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1 Innledning

Rennesøy kommune har i 2018 vært preget av optimismen i regionen med økt sysselsetting og fallende

arbeidsledighet. Arbeidet med dimensjonering, omstilling og god økonomistyring av kommunens tjenester har vært

videreført. Kommunen har videreført arbeidet med å tilpasse seg til en ny økonomisk hverdag med andre

vekstforutsetninger enn tidligere.

Befolkningstallet i kommunen ble redusert med 2 innbyggere til 4 847 i 2018. Fødselsoverskuddet var positivt med

28 nye innbyggere, mens kommunen hadde nettout�ytting av 30 innbyggere. Dette bekrefter situasjonen i

kommunen de siste årene med stagnert befolkningsvekst og kommunens utfordring blir å tilpasse tjenestetilbudet til

kommunens befolkning.

Bedre økonomisk resultat enn forventet 

Inngangen til 2018 innebar strammere økonomiske rammer grunnet lavere befolkningsvekst, lav skatteinngang i

2017 og omstilling vedtatt i økonomiplan 2018. Det budsjetterte netto driftsresultatet var på -1,2 %. Bedre

skatteutvikling og tildeling av havbruksmidler førte imidlertid til at det negative driftsresultat ble snudd til et positivt

driftsresultat på 2,9 % ved årsslutt.

Tjenesteområdene hadde kr 7,4 mill. (2,5 %) i mindre forbruk i forhold til et netto budsjett på kr 290,2 mill. i 2018.

Tjenesteområdene har vist god budsjettdisiplin og hatt en god økonomistyring gjennom året. De aller �este

virksomhetene avlegger et resultat i balanse, eller med et mindre forbruk med unntak av tjenesteområdet Oppvekst

og læring.

Brutto investeringsutgifter ekskludert �nanstransaksjoner ble kr 42 mill. i 2018 og det er investert i skole,

barnehager, helse og omsorg, idrett, kultur, park og vei, VAR samt ny teknologi.

Driftsregnskapet viser et mindre forbruk på kr 14,7 mill., mens investeringsregnskapet viser kroner null på bunnlinjen

når alle poster er gjort opp.

Prosjektsatsning og folkehelse 

Kommunedelplanen «Sammen om morgendagens helse og velferd, 2014 – 2022» har stått sentralt i alle aktiviteter

som er planlagt og gjennomført i 2018. Satsningen på bl.a. kommunalt rus- og pårørendearbeid er videreført i 2018.

Medarbeidere har vært engasjert i ulike kompetansehevingstiltak samt strategiutforming av nye Stavanger.

Handlingsplan for Folkehelse – oversiktsbilde 2018 ble vedtatt i kommunestyret 3. mai. Spesi�kke områder som har

blitt viet ekstra oppmerksomhet, er integreringstiltak rettet mot fremmedspråklige, ernæringsfokus for barn i

barnehage og SFO, aktivitet i eldreliv, samt å skape møteplass for befolkningen på Rennesøydagen. Utover dette ble

det også rettet oppmerksomhet på alkoholvaner og holdninger til alkoholbruk blant voksne gjennom en kampanje.

Språkstimulering og nasjonale prøver 

Innholdet i barnehagehverdagen skal støtte opp om barnas språkutvikling og stimulere til språklæring. Flere av

barnehagene bruker «Språkløyper» som er ulike kompetanseutviklingspakker utviklet av Lesesenteret. Disse gir

personalet ny kunnskap og trening i arbeid med språk.
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Resultatene på de nasjonale prøvene på 8. trinn var over landsgjennomsnitt i lesing, regning og engelsk. Summen av

grunnskolepoeng var over snittet for fylket og landet.

Ny teknologi og kommuneplan 

Flere ENØK-satsninger ble gjennomført i 2018, bl.a. ved Rennesøy bo- og rehabiliteringssenter, Rennesøy skule samt

Bru og Østhusvik barnehager. Det er forventet at energiforbruket samlet reduseres med 30 % i kommunen.

