Smart Gjesdal
Barnehagene er med på to forskningsprosjekt
som startet i 2017 og som vil fortsette i 2018:
 RogaBarn er et forskningsprosjekt i
samarbeid med UiS. 5-åringer tilbys et
eget lekbasert opplegg som gjennomføres
systematisk det siste året før barna
begynner på skolen. Forskningen går ut på
å vurdere om barna som er i fokusgruppa
(og som får dette tilbudet) klarer seg bedre
på skolen enn barna i kontrollgruppa (som
har «vanlig» førskoletrening)
 Flere barn som har vært utsatt for traumer
og som går i barnehage, får tilbud om et
opplegg for å redusere de traumatiske
opplevelsene (flukt, skilsmisse, alvorlig
sykdom o.l.). Dette forskningsprosjektet er
i samarbeid med Transkulturelt senter.

Tidlig innsats
Barn er født til å lære, og forskning viser at det
skjer en enorm utvikling og læring i de første
leveårene. I tillegg vet vi at barn utvikler seg i
samspill med sine omgivelser, og at den
grunnleggende trygghet og tillit utvikles fra 0-3
år. Derfor vektlegges følgende tiltak:
 Videreutvikle den voksnes relasjons- og
lekekompetanse ved å prøve ut ulike
observasjonsverktøy.
 Heve kompetansen knyttet til ernæring
 Jobbe mer tverrfaglig for å kunne se større
sammenheng i barnets utvikling og tilby
mer helhetlige tjenester.
 Fortsette samarbeidet med Jærskolen for
å jobbe for et godt læringsmiljø. To
barnehager i Gjesdal skal delta i et felles
utviklingsprosjekt.

Forbedringskultur
Alle kommunale barnehager har vært med på
opplæring i Lean og har satt i gang med
forbedringsarbeid i tråd med Lean prinsippene.
Dette gjøres for å sikre at ressursene blir
utnyttet til det beste for det enkelte barn.
 Fortsette med forbedringsarbeid i den
enkelte barnehage og i tjenesteområde.
 Utvikle en delingskultur mellom
barnehagene og på tvers av
tjenesteområdene.

Konsekvenser og utfordringer

1. Tallene viser en fortsatt økning i antall
barn med heldagsplass. Dette er
gledelig fordi det blir lettere å lage
funksjonelle barnegrupper.
2. Tabellen viser at driftsutgiftene pr.
barn har gått ytterligere ned, og at vi
fremdeles driver billigere enn de
kommunene vi sammenligner oss
med. Vi har stort fokus på å drive
kostnadseffektivt, og vi fortsetter å
jobbe med omstilling og effektivisering.
Vi har nå kommet til et nivå som er
bekymringsfullt og som vi ikke helt ser
løsninger på.
3. Vi har fortsatt å redusere ressursene
innenfor styrket barnehage. I 2016 ble
1 ½ årsverk fjernet fra området.
Omlegging av styrket barnehage har
på den andre siden ført til at
ressursene benyttes på en bedre
måte.
4. Vi har enda barnehagelærere på
dispensasjon. For inneværende år
utgjør det 5,4 årsverk.
5. Universitetet i Stavanger meldte i fjor
at 1 av 4 studenter som begynte på
barnehagelærerutdanningen høsten
2015 var menn. Nasjonale
målsettinger er på 20 %. Vi har et stort
forbedrings-potensiale her
6. Vi har fra inneværende år redusert
antall årsverk med 5 stk. i forhold til
kapasiteten i de kommunale
barnehagene. Fra 2018 ser vi for oss
at vi reduserer ytterligere med 5
årsverk. Dette skyldes summen av
færre barn i barnehage og
omorganisering. Det knyttes mye
usikkerhet til ytterligere reduksjoner i
planperioden
7. Sykefraværet i barnehagene har vært
svært høyt i flere år i noen barnehager,
og barnehagene har derfor jobbet med
nærvær og utarbeidet gode rutiner for
å følge opp langtidssykemeldte. Vi har
vært godt fornøyd med jobben som er
gjort og har hevdet at nærværet har
vært høyere enn det sykefraværsprosenten tilsier. For inneværende år
ser vi at sykefraværet også er på vei
nedover. Vi gleder oss over det, og er
opptatt av å ha fortsatt fokus på
nærvær slik at denne utviklingen vil
fortsette å gå i rett retning.

Tabellene nedenfor viser utvikling innenfor
viktige områder som har med kvalitet i
barnehagene å gjøre:
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Foto: Solås barnehage

Nøkkeltall
Område
Note
2013
2014
Innbyggere og brukere
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
85,6 %
85,1 %
I ref. gruppe
86,4 %
86,6 %
Antall barn med barnehageplass
825
843
Brukertilfredshet, samlet for tj.omr.
5,0
Andel i barnehage med oppholdstid 33
1
92,3 %
93,1 %
t. eller mer per uke
I ref. gruppe
91,3 %
92,4 %
Økonomi
Brutto driftsutgifter i kr. pr. barn
2
157 061 176.297
I ref. gruppe
160 524 183.284
Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til
3
95 696
108 250
førskolebarn per barn som får ekstra
ressurser, alle barnehager
I ref.gruppe
89 095
88 103
Andel barn som får ekstra ressurser til
15,1 %
14,8 %
styrket tilbud til førskolebarn, målt mot
alle barn i barnehage.
I ref.gruppe
14,8 %
14,7 %
Ref. gruppe er Hå, Time, Klepp, Strand og Eigersund. Tall i hele 1000

2015

2016

85,8 %
87,7 %
853
94,2 %

89,1 %
88,7 %
882
5,2
96,6 %

94,1 %

93,3 %

173.997
180.255
91.038

161.425
190.730
74.007

77.795
15,6 %

81.422
16,3 %

15,1 %

16,4 %
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Måltall – målsettinger i planperioden
Område

Note

Status
2016

2017

2018

2021

Innbyggere og brukere
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
89,1 %
88 %
90 %
90 %
I ref. gruppe
88,7 %
Medarbeidere
Andel ansatte med
4
33,0 %
38 %*
42 %
44 %
barnehagelærerutdanning
I ref. gruppe
31,2 %
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i
5
6,2 %
7 %*
10 %
15%
bhg.
I ref. gruppe
5,1 %
Årsverk kommunale barnehager
6
161
164*
161
150
Årsverk private barnehager
56
56
56
56
Sykefravær
7
6,9 %
6,5*
6,0
6,0
Medarbeidertilfredshet
4,37**
*Reelle tall
**Gjesdal kommune har tatt i bruk en ny medarbeiderkartlegging kalt 10-Faktor fra 2017. Denne kan
ikke direkte sammenlignes med tidligerer kartlegginger.

Rammeendring (tabell som viser koblingen mellom foregående år og det aktuelle budsjettåret)
Vedtatt budsjett 2017
Lønn- og pensjonsjusteringer
Prisjusteringer
Helårsvirkning av vedtatte tiltak/interne justeringer
Innarbeide tiltak 2018
Budsjettramme 2018

118 466
3 069
518
365
-2 150
120 268

Foreslåtte innsparinger/omstillinger og tiltak i perioden (tabell som viser endringer i
kronebeløp for kommende økonomiplanperiode)
Tjenesteområde barnehage
Endring kapasitet kommunale barnehager
Økt pedagognorm fra aug 2018
Økt bemanningsnorm fra aug 2018
Nedlegging av 1 barnehage - adm
Felles ledelse Nesjane/Øygardsvatnet
Nærvær/omstilling og endrede oppgaver
Bruk av fond
Sum

2018
-1 800
150
900
-350
-300
-250
-500
-2 150

2019
-4 000
300
1 800
-850
-700
-250

2020
-6 000
300
1 800
-850
-700
-250

2021
-8 000
300
1 800
-850
-700
-250

-3 700

-5 700

-7 700
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2.f. Idrett, kirke og politiske organer
Foreslåtte prioriteringer i plan-perioden
Idrett
Idretten er høyt prioritert gjennom tidligere
vedtak om etablering av nye anlegg. Alle
prosjekter det har vært bevilget midler til i
Gjesdal idrettspark er nå avsluttet. Det er satt
av 7 mill til ny hall (kaldhall, fotball) Det er satt
av 3 mill kroner i 2018 til tilskudd til Ålgård
Fotballklubb og Dirdalhallen, jf bevilgningsskjema drift. Disse midlene er satt av til
nedbetaling av lån (renter og avdrag). Beløpet
vil reduseres i takt med nedbetaling av lån og
når spillemidler for anleggene blir utbetalt. Det
er lagt til grunn at første del av spillemidler til
Dirdalhallen blir utbetalt i 2018, men dette er
ikke avklart. Spillemidler til Ålgård Fotballklubb
sine lokaler er allerede utbetalt.
Angående andre planer knyttet til idrett vises
det til kommentarer under plan for idrett og
friluftsliv.

av kirken på 900 000 pr år. Samtidig ble det
også lagt inn en driftstilpasning på 400 000 kr
pr år. Det foreslås ikke ytterligere
driftstilpasninger for kirkelig fellesråd i
kommende planperiode. Betjening av lånet for
den nye kirken er stipulert til 2,1 mill i 2018, og
etterregnes i forbindelse med hvert årsoppgjør.
Lånet har flytende rente, og rentesatsen er
høsten 2017 i overkant av 1,5 %.
Lånebetingelsene er de samme som for andre
lån med flytende rente til Gjesdal kommune.
Gjesdal kirkelige fellesråd har presentert nye
driftstiltak også for 2018, på i overkant av 1
mill. Disse er listet opp under «ikke prioriterte
tiltak». Det er ikke funnet rom for å prioritere
noen av disse tiltakene. Det er utarbeidet en ny
tilstandsrapport for Gjesdal kirke som viser et
samlet behov for tiltak med en beregnet
kostnad på 3,5 mill. Noen strakstiltak blir utført
høsten 2017, mens resten foreslås utført
henholdsvis i 2019 og 2021.