Kommuneplanarbeidet har hatt stor plass gjennom hele året med, med utarbeidelse av samfunns- og arealdel.

Nye Stavanger 2020 

I 2018 har arbeidet med å etablere nye Stavanger vært toneangivende og ressurskrevende for Rennesøy kommune.

Arbeidet er viktig for å få en smidig overgang til ny organisasjon og �ere tjenester er allerede harmonisert med

Stavanger kommune. Arbeidet fortsetter i 2019 og kommer i tillegg til ordinær drift av Rennesøy kommune. 

Årsrapporten er et produkt som blir til gjennom bidrag fra alle tjenesteområder, enheter og avdelinger. Rådmannen

takker for god innsats og et stort engasjement i 2018.

Rennesøy 29. mars 2019

Birger S. Clementsen 

rådmann
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2 Politisk styring

2.1 Innledning

Den politiske styringsstrukturen i kommunen er den tradisjonelle hovedutvalgsmodellen med kommunestyre,

formannskap og hovedutvalg. Kommunestyret er det øverste kommunale organ og har ansvaret for kommunens

samlede virksomhet slik det fremgår av kommuneloven. Rennesøy kommunes ordfører er Dagny Sunnanå Hausken

fra Senterpartiet.

Kommunestyret er etter valget høsten 2015 politisk sammensatt slik:

2.2 Politisk behandling 2018

Kommunestyret, formannskapet, utvalgene og rådene mv hadde følgende møtefrekvens og antall saker til behandling

i 2018:

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

Parti Antall representanter

Senterpartiet 5

Krf 3

AP 3

Høyre 6

Frp 4

TotaltTotalt 2121

Tabell 2.1 Politisk sammensetning

Styre, utvalg
Antall

saker 2017

Antall

orienteringssaker

2017

Møte-

frekvens

2018

Antall

saker 2018

Antall

orienteringssaker

2018

Kommunestyre 74 26 7 42 18
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Det ble produsert noe færre saker og orienteringssaker til formannskapet og kommunestyret i 2018 enn 2017.

 Klagenemnda og Klientutvalget ble avviklet i starten på 2018 og formannskapet overtok saksbehandlingen.

Styre, utvalg
Antall

saker 2017

Antall

orienteringssaker

2017

Møte-

frekvens

2018

Antall

saker 2018

Antall

orienteringssaker

2018

Formannskapet 43 28 8 47 25

Partssammensatt utvalg 5 8 4 2 7

Hovedutvalg for plan, miljø og

utvikling
54 32 7 50 23

Arbeidsmiljøutvalget 7 7 6 5 12

Fellesråd for eldre og personer med

funksjonsnedsettelse
19 29 6 15 17

Klagenemnda* 4 - - - -

Formannskapet som klagenemnd 2 - 1 1 -

Klientutvalget* - - - - -

Formannskapet som klientutvalg - - - - -

Overtakstnemnda - - 1 1 1

Forhandlingsutvalget - - - - -

Byggekomite 2 - 4 5 5

  - 46 6 - 35

Tabell 2.2 Politisk behandling -*Klagenemnda og Klientutvalget ble avviklet i 2018 og formannskapet overtok sakene
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3 Økonomisk resultat

Rennesøy kommune har i 2018 vært preget av konjukturskiftet i regionen med økt

sysselsetting og fallende arbeidsledighet. Tjenesteområdene har måttet forholde seg til

lavere budsjettrammer grunnet lavere befolkningsvekst og videreføring av omstilling fra

2017. Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 14,7 mill., mens

investeringsregnskapet viser kroner null på bunnlinjen når alle poster er gjort opp. Netto

driftsresultatet var forventet å bli negativt og endte på 2,9 % ved årsslutt. Gjeldsgraden

ble på 111 % av driftsinntektene.

3.1 Innledning

Bedre resultat enn forventet

Inngangen til 2018 innebar strammere økonomiske rammer grunnet lavere befolkningsvekst, lav skatteinngang i

2017 og omstilling vedtatt i økonomiplan 2018. Det budsjetterte netto driftsresultatet var på -1,2 %. Bedre

skatteutvikling enn antatt og tildeling av havbruksmidler førte imidlertid til at en forventning om et negativt netto

driftsresultat snudde til et positivt driftsresultat på 2,9 % ved årsslutt.

Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 14,7 mill., mens investeringsregnskapet er gjort opp i

kroner null.

Videre i dette kapitlet følger først de overordnede tallstørrelsene og deretter mer detaljerte analyser på drifts-,

investerings- og balanseregnskapet til Rennesøy kommune.

3.2 Økonomiske hovedtall

3.2.1 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat

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

brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) reduseres for avdrag og netto renteutgifter, samt
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korrigeres for motpost avskrivinger. Netto driftsresultat viser overskuddet på årets drift før bruk av og avsetninger

til fond, samt overføring til investeringer.

Netto driftsresultat i 2018 ble positivt med kr 12 mill. og utgjorde 2,9 % av kommunens driftsinntekter.

Budsjettjustert netto driftsresultat var på -1,2 %. Hovedårsaken til et høyere resultat enn opprinnelig budsjett er

høyere frie inntekter samt samlet mindreforbruk på tjenesteområdene. Tilsvarende netto driftsresultat i 2017 var kr

-8 mill. (-2,0 % av driftsinntektene). Utviklingen over tid vises i �gur 3.1.

Figur 3.1 Netto driftsresultat i kroner og prosent av driftsinntekter (ekskl. �nansinntekter) for Rennesøy kommune i årene
2014-2018.

Netto driftsresultat for alle kommuner er i 2018 på 2,5 % (foreløpige regnskapstall på kommunekasse-nivå). Til

sammenligning var nivået 3,5 % i 2017 og 3,8 % i 2016 for kommunekassene.

3.2.2 Gjeldsgrad

Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. �nansinntekter) og er et nøkkeltall

som gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlefrihet. Rennesøy kommune hadde per 31. desember 2018 en

brutto lånegjeld på kr 519 mill., hvorav startlån utgjorde kr 60 mill. Dette ga en gjeldsgrad inklusiv startlån på 126 %

og en gjeldsgrad eksklusive startlån på 111 %. Gjeldsgraden har vært økende de siste årene grunnet økt

nedbetalingstid, årlige låneopptak til investeringer som er høyere enn de årlige avdragsinnbetalingene, samt lavere

inntektsvekst.
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Figur 3.2 Gjeldsgrad

3.2.3 Driftsregnskapet

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat er differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter. Brutto driftsresultat

korrigert for �nanstransaksjoner gir netto driftsresultat.

Driftsregnskapet for 2018 er viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 14,7 mill. Til sammenligning ble

driftsresultatet for 2017 gjort opp i null etter at strykningsbestemmelser på om lag kr 0,12 mil. i redusert overføring

av midler fra driften til egen�nansiering av investeringene.

Driftsinntektene i 2018 ble høyere enn driftskostnadene og bidrar dermed til et positivt brutto driftsresultat på kr

10,7 mill. sammenlignet med kr -1,3 mill. i 2017.

Netto driftsresultat i 2018 ble positivt med kr 12 mill. og utgjør en betydelig resultatforbedring fra 2017 på kr 20 mill.

Resultatene framkommer i tabell 3.1. Nærmere omtale av driftsregnskapet følger i kapittel 3.4

(http://arsrapport2018.rennesoy.kommune.no/3-okonomisk-resultat/#3-4-analyser-av-driftsregnskapet).

Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk

Når netto driftsresultat korrigeres for budsjetterte overføringer til investeringsregnskap, avsetning til og bruk av

fond, samt bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk, får en et regnskapsmessig mer- eller

mindreforbruk.

Gjeldsgrad inkl. startlån Gjeldsgrad ekskl. startlån

2013 2014 2015 2016 2017 Urev 2018

100 %

105 %

110 %

115 %

120 %

Hovedoversikt drift
Regnskap

2018

Justert budsjett

2017
Avvik

Opprinnelig

budsjett

Regnskap

2017

Sum driftsinntekter -412 873 -401 916 -10 957 -371 695 -398 707
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3.2.4 Balanseregnskapet

Balanseregnskapet viser en samlet økning i eiendelene på kr 66 mill. i 2018. Anleggsmidlene økte med kr 60 mill. som

følge av aktiverte investeringer og økte pensjonsmidler. Økningen i omløpsmidler på kr 6 mill. er hovedsakelig et

resultat av økte bankinnskudd. Egenkapitalen og gjelden økte med henholdsvis kr 31 mill. og kr 35 mill. Økte

pensjonsforpliktelser utgjorde 53 % av samlet økning i langsiktig gjeld. Arbeidskapitalen er styrket med kr 14,2 mill.

fra 2017 til 2018. Balanseregnskapet er nærmere omtalt i kapittel 3.5 (http://arsrapport2018.rennesoy.kommune.no/3-okonomisk-resultat/#3-5-

analyser-av-balanseregnskapet).

Hovedoversikt drift
Regnskap

2018

Justert budsjett

2017
Avvik

Opprinnelig

budsjett

Regnskap

2017
Sum driftsutgifter 402 149 404 591 -2 442 358 465 400 013

Brutto driftsresultatBrutto driftsresultat -10 724-10 724 2 6752 675 -13 399-13 399 -13 230-13 230 1 3061 306

Resultat eksterne �nanstransaksjoner 21 173 21 260 -87 20 002 26 815

Motpost avskrivninger -22 465 -22 275 -190 -2 395 -20 137

Netto driftsresultatNetto driftsresultat -12 016-12 016 1 6601 660 -13 676-13 676 4 3774 377 7 9847 984

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 2,9 % -0,4 %   -1,2 % -2,0 %

Netto avsetninger, fond -13 584 -10 246 -3 338 -4 627 -24 116

Overført til investeringsregnskapet 10 863 8 586 - 250 16 132

Årsresultat, regnskapsmessigÅrsresultat, regnskapsmessig

mindreforbrukmindreforbruk
-14 737-14 737 -- -- -- --

Tabell 3.1 Sammendrag av hovedoversikt drift 2018. Alle tall i 1000 kr

Balanseregnskapet Regnskap 2018 Andel 2018 Regnskap 2017 Andel 2017 Endring 2018-2017

Anleggsmidler 1 095 521 87,2 % 1 035 274 87,0 % 60 247

Omløpsmidler 160 141 12,8 % 154 542 13,0 % 5 599

Sum eiendelerSum eiendeler 1 255 6621 255 662 100 %100 % 1 189 8161 189 816 100 %100 % 65 84665 846

Egenkapital 252 387 20,1 % 221 244 18,6 % 31 143

Langsiktig gjeld 927 745 73,9 % 884 401 74,3 % 43 344

Kortsiktig gjeld 75 529 6,0 % 84 170 7,1 % -8 641

Sum egenkapital og gjeldSum egenkapital og gjeld 1 255 6621 255 662 100 %100 % 1 189 8161 189 816 100 %100 % 65 84665 846
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3.3 Analyser av investeringsregnskapet

Brutto investeringsutgifter eksklusivt �nanstransaksjoner ble kr 42 mill. i 2018. Nivået er kr 6,3 mill. lavere enn

justert budsjett og skyldes endret framdrift knyttet til investeringsprosjektet. Endret framdrift av bl.a. utbygging av

GS-vei Sokn og oppdimensjonering av ledningsnett på Mosterøy medførte at �nansieringsbehovet ble kr 6 mill. lavere

enn justert budsjett i 2018. Investeringsinntekter ble i 2018 kr 8,5 mill. og er kr 3,3 mill. høyere enn justert budsjett.

Årsaken er at det er mottatt høyere kompensasjon for merverdiavgift enn budsjettert.

Udisponerte lånemidler fra 2018 er forventet brukt i løpet av 2019 for å �nansiere utgifter som ble forskjøvet mellom

regnskapsårene.