Gjesdal kirkelige fellesrådet
Rådmannen foreslår å videreføre samme
reelle nivå på tilskuddet til kirkelig fellesråd i
2018 som i 2017. Det er kompensert for lønnsog prisvekst. Lavere rente på lån for ny kirke
på Ålgård gjør at samlet tilskudd blir noe lavere
i 2018 enn i 2017.
Etter at arbeidet med nye Ålgård kirke ble
ferdigstilt ble det i 2016 lagt inn midler til drift

Politiske organer
Budsjettet for 2018 er foreslått bevilget som en
del av rammen til fellestjenester. Totale
kostnader knyttet til politiske organer er
budsjettert med ca 4,7 millioner og dette er på
samme nivå som i 2017. Kostnadene er først
og fremst lønn til ordfører og varaordfører,
samt godtgjørelse for møter og refusjoner for
alle politikere.

Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård. Telefon 51 61 42 00. e-post: post@gjesdal.kommune.no. www.gjesdal.kommune.no

62

2.g. Driftstiltak/omstillinger – samlet oversikt
Fellestjenester
Digitale løsninger kommunesektor - til KS
Digitalisering av all utgående post
Daglig leder Gjesdal bompeselskap AS
Omdisponering rådgivingstjenester
Gjennomgang av lisenser, avtaler og abonnement
Sum

2018
250
-100
-500
-850
-500
-1 700

2019

Tjenesteområde opplæring
Økninger elever/klassetall
Reduksjon kontorstøtte
Reduksjon voksenopplæring
Bruk av fondsmidler
Nærvær/tilretteleggingmidler
Sum

Tjenesteområde kultur og samfunn
Brannvern IKS - eierandel og ny
hovedbrannstasjon
Leie Veveriet full utbygging
Redusert strømbruk gatelys - nye Led-lys
Utleie arelaer Kongsgata/Grovika
Boligsosialt arbeid - effektivisering av
arbeidsprosess
Effektivisering samlokalisering Kongsgata
Renhold - avslutte kjøp av tjenester Storahuset
Avvikle leie Opstad
Redusert innkjøp og vedlikehold bygg
Redusert vedl.hold vei, grøntområder og
kirkegårder
Effektivisering drift idrettsanlegg
Kommunale badevakter
Endringer innhold stillinger kultur
Sum

Tjenesteområde helse og velferd
Reduksjoner/tilpasninger 2018
Økte behov 2019-2021
1. Helsestasjon
2. Familiesenter
3. Nye omsorgsboliger ÅBOAS
4. Barnevern
5. Miljøtjenester
6. Hjemmetjenester - rehabilitering
7. Heldøgnstjenester eldre
Omstillinger og tilpasninger 2019-2021
Sum

2020

2021

-100

-100

-100

-350
-500
-950

-350
-500
-950

-350
-500
-950

2018
900
-400
-150
-500
-500
-650

2019
3 100
-400
-150

2020
5 300
-400
-150

2021
7 500
-400
-150

-500
2 050

-500
4 250

-500
6 450

2018

2019

2020

2021

600
-200
-800
-200
-650
-100
-100
-200
-300
-150
-50
-250
-2 400

2018
-3 350

-3 350

800
1 000
-400
-800

1 000
2 000
-600
-800

1 000
2 000
-600
-800

-200
-650
-200
-100

-200
-650
-200
-100

-200
-650
-200
-100

-150
-150

-150
-150

-150
-150

-850

150

150

2019
-3 350

2020
-3 350

1 500
1 300
2 500
500
5 000
600

1 500
2 100
3 500
1 000
7 000
1 200

-11 400
-3 350

2021
-3 350

1 500
2 100
4 500
1 500
9 000
1 800
3 000
-14 300 -19 400
-1 350
650
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Tjenesteområde barnehage
Endring kapasitet kommunale barnehager
Økt pedagognorm fra aug 2018
Økt bemanningsnorm fra aug 2018
Nedlegging av 1 barnehage - adm
Felles ledelse Nesjane/Øygardsvatnet
Nærvær/omstilling og endrede oppgaver
Bruk av fond
Sum

Tjenesteområde
Fellestjenester
Opplæring
Samfunnsutvikling
Helse og velferd
Barnehage
Kirkelig fellesråd
Totalt

2018
-1 800
150
900
-350
-300
-250
-500
-2 150

2019
-4 000
300
1 800
-850
-700
-250

2020
-6 000
300
1 800
-850
-700
-250

2021
-8 000
300
1 800
-850
-700
-250

-3 700

-5 700

-7 700

2018
-1 700
-650
-2 400
-3 350
-2 150
0
-10 250

2019
-950
2 050
-850
-3 350
-3 700
0
-6 800

2020
-950
4 250
150
-1 350
-5 700
0
-3 600

2021
-950
6 450
150
650
-7 700
0
-1 400
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2.h. Ikke prioriterte driftstiltak (under vurdering)
Nye tiltak/behovsøkninger - ikke prioritert
Barnehage
1. Økning grunnbemanning Flassabekken
2. Økning grunnbemanning Øygardsvatnet barnehage
3. Økning grunnbemanning Oltedal
Opplæring
1. Lærer og miljøterapeut - oppfølging av elever med psykiske vansker
2. Opprettholde lærertetthet på barnetrinnet på 2017-nivå
3. Videreføre satsingen på SOL, realfag/IKT og læringsprosjektet
Helse og velferd
1. Styrke støttetjenester barn og unge
2. Økt gjennomføringskraft omstilling
3. Kvalitets- og kompetanseutvikling i miljøtjenesten og eldreomsorg
Kultur og samfunn
1. Veivedlikehold, autovern, sikringstiltak
2. Tilskudd til lag og foreninger - opprettholde nivået
3. Økt bemanning i boligforvaltningen
Kirkelig fellesråd
1. Daglig leder Ålgård menighet
2. Barne- og ungdomsarbeider Gjesdal, Oltedal og Dirdal
3. Økt organiststilling til full stilling
4. Daglig leder Gjesdal sokn
5. Inventar, utstyr og møbler Ålgård kirke

2018

2019

2020

2021

500
500
500

500
500
500

500
500
500

500
500
500

1 200
1 950
600

1 200
1 950
600

1 200
1 950
600

1 200
1 950
600

650
500
500

650
500
500

650
500
500

650
500
500

500
350
800

1 500
350
800

1 500
350
800

1 500
350
800

70
280
250
70
210

140
280
250
140

210
280
250
210

210
280
250
210

9 430

Ikke prioritert - pr tjenesteområde
Barnehage
Opplæring
Helse og velferd
Kultur og samfunn
Kirkelig fellesråd

2018
1 500
3 750
1 650
1 650
880

Totalt ikke prioriterte driftstiltak

9 430

10
360 10 500 10 500
2019
2020
2018
1 500 1 500 1 500
3 750 3 750 3 750
3 750 3 750 3 750
2 650 2 650 2 650
810
950
950
12
460 12 600 12 600

Foto: Kristian Konstali

Totalt ikke prioriterte driftstiltak
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Foto: Reidun S, Skjørestad

Del 3
Bevilgningsskjema, investeringsprogram
og finansieringsplan
Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård. Telefon 51 61 42 00. e-post: post@gjesdal.kommune.no. www.gjesdal.kommune.no

66

Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård. Telefon 51 61 42 00. e-post: post@gjesdal.kommune.no. www.gjesdal.kommune.no

67

3.a. Bevilgningskjema drift
Budsjettskjema 1A

Skatteinntekter
Eiendomsskatt
Rammetilskudd
Rentekompensasjon
Konsesjonskraft
Sum frie disponible inntekter
Utbytte Lyse
Renteinntekter
Renteutgifter
Renter VAR-sektor
Avdragsutgifter
Avskrivninger VAR-sektor
Netto finansområdet
Overført kapitalregnskap
Tillegg avsatt/bruk reservefond
Netto avsetninger
Til fordeling fellesområder
Sum fordelt til drift (fra skjema
1B)
Mer/mindreforbruk (prognose)
Budsjettskjema 1B

2017

-318 300
-16 200
-291 900
-3 300
-2 000
-631 700
-4 700
-5 700
23 010
-2 200
31 100
-6 000
35 510
16 300
-30
16 270
-579 920
579 920

Budsjett
Rev
2017
-310 300
-16 200
-297 900
-3 300
-2 000
-629 700
-4 500
-6 200
22 510
-2 200
31 100
-6 000
34 710
16 300
-5 730
10 570
-584 420
584 420

-318 100
-16 400
-311 900
-2 200
-2 300
-650 900
-4 700
-4 200
18 200
-2 900
33 600
-7 000
33 000
13 000
53
13 053
-604 847
604 847

0

0

0

2017

Fellesutgifter til fordeling
Lønnsreserve
6 250
Flyktningetilskudd
27 573
Flyktninger inkl.
fondsavsetning/bruk
-27 573
Tilskudd, prosjektmidler og salg
-1 500
Pensjon - premieavvik og premiefond
Til fordeling tjenesteområdene
Fellestjenester
Kontrollutvalg - revisjon
Opplæring
Kultur og samfunn
Helse og velferd
Barnehage
Tilskudd idrett - ÅFK og
Dirdalhallen
Kirkelig fellesråd
Sum bevilgningsområder

30 707
900
146 031
63 003
203 093
118 466
4 000
8 970
579 920

Budsjett
Rev
2017
4 125
34 973
-34 973

2018

2019

2020

2021

-321 300
-16 600
-308 300
-2 000
-2 500
-650 700
-4 900
-4 200
16 100
-2 900
35 500
-7 300
32 300
14 000
-327
13 673
-604 727
604 727

-325 800
-16 800
-308 500
-1 800
-2 700
-655 600
-5 400
-4 200
16 100
-2 900
37 100
-7 600
33 100
15 000
-427
14 573
-607 927
607 927

-330 300
-17 000
-309 600
-1 600
-2 900
-661 400
-5 600
-4 200
16 100
-2 900
37 500
-7 900
33 000
16 000
273
16 273
-612 127
612 127