 

Balanseregnskapet Regnskap 2018 Andel 2018 Regnskap 2017 Andel 2017 Endring 2018-2017
ArbeidskapitalArbeidskapital 84 61284 612    70 37270 372    14 24014 240

Tabell 3.2 Balanseregnskap. Alle tall i 1000 kr

Hovedoversikt investeringer Regnskap 2018 Justert budsjett 2018 Avvik Regnskap 2017

1. Sum investeringsinntekter -8 504 -5 210 -3 294 -6 040

2. Brutto investeringsutgifter 41 994 48 325 -6 331 46 477

3. Finanstransaksjoner 21 265 - 21 265 16 102

4. Finansieringsbehov4. Finansieringsbehov 54 75554 755 43 11543 115 11 64011 640 56 53956 539

Dekket slik        

5. Bruk av lån -36 585 -35 045 -1 540 -50 691

6. Salg av aksjer og andeler -103 - -103 -

7. Mottatte avdrag på utlån -8 756 - -8 756 -5 064

8. Overført fra driftsregnskapet -920 -920 - -15

9. Bruk av disposisjonsfond -250 -250 - -

10. Bruk av ubundne investeringsfond -6 900 -6 900 - -769

11. Bruk av bundne investeringsfond -1 241 - -1 241 -

12. Sum �nansiering12. Sum �nansiering -54 755-54 755 -43 115-43 115 -11 640-11 640 -56 539-56 539

         

13. Udekket/udisponert13. Udekket/udisponert -- -- -- --

Tabell 3.3 Hovedoversikt investeringer 2017. Tall i hele tusen.
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3.3.1 Investeringsutgifter

Regnskapsførte brutto investeringsutgifter utgjorde kr 42 mill., herav om lag kr 15,3 mill. i investeringer er knyttet til

skole- og barnehagelokaler og kr 5 mill. gjelder botilbud på institusjon samt ny teknologi. Investeringer i vann og avløp

utgjør kr 2,6 mill. i 2018.

3.3.2 Investeringsinntekter

Den største regnskapsførte investeringsinntekten i 2018 som inngår i egen�nansiering av investeringene består av

momskompensasjon på kr 7,2 mill. Refusjon fra fylkeskommunen utgjorde kr 1,1 mill. og bruk av ubundne

investeringsfond utgjorde kr 6,9 mill. Avdrag på ansvarlig lån fra Lyse på kr 1,15 mill. inngår også i beregningen av

egen�nansieringen. Egen�nansieringsgraden av brutto investeringer ble om lag 44 %. Det innebærer at 56 % av

investeringene ble �nansiert ved bruk av lån i 2018. Figuren 3.3 under viser forholdet mellom de ulike

�nansieringskildene i investeringsregnskapet.

Figur 3.3 Finansieringskilder i investeringsregnskapet

3.4 Analyser av dri�sregnskapet

I det følgende presenteres driftsregnskapet for 2018 i form av utdrag fra hovedoversiktene og tilhørende analyser.

Vesentlige avvik mellom regnskapet og budsjettet er kommentert. Avvik som relateres til virksomhetsområdene

omtales i kapittel 3.4.7 (http://arsrapport2018.rennesoy.kommune.no/3-okonomisk-resultat/#3-4-7-resultat-per-tjenesteomrade).

3.4.1 Driftsinntekter

Momskomp. investeringerMomskomp. investeringerMomskomp. investeringer

Salg av eiendommerSalg av eiendommerSalg av eiendommer

Diverse tilskudd og andreDiverse tilskudd og andre
inntekter /overføringerinntekter /overføringer
Diverse tilskudd og andre
inntekter /overføringer

Overføring fra driftOverføring fra driftOverføring fra drift

Bruk av fondBruk av fondBruk av fond

Avdrag fra LyseAvdrag fra LyseAvdrag fra Lyse

Øvrige avdragØvrige avdragØvrige avdrag

Bruk av lånBruk av lånBruk av lån
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Kommunens samlede driftsinntekter eksklusive �nansinntekter i 2018 ble kr 412,9 mill. Dette er en økning på kr 14,1

mill. tilsvarende 3,6 % fra 2017. Sammenlignet med justert budsjett 2018 viser regnskapet merinntekter på kr 11 mill.