0

0

0

2018

2019

2020

2021

8 790
35 000
-35 000

8 790
28 000
-28 000

8 790
25 000
-25 000

8 790
25 000
-25 000

-2 000

-5 000

-5 000

-3 000

29 547
913
149 082
62 251
224 197
120 268

30 297
913
151 782
63 731
224 197
118 718

30 297
913
153 982
64 731
226 197
116 718

30 297
913
156 182
64 731
228 197
114 718

3 000
8 800
604 847

2 500
8 800
604 727

2 500
8 800
607 927

2 500
8 800
612 127

-1 500

30 389
900
146 318
62 588
212 408
117 722
2 500
8 970
584 420
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3.b. Investeringsprogram utstyr, vei og bygg
Utstyr, bygg og vei (2B-1)
Tiltaksnavn
Utstyr m.m
Utstyr i henhold til beredskapsplan
IKT - oppgraderinger infrastruktur, sikkerhet og
kapasitet
Digitaliseringsprosjekter
Digitalisering av byggesaksarkiv
IKT i skolen - til elevene
Egenkapitaltilskudd KLP
Nykartlegging FKB, ortofoto og GPS utstyr
Inventar og utstyr Veveriet
Kommunale bygg - påkostninger og nybygg
Ålgård skole - rehab.
Bærland skole - ombygging ventilasjon
Bærlandshuset - fasader
Solås skole - 1.trinnsutbygging permanent
Oltedal skole - resttiltak
GUS - fuktskade K-fløy og vinduer
Sikring av Solås Bo og rehab og ÅBOAS
Påkostning kommunale boliger
Rettedalen 1, ventilasjon, rehabilitering
Påkostning UU kom.bygg
Energi og klimaplan - ENØK tiltak (utsatt et år)
Veier og G/S veier
TS-plan-faste (straks)tiltak
Oppgradering bruer og kaier
Natursteinsmurer Rettedalen 7
Utskifting kvikksølvpærer gatelys
Driftsmateriell kultur og samfunn
Autovern tiltak
Grovrenser til kunstgressbane og gressklipper
Gangbru over elvmunning Edlandsvatnet ved
Storahuset
Utskifting av kjøleanlegg bårehus
Dirdal kirkegård inkl. parkeringsplass
Gjesdal kirkegård driftsområde utenom bygg
Gjesdal kirke - påkostninger
Sum utstyr bygg og veier

2018

600
500

1 600

2019

2020

2021

400

800

600
500
3 000
600
1 650

600
500

600
500

2 000
1 700
900

2 000
1 750

500

16 500

2 000

3 500

250
600
30 000
2 000

30 000
7 000
2 500
600

750

1 000
300
2 000
1 500
3 200
650

200
300
1 000

2 000
300
1 000

300

300

900
500

500

300
2 000
2 300
1 200
300

100
2 500

200
300

4 000

2 500
500

14 600

2 700
54 000

53 800
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Kommentarer:
Utstyr m.m
Utstyr og arbeid i henhold til
beredskapsplan
Det er satt av 1,2 mill i 2019-2020 til oppfølging
av tiltak knyttet til ROS-analyse og
beredskapsplan. Midlene er planlagt brukt til
anskaffelse av utstyr eller kartlegging av
flomsikringstiltak.
IKT – oppgraderinger infrastruktur og
kapasitet
Ulike tiltak for å sikre god hastighet, sikkerhet
og tilstrekkelig kapasitet for maksimal
utnyttelse av digitale løsninger.

Digitaliseringsprosjekter
Det legges inn 500 000 årlig til ulike
digitaliseringsløsninger i hele organisasjonen.
Prosjektene prioriteres av IKT-rådet.
Digitalisering av byggesaksarkiv (+
landbruk, oppmåling)
2019: Dette vil gjøre kommunens gamle
papirarkiver mer tilgjengelige. Det vil også
frigjøre rom på Storahuset da papirarkivet kan
sendes til Interkommunalt arkiv for
oppbevaring når det er tilgjengelig for
kommunen på digital form. I summen inngår
skanning og systematisering for å gjøre
dokumentene gjenfinnbare.
IKT i skolen – til elevene
Gjesdalelevene skal bruke fremtidsrettede
digitale verktøy i sin læring. Alle elever får sin
digitale enhet i løpet av 2017. Det er fra 2019
lagt inn midler til fornying av maskinparken.
Egenkapitaltilskudd KLP
Antatt krav til økt egenkapitaldekning i
sykepleierordningen og fellesordningen. Årlig
økning.
Innredning 3. etg Veveriet
Det er i 2017 satt av 1 mill til innredning,
inventar og utstyr 2.etasje Veveriet. I tilegg
foreslås det å sette av ytterligere 2 mill for
restinredning i 2 etasje, samt innredning
3.etasje.
Nykartlegging FKB og ortofoto
2020: I følge plan- og bygningsloven skal
kommunen ha et oppdatert kartverk for å
dekke sine behov innen planlegging og

saksbehandling. Forrige kartlegging var i 2015,
vi ajourfører dette fortløpende med nye bygg
osv. men ved manuelt ajourhold får en ikke
med alle detaljer, høyder osv.

Kommunale bygg – påkostninger og
nybygg
Ålgård skole – rehab.
Den eldste delen av skolen er slitt og trenger
oppussing/oppgradering. Dette bør tas i 3
byggetrinn i løpet av en 3-års periode. Anbefalt
oppstart i 2020.
Bærland skole – ventilasjon
Ombygging av ventilasjonsanlegg i 6
klasserom p.g.a. kald trekk på elevene.
Bærlandshuset – fasader
Råtten kledning på fasade og ødelagte vinduer
må skiftes ut.
Solås skole – utvidet kapasitet
Solås skole utvides med én parallell slik at
skolen ved etter utbygging rommer tre
paralleller fra 1. til 7. klasse samt SFO og
ATO-avdeling. I 2017 og 2018 legges det opp
til utarbeidelse av et skisseprosjekt for deretter
å gå over til prosjektering klar til anbudsinnhenting høsten 2018. Byggestart er planlagt
til 2019.
Oltedal skole – resttiltak
Fasaderehabilitering, utskifting av vinduer og
ny ventilasjon i den gamle delen av skolen,
samt betongrehabilitering/armering i den «nye»
delen. I tillegg kommer enkelte mindre tiltak.
GUS - fuktskade K-fløy og vinduer
Fuktskader, utskifting av 19 vinduer, utskifting
av brostein i glassgård, reparasjon/utskifting av
problematisk avløpsrør samt etablere overbygg
over dører i glassgård.
Sikring av Solås bo- og rehabilitering og
ÅBOAS
Etablere kameraovervåking for å øke
sikkerheten, spesielt mtp. brann.
Påkostning kommunale boliger
Oppgradering av bolig i Fiskebekkveien 6c.
Rettedalen 1, ventilasjon, rehabilitering
Utskifting av slitte ventilasjonsanlegg, samt
utskifting av gamle/slitte gulvbelegg etc.
Påkostning universell utforming
kommunale bygg
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Utbedring av adkomst til hovedfunksjoner i
kommunale arbeids- og publikumsbygg.
Energi- og klimaplan - ENØK tiltak
Prioritere og utføre tiltak som inngår i vedtatt
Energi- og klimaplan.

Veier og G/S veier

Driftsmateriell Kultur og samfunn
Innkjøp og fornying av aldrende biler,
anleggsmaskiner, gressklippere til
Byggforvaltning og Teknisk drift.
Autovern tiltak
Tiltak for å gi bedre sikkerhet til enkelte
strekninger.

TS-plan og strakstiltak
TS-plan, kommunale midler som benyttes som
kommunal egenkapital i forbindlese
trafikksikkerhetstiltak som også støttes fra
fylket, samt midlene benyttes til ulike
strakstiltak som blir prioritert i arbeidsutvalget
for trafikksaker.

Grovrenser for kunstgressbaner og
gressklipper
Grovrenser for å fjerne snusposer,
tyggegummi, stein, kunstfiber og etc.
Gressklipper for vedlikehold av grøntområder
kommunale bygg.

Oppgradering bruer og kaier
Midler til rehabilitering av bruer og kaier
videreføres. Det er foretatt en årsinspeksjon av
samtlige bruer og kaier. Gjesdal kommune har
2 kaier og 22 bruer, og det planlegges jevnlig
rehabilitering av i disse.

Gangbru over elvemunning Edlandsvatnet
ved Storahuset
Gangbru over elvemunning ved Storahuset vil
knytte sammen Kadlaneset (Ålgård skole) og
Edlandshagen (Perlå). Tiltaket er også å anse
som et trafikksikkerhetstiltak for skolebarn på
Ålgård skole.

Natursteinsmurer Rettedalen 7
Natursteinsmurene på sør- og vestsiden støtter
opp terrenget mot Figgjoelven og
parkeringsplassen. I følge tilstandsrapport er
deler av mur på sørsiden i ferd med å rase ut,
og mur mot elven har også mindre
deformasjoner. Det er foretatt midlertidig
sikringstiltak, men ytterligere tiltak er
nødvendig for permanent sikring.
Utskifting kvikksølvpærer gatelys
Alle kvikksølvarmaturer i gatelysnettet må
skiftes ut, da produksjonen av kvikksølvpærer
er forbudt og armaturene skal byttes ut.
Utskiftingen er startet i 2017 og vil skje i
forbindelse med vanlig vedlikeholdsprogram
fra Lyse. Kommunen har 1320 slike armaturer.
Vintervedlikeholdsutstyr og traktorklipper
Noe vintervedlikeholdsutstyr blir stadig slitt og
må skiftes ut. Både ploger, skjær og
strøapparat slites og foreldes etter flere års
bruk med vintervedlikeholdsarbeid på veiene.

Utskifting av kjøleanlegg i bårehus
Utskifting av gamle og slitte kjøleanlegg. Etter
siste service var beskjeden at de var moden
for utskifting.
Dirdal kirkegård inkl. parkeringsplass
Prosjektering av utviding av kirkegård og
parkeringsplass.
Gjesdal kirkegård driftsområde
Oppbevaring av kirkegårdsmasser i forbindelse
med gravlegging. Ha en verdig måte til å ta
vare på rester fra gamle graver.
Gjesdal kirke – påkostninger
Ny tilstandsrapport foreligger, og det er lagt inn
midler til tiltak i 2019 og 2021. Det er påvist
betydelige bygningsskader/råteskader. Tiltaket
kan komme inn under ordningen for
rentekompensasjon for kirkebygg, og det kan
søkes om å få dekket rentekostnadene til
denne investeringen.
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3.c. Investeringsprogram idrett og friluftsliv
Plan for idrett og friluftsliv (2B-2)
Prosjektnavn

Planperioden
2018

Nærmiljøanlegg
Belysning grusbane GUS
Turkart Mån
Turkart Ålgård sentrum, Edlandshagen
Kunstgressdekke Rundeberget balløkke
Kunstgressdekke Raugviga balløkke
Ålgård sentrum - aktivitetsanlegg ungdom
Ålgård sentrum - svevende benker
Kunstgressdekke Ålgård skole

2019

2020

2021

640
80
100
170
430
1 200
2 500
2 000

2 000

Ordinære anlegg
Dirdalhallen flerbrukshall
Påkostninger gym/svømmehall Ålgård
Påkostninger Gjesdalhallen trinn 4
Fotballhall - kaldhall
Fornying kunstgress idrettsparken

Totalt

2 000
7 500

17 000

6 000

33 626
25 000
7 500

7 000
3 000

Kulturbygg/friluftsliv
Sanitæranlegg Frafjord/Dirdal
Veveriet
Uprioriterte anlegg
Basishall for turn
Gjesdal IP - tennisbaner
Belysning turvei Oltedal
Kunstgrasbane Dirdal
Sum utgifter
Utbetalt tilskudd kommunale
Netto finansiering kommunale

2 000
-3 000
-1 000

9 500
-3 000
6 500

24 000
-3 000
21 000

9 000 44 500
-1 000 -10 000
8 000 34 500
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Kommentarer til tiltak idrett og friluftsliv
Anlegg uten kommunal bevilgning
Mange anlegg som står oppført i plan for idrett
og friluftsliv er anlegg/tiltak som er gjennomført
eller planlegges gjennomført uten kommunale
bevilgninger. De må legges inn i prioritert
rekkefølge i forhold til søknad om spillemidler.
Anlegg uten kommunal bevilgning
Aktivititetsanleggene i Ålgård sentrum er
definert som nærmiljøanlegg og er finansiert
gjennom tidligere års bevilninger til
opparbeidelse av torg og grøntområde.
Kunstgressdekke Ålgård skole
Anslått pris for kunstgressdekke er 2 mill, og
prosjektet er prioritert i 2018. En andel av
beløpet vil dekkes av spillemidler.
Dirdalhallen
Hallen er realisert og tatt i bruk våren 2015.
Det antas at 10,4 mill kan utbetales i
spillemidler til dette prosjektet. Gjesdal
kommune forskutterer denne summen og det
antas at første delutbetaling vil komme i 2018.
Utbetaling av spillemidler vil redusere
kommunens årlige kostnader til dette

prosjektet betydelig. Det er lagt ned stor
dugnadsinnsats i prosjektet, og samlet kostnad
har blitt flere millioner lavere på grunn av dette.
Påkostninger Ålgård svømmehall
Det er utarbeidet en tilstandsrapport for
svømmehallen i 2017 som inkluderer alle
nødvendige tiltak for oppgraderinger av Ålgård
svømmehall. Samlet omfang anslås til 27 mill.
Det er lagt inn midler fra 2019 i henhold til
anbefalinger i utarbeidet rapport.
Påkostninger Gjesdalhallen
Flere tiltak er allerede utført, men det gjenstår
diverse tiltak i henhold til vedlikeholdsplan for
hallene.
Idrettshall (fotballhall)
Det er lagt inn 7 mill til ny hall bak
hovedstadion i Gjesdal idrettspark.
Ikke prioriterte anlegg
Basishall for turn er lagt inn i plan for idrett og
friluftsliv, foreløpig som uprioritert anlegg.
Kapasiteten i de to idrettshallene på Ålgård er
sprengt, og det er et stort behov for utvidelse.
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3.d. Investeringsprogram: Boligsosial- og
boligpolitisk handlingsplan, sentrum og
tomteområder
Boligsosial- og boligpolitisk handlingsplan (2B-3)
Helhetlig boligutvikling tilpasset fremtidens behov

I gjeldende plan ble det tilrettelagt for et større
fokus på boligplanlegging gjennom etablering
av et boligkontor. Tidlig sommer 2017 ble det
nedsatt en arbeidsgruppe som blant annet
skulle jobbe med å utarbeidelse av en strategi
for boligetableringer og fremskaffe tomter for
etableringer av førstegangsetablerere.
Etablering av eget boligkontor ble utsatt.
Arbeidsgruppen har spesielt hatt fokus på to
områder:
1. Analysere behovet for boliger for den
eldste del av befolkningen, både
boliger med heldøgns omsorg og
tilrettelagte boliger for at flest mulig
kan bo lengst mulig hjemme
2. Fremskaffe tomter som kan være
egnet for de som skal inn på
boligmarkedet, særlig unge i
etablererfasen.
Boliger med heldøgns omsorg
Sykehjemmet på Solås og Ålgård BOAS har i
dag en samlet kapasitet på 64 plasser.
Arealene er ikke optimalt utnyttet, og
heldøgnstjenestene som utføres har potensiale
for effektivisering og en mer hensiktsmessig
organisering. Rådmannen legger opp til en
grundig analyse og studie av muligheter for
videre utvikling av tilbudet, for å være rigget til
en forsterket eldrebølge ut over i denne
kommuneplanperioden. En eventuell forsert

utbygging av ÅBOAS-kvartalet vil vi først
kunne konkretisere ytterligere i løpet av 2018,
og det må da samtidig vurderes om
sykehjemmet på Solås er framtidens
plassering for heldøgns drift.
Boliger og nye tomteområder
Samtidig er det viktig å jobbe for å få med
private boligutviklere som kan være med å
tilrettelegge for nye boliger tilpasset en stor
gruppe eldre innbyggere som ønsker å bo
lengst mulig hjemme. Med infrastruktur som
ferdigstilles i løpet av 2018 i Ålgård sentrum,
ligger det godt til rette for fortsatt stor vekst i
boligtilbud her. Reguleringsarbeidet er godt i
gang i Kodlidalen, og dersom planene vedtas
vil vi i siste halvdel av 2019 kunne starte salget
av boligtomter til ulike formål i dette området.
Videre foreslår rådmannen å legge ned Solås
barnehage. Denne barnehagen ligger slik til at
det kan være aktuelt å omregulere arealet til
boligformål, noe som vil kunne gi plass til inntil
10 boenheter.
I stedet for å etablere et boligkontor er det
gjennom arbeidsgruppen satt fokus på arbeidet
med boligutvikling der representanter fra Helse
og velferd, Kultur og samfunn og
Fellestjenester jobber på tvers med en
helhetlig boligpolitisk strategiplan. Denne
strategien legges frem til politisk behandling i
første møterunde i 2018.

Kommentarer til foreslåtte tiltak kommunale boliger
 Kjøp kommunale boliger: Målgruppe mennesker med helseutfordringer knyttet til psykiatri og rus,
yngre mennesker med nedsatt funksjonsevne som kan bo i bolig uten bemanningsbase, eldre,
flyktninger.
 Omsorgsboliger, boliger med heldøgns omsorg. 18 mill i 2018 er knyttet til heldøgnsboliger nord for
Bærlandshuset.
 Bofelleskap for demente: Foreslås realisert i 2020. Kan medføre at vi må ta i bruk plassene på
Solås i påvente av bygget.
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Kjøp/bygging kommunale boliger
Kjøp/bygging kommunale boliger
Omsorgsboliger – yngre med
nedsatt funksjonsevne
Boliger for demente
Samlet

2018

Finansiering
Tilskudd fra Husbanken 25 %/40 %
Mva refusjon
Låneopptak
Samlet

2018
5 000
3 600
9 400
18 000

2019
7 500

2020
7 500

2021
7 500

7 500

20 000
27 500

7 500

18 000

18 000

2019
2 000
5 500
7 500

2020
8 000
4 000
15 500
27 500

2021
2 000
5 500
7 500

Sentrumsplan og tomteområder (2B-4)
Adkomst og boliger Kodlidalen
Det legges opp til etablering av tunnel med
tilhørende vei som første trinn, så mye som
nødvendig for å kunne bruke denne som
anleggsvei for bygging av vei og vann-og
avløpsledning internt i boligfeltet i Kodlidalen.
Transport av masse i forbindelse med
grunnarbeidene for utvidelse av Solås skole vil
også foregå via tunnel/anleggsvei, anslagsvis
2000-3000 lastebillass ut/inn slipper da å kjøre
gjennom skolegården. Trafikksikkerheten for
elevene ivaretas. Ved å legge opp til
samtidighet i anleggsarbeidet i området vil det
være mulig å spare flere millioner på sterkt
reduserte transportbehov av masser. Det er
lagt inn midler for å kunne byggemodne
boligfelt for inntil 20 boenheter.
Ålgård Kraftstasjon
Etter mer enn 100 år med drift skal
kraftstasjonen fornyes. Flere tiltak i vannveien

mellom Edlandsvannet og inntaksbasseng,
samt omfattende bygningsmessige arbeider og
utskiftning av turbin og generator er nødvendig
for å sikre fortsatt produksjon av elkraft.
Energiløsning i Ålgård
Det søkes å lage en fellesløsning for
produksjon og salg av fremtidsrettet og
fornybar varme og kjøling til store deler av nye
Ålgård sentrum. Gjesdal kommune ønsker
sammen med private aktører å stifte et
energiselskap som skal bygge anlegget som
skal forsyne området med energi.
Utstyr til vedlikehold i sentrum
Robotklipper, feiekost og kantslåer.
Bro og ferdigstilling Ålgård sentrum
Belysningsanlegg ferdigstilles i 2018. Ny
gangbro over Figgjoelven foreslås utsatt til
2021.

Tomteområder og sentrumsplan
Adkomstvei og boligfelt Kodlidalen
Ålgård kraftstasjon – opprustning
Energiløsning Ålgård sentrum
Utstyr vedlikehold sentrum
Belysning og bro Ålgård sentrum
Samlet

2018
15 000
6 500
200

Finansiering
MVA-kompensasjon
Salg fast eiendom
Bruk av fond
Låneopptak
Samlet

2018
4 840
10 000
9 360
0
24 200

2019
40 000

2020

2021

40 500

0

9 500
9 500

2019
8 100
10 000

2020

500
2 500
24 200

20 000

2021
1 900
20 000

22 400 -20 000 -12 400
40 500
9 500

Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård. Telefon 51 61 42 00. e-post: post@gjesdal.kommune.no. www.gjesdal.kommune.no

75

3.e. Investeringsprogram:
selvfinansierende tjenester – vann, avløp og
renovasjon
Selvfinansierende tjenester VAR (2B-5)
Tiltaksnavn
Område
Trykkøkning øvre del av Solkjen
VA
Sanering VA - Fiskebekk
VA
Utskifting renovasjonsbil
R
Biler VA drift og Anlegg
VA
Omlegging trykksoner Ålgård sentrum
V
Kartlegging sanering Kyrkjevegen
VA
Prosjektering sanering Fotlandsveien
VA
Nytt ventilkammer Bærlandbassenget
V
Prosjektering av diverse tiltak i hovedplan
V
Brannkummer Husafjell
V
Gravemaskin 8 tonn hjulmaskin
VA
Spillvannsledning under E39
A
Termosikring høydebasseng Varaliå
V
Damsikkerhet - Flassavatn - Stemmen
VA
Ringledning Pålskjær - Øvre Ustigbakken
VA
Utskifting av vannkryss i Gjesdal kommune
V
Omlegging spillvann - gamle Jæderfabrikk
V
Utskifting av vannledning Bethelveien
VA
Utskifting vannledning Litlehølen
A
Sikring vannforsyning Ålgårdsslåtten
V
Containere husholdningsavfall - nedgravd
R
Containere hytterenovasjon
R
Tilpasninger drift Kongsgaten
VAR
Sum

2018
3 000
2 000
2 500
400

2019
2 000
4 000
450
450
300
200
1 000

2020

2021

4 000

3 000
3 000

1 500
1 500

500

500

400
400

2 500
3 000
200
1 500

800
1 500
2 000
1 000
400
4 000
1 500

500
500
1 500
11 200

400
500

15 600

15 100

11 000

V = vann, A = avløp og R = Renovasjon
Trykkøkning øvre del av Solkjen
Nytt uttak fra IVAR, Edland og sanering
hovedvannledninger inn til Ålgård.
Ny trykkøkningsstasjon Solkjen og ny
trykkøkning/forsyning Bærlandsbassenget.
Dette avlaster Myrhaugen høydebasseng som
i dag er stresset, og overfører belastningen til
Bærlandsbassenget.

Biler VA drift og Anlegg
Bilene er utslitt og moden for utskifting.

Sanering VA – Fiskebekk
Utberding av kartlagt ledningsnett på Solås/Fiskebekksiden. Anlegget gir et bedre
avløpsnett med mindre fremmedvann og
sikrere avløpsforhold og nyerer nett.

Kartlegging sanering Kyrkjevegen
Mulige feilkoblinger som medfører økte
vannmengder i spillvannsledning ved økt
nedbør. Her må det startes med kartlegging og
prosjektering, for videre innspill av prosjekter til
økonomiplan.

Utskifting renovasjonsbil
Ny renovasjonsbil for innkjøring i egenregi.

Omlegging trykksoner Ålgård sentrum
Etablering av ny trykkreduksjon for å flytte ca.
100 abonnenter fra bassengsone til
direktesone IVAR. Nødvendig for videre
omlegging av trykksoner.

Prosjektering sanering Fotlandsveien
Mulige feilkoblinger som medfører økte
vannmengder i spillvannsledning ved økt
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nedbør. Her må det startes med kartlegging og
prosjektering, for videre innspill av prosjekter til
økonomiplan.
Nytt ventilkammer Bærlandbassenget
Oppgradering av gammelt ventilkammer da
dette er utdatert og ikke funksjonelt og
driftsvennlig.
Prosjektering av diverse tiltak i hovedplan
Flere av tiltakene er på skissenivå og må
prosjekteres før innspill til økonomiplan.
Brannkummer Husafjell
Forbedre branndekning og tilrettelegging for
lufting som vil gi tryggere vannleveranse.
Gravemaskin
5,5 tonn maskin er moden for utskifting og en
ønsker i den forbindelse en støre maskin som
også kan bidra på anlegg i egenregi.
Spillvannsledning under E39
Sanering av spillvannsledning fra Kongsgata
under E39 og Figgjoelva med NoDig løsning
og nytt vippekammer.
Termosikring høydebasseng Varaliå
Termosikring av underarmert høydebasseng.
Damsikkerhet - Flassavatn – Stemmen
Damsikkerhet Stemmen og Flassabekken. Det
kan være nødvendig å flytte noe
prosjekteringsmidler til 2017 og utførelse i
2018.
Ringledning Pålskjær - Øvre Ustigbakken
Nedre sonene i Oltedal som også fungerer
som krisevannforsyning for IVAR regionen har
pr. i dag bare enveis forsyning. Ny ringledning
ved Pålskjær er nødvendig for 2 veis forsyning.

Utskifting av vannkryss i Gjesdal kommune
Utskifting av gamle vannkummer er viktig
HMS-tiltak for arbeidere og sikker forsyning for
abonnenter.
Omlegging spillvann – gamle Jæderfabrikk
Dagens spillvannsledning har manglende
fallforhold og kvalitet og som medfører uønsket
driftsutgifter. Omlegging i ny trase med
pumpestasjon. Overordnet plan nødvendig.
Utskifting av vannledning Bethelveien
Sanering av AC ledning med tilhørende
avløpsledning.
Sikring vannforsyning Ålgårdsslåtten
Ringledning fra Høljaberget til Ålgårdslåtten
med tilhørende trykkreduksjon. Dagens
situasjon er en lang endeledning.
Containere husholdningsavfall - nedgravd
Utvide tilbudet av nedgravde containere hvor
forholdene ligger tilrette for å oppnå en optimal
innsamling, tryggere innkjøring og mindre
trafikk med store biler i gater med vanskelige
kjøreforhold.
Containere hytterenovasjon
Utskifting til nye containere, med varslere av
fyllingsgrad, for optimal innsamling av
hytteavfallet.
Tilpasninger drift Kongsgaten
Nødvendig ventilasjon verksted, truck, leantilpasning etc. for etablering i Kongsgaten.
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3.f. Finansieringsplan investeringer
Budsjettskjema 2A investering

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Investeringer (Sum skjema
2B)

147 509

70 400

68 400

126 050

118 700

65 400

10 545

15 000

10 000

10 000

15 000

15 000

Kjøp av aksjer og andeler

1 493

1 200

1 600

1 650

1 700

1 750

Avdrag på lån

6 998

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Avsetninger

2 969

Utlån og forskutteringer

Årets finansieringsbehov

600

169 514

92 600

86 600

143 700

141 400

88 150

-66 665

-40 000

-35 000

-76 820

-68 770

-33 310

-10 545
-8 700

-15 000
-10 550

-10 000
-11 200

-10 000
-15 600

-15 000
-15 100

-15 000
-11 000

-7 520
-39 900

-12 600
-1 850

0
-13 800

-22 400
-28 820

20 000
-58 670

12 400
-19 710

-8 804

-5 000

-10 000

-20 000

-20 000

-20 000

-17 209

-9 910

-9 440

-20 450

-19 200

-9 410

-52 387
-330
-145 395
-16 232
-7 887
-169 514
0

-12 200

-16 660 -11 930 -17 930
0
0
0
-71 100 -129 200 -125 900
-13 500 -14 500 -15 500
-2 000
0
0
-86 600 -143 700 -141 400
0
0
0

-8 930
0
-71 650
-16 500
0
-88 150
0

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Herav:
Lån til videreutlån
Lån til investeringer VAR
Lån til nærings-og
boligformål
Lån til andre investeringer
Inntekter fra salg av
anleggsmidler
Kompensasjon mva
investeringer
Mottatte avdrag på lån og
refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket (-)/udisponert

-67 110
-16 800
-8 690
-92 600
0

Bruk av lån fordelt på ulike formål:
90 000
80 000
70 000

Lån til andre investeringer

60 000

Lån til nærings- og boligformål

50 000
40 000

Lån til investeringer VAR

30 000
20 000

Lån til videreutlån
(Husbanken)

10 000
0

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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4. Vedlegg
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4.a. Vedlegg - Gebyrsatser for 2018
1:

VAR- sektoren

VANN OG AVLØP
TILKNYTNINGSGEBYR:
Gruppe 1: 0-649 m2 bruksareal (BRA)
Gruppe 2: 650-4999 m2 bruksareal (BRA
Gruppe 3: over 5000 m2 bruksareal (BRA)

VANN
Kr 10 580,Kr 31 720,Kr 95 170,-

AVLØP
Kr 11 900,Kr 35 720,Kr 107 130,-

ÅRSAVGIFT, FASTLEDD:
Gruppe 1: 0-649 m2 bruksareal (BRA)
Gruppe 2: 650-4999 m2 bruksareal (BRA
Gruppe 3: over 5000 m2 bruksareal (BRA)

Kr 1 020,Kr 5 080,Kr 25 380,-

Kr 1 200,Kr 5 970,Kr 29 890,-

VARIABEL DEL PR M3:

Kr

Kr

LEIE VANNMÅLER, On= 2,5 m3
LEIE AV VANNMÅLER, On > 2,5 m3
GEBYR FOR ØDELAGT/FROSSEN VANNMÅLER

10,61

10,46

Kr 350,- pr år
Kr 700,- pr år
Kr 1 000,- + verdi av ny vannmåler

RENOVASJON:
Husstander med 120 l restavfall /brun/papir/glass/plast
Husstander med 240 l restavfall /brun/papir/glass/plast
Husstander med 120 l restavfall /papir/glass/plast/ kompostbinge
Husstander med 240 l restavfall /papir/glass/plast/ kompostbinge

Kr
Kr
Kr
Kr

2 180,3 710,1 860,3 150,-

pr år
pr år
pr år
pr år

Fellesløsninger:
F1: med 120 l restavfall /brun/papir /glass/plast
Kr 2 180,- pr år
F3: med 240 l restavfall + 2 brune/papir/glass/plast
Kr 4 370,- pr år
F5: med 660 l restavfall + 6 brune/glass/2x660papir/ plast
Kr 11 970,- pr år
Fellesløsninger med kompostbinger i stedet for brune dunker gis 15 % reduksjon
Fellesløsning m/nedgravde beholdere (pr. abonnement.)
Kr 1 860,- pr år
Bleiedunk
Hytterenovasjon

Kr
Kr

420,- pr år
910,- pr år

Byttegebyr for renovasjonsdunker

Kr 115,- pr gang

FEIEGEBYR:

Kr 240,- pr år/pipe

SLAMAVSKILLERE:
Tømming av private slamavskillere

Kr 915,- pr år

GRAVEGEBYR:
Behandlingskompensasjon pr utstedt gravemelding i kommunalt areal:

Kr 1 500,-

I tillegg til alle satsene kommer 25 % merverdiavgift
2: Gebyr etter vedtekter for kirkegårdene i Gjesdal kommune
TJENESTE
Feste av grav
Stell av grav
Engangskjøp selvvanningskasse
Kistegrav for avdøde som ikke er bosatt i kommunen
Urnegrav for avdøde som ikke er bosatt i kommunen

KR. PR. ÅR
200,1 000,500,3 000,1 000,-

BESKRIVELSE
Faktureres hvert 4.år
Inkluderer 4 årlige stell
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Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal
kommune 2018
KAP. 1 - ALMINNELIGE BESTEMMELSER
§1 GEBYRET INNBEFATTER
Gebyret innbefatter saksbehandling, dokumentkontroll og tilsyn.
I byggesaker utstedes gebyret til tiltakshaver (hjemmelshaver ved delingssaker). I plansaker
utstedes gebyret til forslagsstiller dersom ikke annet er avtalt.
§2 BETALINGSPLIKT
Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling
30 dager etter fakturadato.
§3 TIDSPUNKT FOR BEREGNING AV GEBYR OG BETALINGSTIDSPUNKT
Ved beregning av gebyr benyttes gebyrsatsene på søknadstidspunktet.
•
•
•

Plansaker faktureres før saken tas opp til førstegangsbehandling. Gebyr skal ilegges selv om
reguleringsplanen blir avvist av kommunen.
Byggesaker faktureres med 50 % av fullt gebyr ved rammetillatelse. De resterende 50 %
faktureres når igangsettingstillatelse gis. Ved delt igangsettingstillatelse
betales særskilt gebyr for hver gitte tillatelse fra og med nr.2.
Øvrige saker / dispensasjoner faktureres ved behandling av søknad.

§4 TILLEGGSGEBYR
Gebyr for behandling av ulovlig byggetiltak og for behandling av saker/tiltak som ikke er omhandlet i
gebyrregulativet beregnes etter medgått tid med 1200,- pr time.
§5 URIMELIG GEBYR
Hvis gebyret anses å være åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen
har hatt med saken eller anses urimelig av andre grunner, kan rådmannen fastsette et passende
gebyr.
§6 VED KOMBINERTE BYGG
Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter den del som har størst areal.
§7 DISPENSASJONSSØKNADER
Det beregnes ett gebyr pr. dispensasjonsbehandling.
Se pkt. 2.10.
§8 REGULERING AV GEBYRSATSER
Gebyrregulativet reguleres normalt ved årsskiftet i forbindelse med behandling av
økonomiplanen. Regulativet kan også endres på andre tidspunkt.
Endring kunngjøres i lokalpressen.
§9 AVSLAG
Ved vedtak som medfører avslag på søknad, blir tiltakshaver kun belastet gebyr for
dispensasjonsbehandlingen (maks et dispensasjonsgebyr).
§10 KLAGEADGANG
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrregulativet følges. Rådmannens
avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.
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KAP. 2: SÆRSKILTE BESTEMMELSER
2.1

REGULERINGSPLANER

GEBYR

For areal til og med 2 000 m²

45 900

For areal over 2 000 m² til og med 5 000 m²

66 650

For areal over 5 000 m² til og med 10 000 m²

79 550

For areal over 10 000 m² til og med 20 000 m²

99 425

For areal over 20 000 m² betales et tillegg på

1 170 pr. påbegynt 1
000 m²
700 pr. 100 m² tillatt
BRA
50 % av gebyret

Tilleggsgebyr for bygningsareal (BRA)
For masseuttak, massefyllinger og andre planer med store
arealkrevende uspesifiserte flater

2.2

2.3

Max. gebyr

500 000

MINDRE ENDRINGER AV REGULERINGSPLAN

GEBYR

For areal til og med 2 000 m²

12 900

For areal over 2 000 m² til og med 5 000 m²

20 475

For areal over 5 000 m² til og med 10 000 m²

26 925

For areal over 10 000 m²

39 800

KONSEKVENSUTREDNING

GEBYR

Konsekvensutredning

75 % av arealgebyret
for tilsvarende
reguleringsplan

TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE ETTER § 20-1 jfr. § 20-3
I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på kr. 15 pr. m² bruksareal, (BRA) for
bruksareal inntil 1000 m². For BRA over dette betales ikke arealgebyr.
For garasjer byggemeldt sammen med bolig betales kun arealgebyr.
Ved ufullstendig søknad se pkt. 2.15
2.4

BOLIGER, basisgebyr

a.

Ren enebolig (111, 113)

15 750

b.

Enebolig med hybel/sokkelleilighet (112)

17 850

c.

Tomannsbolig (121-124)

21 000

d.

Rekkehus, pr. boenhet (131,133)

10 500

e.

Andre småhus (ikke over 4 leiligheter pr. hus) (136)

31 500

f.

Tilbygg/påbygg, tiltak a-e ≤ 50m² BRA/BYA
Tilbygg/påbygg > 50 m² BRA/BYA

6 500
10 500

g.

Ombygging tiltak a-e < 50 % av totalt BRA
Ved ombygging tiltak a-e ≥ 50 % av totalt BRA betales som for
nybygg

10 500
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h.

Bygg i 2 etasjer med 5 eller flere leiligheter (141, 144)

42 000

i.

Terrassehus, pr. boenhet (135)

10 500

j.

Boligbygg 3 og 4 etg. (142,145)

52 500

k.

Boligbygg 5 etg. eller mer (143,146)

63 000

l.

Bygning for bofellesskap (151, 152, 159)

31 500

m.

Tilbygg/påbygg, tiltak h-l ≤ 50m² BRA/BYA
Tilbygg/påbygg > 50 m² BRA/BYA

6 500
10 500

n.

Ombygging tiltak h-l < 50 % av totalt BRA,
Ved ombygging tiltak i-m ≥ 50 % av totalt BRA betales som for
nybygg

10 500

2.5

VERKSTED, INDUSTRIBYGG OG LAGER, basisgebyr

a.

Etasjebygg for fabrikk eller verksted (211, 212), verksted
kombinert med kontor og andre industribygg.

42 000

b.

Kraftstasjon (221, 229)

42 000

c.

Transformatorstasjon (223)

6 500

d.

Lagerbygg (231-233, 239)

32 500

e.

Tilbygg / påbygg tiltak a-d

21 000

f.

Ombygging tiltak a-d, 50 % av fullt gebyr i vedkommende
kategori

2.6

KONTOR-, FORRETNINGS- ELLER ANDRE
NÆRINGSBYGG, basisgebyr

a.

Kontorbygg og administrasjonsbygg (311)

52 500

b.

Kontor-, forretnings- eller andre næringsbygg (321, 323, 322,
411 - 416, 419, 429, 431, 439)

52 500

c.

Tilbygg / påbygg tiltak a-b

21 000

d.

Ombygging tiltak a-b < 50 % av totalt BRA, betales med i 50
% av fullt gebyr i vedkommende kategori
Ombygging tiltak a-b ≥ 50 % av totalt BRA betales som for
nybygg (hovedombygging)

2.7

HOTELL OG RESTAURANTBYGG, basisgebyr

a.

Bygg med bygningstype (511, 512, 519, 521, 522, 523,529,
531, 532, 533, 539)

52 500

b.

Tilbygg / påbygg

26 250

c.

Ombygging < 50 % av totalt BRA, 50 % av fullt gebyr i
vedkommende kategori
Ombygging ≥ 50 % av totalt BRA betales som for nybygg
(hovedombygging)

Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård. Telefon 51 61 42 00. e-post: post@gjesdal.kommune.no. www.gjesdal.kommune.no

84

2.8

BYGG FOR OFFENTLIGE OG PRIVATE TJENESTER,
basisgebyr

a.

Bygg for undervisning og forskning (613 – 616, 619)

52 500

b.

Barnehager (612)

31 500

c.

Sykehus, sykehjem (719, 721-723, 729)

52 500

d.

Bygg for offentlige og private tjenester, (651 – 655, 659, 662,
661, 663, 671 – 675, 679)

52 500

e.

Omsorgsboliger, pr. boenhet

6 500

f.

Tilbygg / påbygg tiltak a-e < 200m² BRA
Tilbygg / påbygg tiltak a-e ≥ 200m² BRA

15 750
21 000

g.

Ombygging tiltak a-e < 50 % av totalt BRA, 50 % av fullt gebyr i
vedkommende kategori
Ombygging tiltak a-e ≥ 50 % av totalt BRA betales som for
nybygg (hovedombygging)

2.9

ANDRE BYGG, basisgebyr

a.

Fritidsbolig

15 750

b.

Camping-/utleiehytte, pr. enhet (524)

10 500

c.

Garasje/uthus/anneks/naust (181, 182, 183)

6 500

d.

Driftsbygninger > 1000 m² BRA. Det betales ikke arealgebyr for
denne posten. (≤ 1000 m² se 2.18)

15 750

e.

Andre bygg

6 500

f.

Tilbygg / påbygg tiltak a-e

6 500

g.

Ombygging tiltak a-e < 50 % av totalt BRA
Ved ombygging tiltak a-h ≥ 50 % av totalt BRA betales som for
nybygg (hovedombygging)

6 500

2.10

DISPENSASJONER

a.

Enkel dispensasjonsbehandling, pr. dispensasjon (uten høring
og /eller politisk behandling, maks 21 000,- samlet pr. sak)

7 000

b.

Dispensasjonsbehandling som krever høring eller politisk
behandling (til FM og FK) pr.sak

15 750

c.

Dispensasjonsbehandling som krever høring og politisk
behandling (til FM og FK) pr.sak

26 250

d.

Dispensasjon fra reguleringsplan eller kommuneplan for
fradeling til nye boligtomter

26 250
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2.11

MINDRE ENDRINGER, basisgebyr
Endring av tillatelse.
Ved større endringer beregnes gebyr som ved ombygging

5 000

2.12

ANDRE TILTAK, basisgebyr

a.

Bruksendring, det beregnes ikke arealgebyr ved bruksendring
(Gebyr for ev. ombygging kommer i tillegg)

b.

Riving av bygning ≤ 100 m² BRA , det beregnes ikke areal gebyr
ved riving

c.

Riving av bygning ≥ 100 m² BRA, (det beregnes ikke areal gebyr
ved riving) eller mer enn 10 tonn avfall

10 500

d.

Fasadeendring, tekniske installasjoner, innhegninger,
gjerde, støyskjerm, skilt og reklameinnretninger

6 500

e.

Mindre avløpsanlegg < 50 personenheter PE

6 500

f.

Mindre avløpsanlegg > 50 personenheter PE

15 750

h.

Varige konstruksjoner/anlegg, basseng, støttemurer

6 500

i.

Vesentlig terrenginngrep: Massefylling, masseuttak mm.

15 750

j.

Forelegging av planer om tiltak
(Nettstasjoner, trafokiosker)

6 500

k.

Andre søknadspliktige tiltak etter § 20-1 jf. § 20-3 og som ikke er
nevnt ovenfor

6 500

2.13

DELT IGANGSETTING
Gebyr for igangsetting nr 2, 3, 4 osv.

2.14

80 % av fullt gebyr i
vedkommende
kategori
6 500

3 000

FERDIGATTEST ELDRE BYGG
Ferdigattest for bygg med byggetillatelse eldre enn 5 år

3 000

2.15

UFULLSTENDIGE SØKNADER etter § 20-3

a.

Avslutning av ufullstendig søknad etter 6 mnd

2 000

b.

Innhenting av opplysninger ved ufullstendig søknad

2 000

2.16

GEBYRTILLEGG FOR ULOVLIGE TILTAK
Uavhengig av utfall. Kommer i tillegg til ordinært
saksbehandlingsgebyr. Overtredelsesgebyr vurderes i
tillegg, se pkt. 2.17

a.

Behandling av søknad som er sendt inn etter at kommunen har
avdekket ulovlig tiltak.

Ekstraarbeid etter
medgått tid

b.

Behandling av søknad som er sendt inn uoppfordret etter at
tiltaket er oppført.

Kun ordinært
saksbehandlingsgeb
yr
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c.

d.

Behandling av søknad om tiltak hvor arbeid er igangsatt etter
utgang av saksbehandlingsfrist, men uten at tiltaket tilfredsstiller
vilkårene for tillatelse.
Tillegg ved oppstart før igangsettingstillatelse er gitt.

2.17

Overtredelsesgebyr
Overtredelsesgebyr

Ekstraarbeid etter
medgått tid
Ekstraarbeid etter
medgått tid.

I samsvar med pbl. §
32-8 og SAK10 kap.
16

2.18

Tiltak etter § 20-4 som krever søknad og tillatelse og
som kan forestås av tiltakshaver.

a.

Mindre tiltak på bebygd eiendom (SAK 10 § 3-1)

6 500

b.

Alminnelige driftsbygninger i landbruket ≤ 1 000 m²
bruksareal (BRA) (SAK10 § 3-2)

6 500

c.

Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

6 500

d.

Fradeling, oppretting av feste, arealoverføring pr. parsell
(Maks behandlingsgebyr pr. søknad kr. 20 000.)

6 500

e.

Andre mindre tiltak

6 500

f.

Tiltak nevnt i pkt 2.18 a-e hvor det dispenseres fra plan –
ikke eget gebyr for dispensasjon

7 350

2.19

Godkjenning av ansvarsrett

a.

Lokal godkjenning av foretak / godkjenning som selvbygger

1 000
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4: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes
som følger:
4.1 Oppretting av matrikkelenhet
4.1.1.

Oppretting av grunneiendom og festegrunn
areal fra 0 – 1000 m²
areal fra 1001 m² – økning pr. påbegynt da.
Punktfeste:
Maks gebyr: (pr.ny grunneiendom/festegrunn)

kr 16 485.kr
550.kr 7 980.kr 44 000.-

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis
følgende reduksjon i gebyret:
6 – 10 tomter: 10 % reduksjon
11 – 25 tomter: 15 % reduksjon
26 og flere: 20 % reduksjon
4.1.2.

4.1.3.

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Punktfeste:
Andre saker faktureres etter medgått tid. - se pkt. 4.9
Oppretting av uteareal på eierseksjon
Gebyr for tilleggsareal, samlet areal alle seksjoner
areal fra 0 – 250 m²
areal fra 251 m² – økning pr. påbegynt da.

kr

7 980.-

kr
kr

10 000.1500.-

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis
følgende reduksjon i gebyret:
6 – 10 tomter: 10 % reduksjon
11 – 25 tomter: 15 % reduksjon
26 og flere: 20 % reduksjon
4.1.4.

4.1.5.
4.2.

kr 28 392,Kr 1 100,-

Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. – se pkt 4.9

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Viser til 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 og 4.1.5. I tillegg kommer et tilleggsgebyr på 2 625.-.

4.2.2.

4.3.

Oppretting av anleggseiendom
Gebyr for oppretting av anleggseiendom
areal fra 0 – 2000 m²
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg
matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 4.1 og
4.2

Grensejustering

4.3.2.

Grunneiendom
Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av
eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi
areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.
areal fra 0 – 250 m²
kr 4 620.areal fra 251 – 500 m²
kr 6 930.-

4.3.3.

Anleggseiendom
En anleggseiendom kan justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens arealet, men den
maksimale grensen settes til 1000 m²
areal fra 0 – 250 m²
kr 11 021,-
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areal fra 251 – 1000 m²
4.4.

kr 14 214,-

Arealoverføring

4.4.2.

Grunneiendom
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring
utløser dokumentavgift
areal fra 0 – 250 m²
kr 11 812,areal fra 251 – 500 m²
kr 15 225,arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr. 1 100,-

4.4.3.

Anleggseiendom
For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke
være registrert på en tredje matrikkelenhet. Arealet kan kun overføres til en matrikkelenhet
dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et
sammenhengende areal.
areal fra 0 – 250 m²
kr 15 645,areal fra 251 – 500 m²
kr 20 160,arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på kr. 1575,-

4.5.

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning
For inntil 2 punkter
kr 1 490,For overskytende grensepunkter, pr. punkt
kr
278,-

4.6.

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt /
eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter
kr 5 843,For overskytende grensepunkter, pr. punkt
kr
661,Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, se pkt 4.9.
Skal alle grenser for en eiendom klarlegges så skal det betales gebyr etter pkt. 4.1.1

4.7.

Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det
arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan Rådmannen eller den han/hun har gitt
fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den
som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

4.8.

Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider
kr 175,Matrikkelbrev over 10 sider
kr 350,Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige
kostnadsutviklingen

4.9.

Andre oppgaver
For arbeider som ikke passer inn i klassene over, vil arbeid bli fakturert slik:
Ingeniør / konsulent
kr 710.- pr.time

4.10. Betalingsbestemmelser
Betaling skjer etter det gebyrregulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.
Betaling kan kreves før forretning berammes eller annet arbeid igangsettes. Gebyrsatser
inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter, merkemateriell og
merking av grenser, tinglysingsgebyr kommer i tillegg.

Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård. Telefon 51 61 42 00. e-post: post@gjesdal.kommune.no. www.gjesdal.kommune.no

89

Gebyr for arbeid etter lov om eierseksjoner. LOV-2017-06-16-65, §15
1.0 Alminnelige bestemmelser
Gebyrregulativet omfatter saksbehandling etter reglene i eierseksjonsloven og omfatter ikke
tillatelser etter annet regelverk.
1.1 Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr eller event. dokumentavgift
1.2 For saker som ikke passer inn i de pkt og satser som er angitt i regulativet kan rådmannen
av eget initiativ fastsette et passende gebyr.
2.0 Seksjonering
2.0
Oppretting av eierseksjoner
2.1
1-4 seksjoner
2.2
5-10 seksjoner
2.3
Fra 11 seksjoner, tillegg pr ny seksjon

8 000
10 000
300

3.0 Reseksjonering
3.0
Endring av seksjoner og /eller fellesareal
3.1
1-4 seksjoner eller fellesareal endres
3.2
5-10 seksjoner eller fellesareal endres
3.3
Fra 11 seksjoner, tillegg pr ny endret seksjon

8 000
10 000
300

4.0 Sletting/oppheving av seksjonert sameie
4.0
Sletting/oppheving av seksjonert sameie
4.1
Saksbehandling

3 500
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4.b. Vedlegg - Obligatoriske oppstillinger
Hovedoversikt drift
Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod
Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap på finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidl. års regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

Regnskap Budsjett
2016
2017

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2018
2019
2020
2021

28 379
66 962
117 301
289 830
31 179
4 924
310 148
16 155
931
865 809

28 384
70 781
100 497
297 900
43 020
4 173
310 300
16 200
950
872 205

31 181
71 347
99 691
311 900
37 690
4 473
318 100
16 400
950
891 732

31 181
71 347
99 691
308 300
37 490
4 673
321 300
16 600
950
891 532

31 181
71 347
99 691
308 500
37 290
4 873
325 800
16 800
950
896 432

31 181
71 347
99 691
309 600
37 090
5 073
330 300
17 000
950
902 232

425 994
109 593
91 689
103 604
77 454
41 534
-16 638
833 229
32 581

441 635
111 207
80 323
112 029
81 712
40 000
-5 334
861 572
10 633

457 880
124 428
80 321
116 098
70 385
41 000
-9 313
880 799
10 933

457 880
121 428
80 321
116 098
70 253
40 700
-9 313
877 367
14 165

457 880
121 428
80 321
116 098
73 453
40 400
-9 313
880 267
16 165

457 880
123 428
80 321
116 098
75 653
40 100
-9 313
884 167
18 065

19 669
2 058
30
21 758

10 700
0
0
10 700

8 900
0
0
8 900

9 100
0
0
9 100

9 600
0
0
9 600

9 800
0
0
9 800

29 123
1 882
32 165
65
63 234
-41 476
41 534
32 639

21 481
0
31 100
0
52 581
-41 881
40 000
8 752

18 200
0
33 600
0
51 800
-42 900
40 940
8 973

16 100
0
35 500
0
51 600
-42 500
40 940
12 605

16 100
0
37 100
0
53 200
-43 600
40 940
13 505

16 100
0
37 500
0
53 600
-43 800
40 940
15 205

4 220
6 422
2 898
13 540
16 232
9 700
5 161
31 093
15 086

15 086
7 144
904
23 134
16 800
15 086
0
31 886
0

0
3 262
2 227
5 489
13 500
303
659
14 462
0

0
0
2 227
2 227
14 500
-327
659
14 832
0

0
0
2 227
2 227
15 500
-427
659
15 732
0

0
0
2 227
2 227
16 500
273
659
17 432
0
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Hovedoversikt investeringer

Regnskap Budsjett
2016

2017

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2018

2019

2020

2021

20 000

20 000

20 000

Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter

8 804

5 000

10 000

330

0

0

0

0

0

Overføringer med krav til motytelse

44 486

6 200

9 730

5 000

11 000

2 000

Kompensasjon for merverdiavgift

17 209

9 910

9 440

20 450

19 200

9 410

0

0

0

0

0

0

Statlige overføringer
Renteinntekter og utbytte
Sum inntekter

0

0

0

0

0

0

70 829

21 110

29 170

45 450

50 200

31 410

2 919

0

0

0

0

0

806

0

0

0

0

0

101 173

58 790

58 960

105 600

99 500

55 990

5

0

0

0

0

0

45 627

11 610

9 440

20 450

19 200

9 410

0

0

0

0

0

0

Utgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i
tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter
tj.produksjon
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter

-3 021

0

0

0

0

0

147 509

70 400

68 400

126 050

118 700

65 400

6 998

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

10 545

15 000

10 000

10 000

15 000

15 000

1 493

1 200

1 600

1 650

1 700

1 750

0

0

0

0

0

0

Avsatt til ubundne investeringsfond

2 969

0

600

0

0

0

Sum finansieringstransaksjoner

22 005

22 200

18 200

17 650

22 700

22 750

Finansieringsbehov

98 685

71 490

57 430

98 250

91 200

56 740

Sum utgifter
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket

0

0

Dekket slik:

0

0

Bruk av lån

66 665

40 000

35 000

76 820

68 770

33 310

0

0

0

0

0

0

Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond

7 901

6 000

6 930

6 930

6 930

6 930

16 232

16 800

13 500

14 500

15 500

16 500

0

0

0

0

0

0

2 837

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 050

8 440

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 685

71 490

57 430

98 250

91 200

56 740

0

0

0

0

0

0
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Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Sum finansiering
Udekket/udisponert

Anskaffelse og anvendelse av
midler
Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel
Inntekter investeringsdel
Innbet. ved eksterne finanstrans.

Regnskap
2016

Budsjett Budsjett Budsjett
2017
2018
2019

865 809
70 829
96 324

872 205
21 110
56 700

891 732
29 170
50 830

Sum anskaffelse av midler
Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel
Utgifter investeringsdel
Utbet. ved eksterne finanstrans.

1 032 962

950 015

971 732

791 695
147 509
82 270

806 802
70 400
74 781

829 797
68 400
69 400

Sum anvendelse av midler
Anskaffelse - anvendelse av
midler
Endring i ubrukte lånemidler
Endring i arbeidskapital
Avsetninger og bruk av
avsetninger
Avsetninger
Bruk av avsetninger
Til avsetning senere år
Netto avsetninger
Int. overføringer og fordelinger
Interne inntekter mv
Interne utgifter mv
Netto interne overføringer

1 021 474

951 983

11 488
3 335
14 823

Budsjettskjema 2A - investering
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og
refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/udisponert

891 532
45 450
92 850
1 029
832

Budsjett
2020

Budsjett
2021

896 432
50 200
85 300

902 232
31 410
50 040

1 031 932

983 682

826 297
118 700
75 900

828 297
65 400
76 350

967 597

826 297
126 050
69 250
1 021
597

1 020 897

970 047

-1 968
0
-1 968

4 135
0
4 135

8 235
0
8 235

11 035
0
11 035

13 635
0
13 635

48 843
21 428
15 927
11 488

15 086
31 824
0
-16 738

1 562
7 489
0
-5 927

332
2 227
0
-1 895

232
2 227
0
-1 995

932
2 227
0
-1 295

77 425
77 425
0

62 134
62 134
0

63 753
63 813
-60

64 753
64 513
240

65 753
65 213
540

66 753
65 913
840

Regnskap
Budsjett Budsjett Budsjett
2016
2017
2018
2019
147 509
70 400
68 400
126 050
10 545
15 000
10 000
10 000
1 493
1 200
1 600
1 650
6 998
6 000
6 000
6 000
0
0
0
0
2 969
0
600
0
169 514
92 600
86 600
143 700

Budsjett Budsjett
2020
2021
118 700
65 400
15 000
15 000
1 700
1 750
6 000
6 000
0
0
0
0
141 400
88 150

66 665
8 804
17 209

40 000
5 000
9 910

35 000
10 000
9 440

76 820
20 000
20 450

68 770
20 000
19 200

33 310
20 000
9 410

52 387
330
145 395
16 232
0
7 887
169 514
0

12 200
0
67 110
16 800
0
8 690
92 600
0

16 660
0
71 100
13 500
0
2 000
86 600
0

11 930
0
129 200
14 500
0
0
143 700
0

17 930
0
125 900
15 500
0
0
141 400
0

8 930
0
71 650
16 500
0
0
88 150
0
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4.c. Vedlegg - Prosjektliste – alle investeringer
Budsjettskjema 2B - investeringer
Egenkapitaltilskudd KLP
Rettedalen 1 - ventilasjon og rehab
Påkostninger universell utforming
Kapasitetsutvidelse og sikkerhet IKT
IKT til elever i skolene
Digitaliseringsprosjekter
Nykartlegging ortofoto
Belysning og bro Ålgård sentrum
Energiløsning Ålgård sentrum
Ålgård skole - påkostninger
Oltedal skole - påkostninger

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Budsjett

2018

2019

2020

2021

1 600

1 650

1 700

1 750

0

0

200

2 000

0

0

300

300

600

600

600

600

0

600

2 000

2 000

500

500

500

500

0

0

900

0

2 500

0

0

9 500

200

0

0

0

0

0

500

16 500

0

2 000

7 000

0

3 500

30 000

30 000

0

Bærland skole ventilasjonsanlegg

0

250

0

0

Bærland skole - Grendahus

0

600

0

0

Ålgård svømmehall

0

2 000

17 000

6 000

Gjesdal ungdomsskole, fuktskade K-fløy

0

0

2 500

0

Gjesdalhallen - påkostninger trinn 4

0

7 500

0

0

Kjøp av kommunale boliger

0

7 500

7 500

7 500

Solås skole - utvidelse

Rehabilitering - utleieboliger

750

0

0

0

Ombygging Bærland barnehage

18 000

0

0

0

Startlån

16 000

16 000

21 000

21 000

1 500

0

0

0

Containere - hytterenovasjon

500

0

0

0

Containere - nedgravde

500

0

500

0

Utskifting vannledning Litlehølen

0

0

0

1 500

Utskifting vannkryss - hele kommunen

0

0

1 000

0

Tilpasninger VAR og drift Kongsgata

Damsikkerhet Flassavatn - Stemmen

0

1 500

1 500

0

Spillvannsledning under E39

400

3 000

0

0

Brannkummer Husafjell

400

0

0

0

Nytt ventilkammer Bærlandsbassenget

0

1 000

0

0

Prosjektering sanering Fotlandsveien

0

200

3 000

1 500

Kartlegging sanering Kyrkjeveien

0

300

3 000

1 500

Omlegging trykksoner Ålgård sentrum

0

450

0

0

Trykkøkning øvre del Solkjen

3 000

2 000

0

0

Sikring natursteinsmurer

1 500

0

0

0

Energi og klimaplan

0

1 000

1 000

1 000

Boliger demente

0

0

20 000

0

2 000

2 000

0

0

Autovern

0

0

500

500

Hovedplan vannforsyning

0

0

500

500

Oppgradering veier og bruer
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Budsjettskjema 2B - investeringer
fortsettelse
Utskifting renovasjonsbil

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Budsjett

2018

2019

2020

2021

2 500

0

0

0

400

450

0

0

Gressklippere, oppsamlere

0

300

0

0

Ringledning Oltedal

0

0

0

2 000

3 200

2 300

0

0

300

300

300

300

15 000

40 000

0

0

0

2 500

0

0

2 000

4 000

4 000

0

Bru Kadlaneset - turvei

0

0

200

4 000

Omlegging vannledning Bethelveien

0

0

0

4 000

Innredning Veveriet- 2 etasje

0

2 000

0

0

Gjesdal kirke - påkostninger

0

3 300

500

700

Dirdal kirkegård inkl parkeringsplass

0

2 500

2 500

0

Utstyr beredskapsplan

0

400

800

0

Sikring vannforsyning Ålgårdsslåtten

0

0

400

0

Omlegging spillvann - v/Jæderfabrikken

0

0

400

0

Digitalisering av byggtegninger

0

3 000

0

0

Sikringstiltak bygg

0

0

600

0

Oppgradering bårehus - alarmanlegg

0

100

300

0

Høydebasseng Varaliå

0

200

800

0

650

1 200

900

0

6 500

0

0

0

0

500

0

0

2 000

0

0

0

0

0

7 000

0

0
86 000

0
143 700

0
141 400

3 000
88 150

Biler VA

Utskifting av kvikksølvpærer gatelys
TS-Plan - strakstiltak
Adkomstvei Kodlidalen /tunnel og boligfelt
Beltegående gravemaskin 6t
Sanering og ombygging avløpsstasjon
Fiskebekk

Driftsmateriell teknisk
Ålgård kraftstasjon
Utstyr grøntanlegg sentrum
Kunstgras Ålgård skole
Gjesdal idrettspark - hall
Rehab kunstgress - idrettsparken Ålgård
TOTALT
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4.d. Kostnadsoversikt pr. bygg
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Gjesdal kommune
Rettedalen 1, 4330 Ålgård
Telefon 51 61 42 00
e-post: post@gjesdal.kommune.no
www.gjesdal.kommune.no
www.facebook.com/gjesdal
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