I 2018 er kr 1,6 mill. av driftsinntektene overført til 2019 i form av øremerkede og bundne midler som ikke fullt ut er

benyttet i 2017 (tilsvarende i 2017 var kr 1,6 mill.).

Figur 3.4 viser de ulike kildene til inntekter og deres andel av driftsinntektene. Inntekts- og formuesskatt er den

største inntektskilden og utgjør om lag 38 % av de totale driftsinntektene i 2018 (37 % i 2017). Grunnet

inntektsutjevningselementet i rammetilskuddet, utgjør de frie inntektene nå 70 % av driftsinntektene, hvilket er

samme prosentpoeng som året før.

Figur 3.4 Forholdet mellom de ulike artene av driftsinntekter for Rennesøy kommune

BrukerbetalingerBrukerbetalingerBrukerbetalinger

Andre salgs‑ og leieinntekterAndre salgs‑ og leieinntekterAndre salgs‑ og leieinntekter

Overføringer med krav til motytelseOverføringer med krav til motytelseOverføringer med krav til motytelse

RammetilskuddRammetilskuddRammetilskuddAndre statlige overføringerAndre statlige overføringerAndre statlige overføringer

Skatt på inntekt og formueSkatt på inntekt og formueSkatt på inntekt og formue

EiendomsskattEiendomsskattEiendomsskatt

Linje Driftsinntekter
Regnskap

2018

Justert

budsjett
Avvik

Regnskap i % av

budsjett

Regnskap

2017

1 Brukerbetalinger -20 304 -19 511 -793 104,1 % -20 012

2 Andre salgs- og leieinntekter -35 478 -33 890 -1 588 104,7 % -33 281

3
Overføringer med krav til

motytelse
-48 748 -41 452 -7 296 117,6 % -50 472

4 Rammetilskudd -131 535 -132 640 1 105 99,2 % -131 836

5 Andre statlige overføringer -20 909 -22 975 2 066 91,0 % -14 703
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Brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter (linje 1 og 2) ble begge om lag 4 % høyere i forhold til budsjett

2018 samt også høyere enn regnskap 2017.

Overføringer med krav til motytelse (linje 3) som gjelder refusjonsinntekter tilknyttet ressurskrevende brukere,

sykefravær og foreldrepenger samt merverdiavgift viser kr 7,3 mill. høyere inntekt sammenlignet med justert

budsjett 2018. Samtlige inntekter under denne posten har en tilsvarende motpost på utgiftssiden, jf. kapittel 3.4.2.

Eiendomsskatt (linje 8) gjelder kun verk og bruk i henhold til kommunestyrets vedtak.

Frie inntekter (linje 4 og 7) 

Kommunens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Inntektene kan disponeres fritt uten andre

føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene til

kommunene og til fylkeskommunene.

Frie inntekter i Rennesøy kommune ble kr 286,47 mill. i 2018 og dermed kr 3,35 mill. høyere enn justert budsjett.

Samlet skatteinngang til Rennesøy kommune i 2018 ble kr 154 3 mill Dette er en økning på kr 7 6 mill (5 2 %)

Linje Driftsinntekter
Regnskap

2018

Justert

budsjett
Avvik

Regnskap i % av

budsjett

Regnskap

2017
6 Andre overføringer - - - - -144

7 Skatt på inntekt og formue -154 331 -149 880 -4 451 103,0 % -146 692

8 Eiendomsskatt -1 568 -1 568 - 100,0 % -1 568

99 Sum driftsinntekterSum driftsinntekter -412 873-412 873 -401 916-401 916 10 95710 957 102,7 %102,7 % -398 708-398 708

Tabell 3.4 Driftsinntekter 2018. Alle tall i tusen kroner

Rennesøy kommune, Frie

inntekter

Regnskap

2018

Justert

budsjett 2018

Opprinnelig

budsjett 2018

Avvik regnskap - justert

budsjett 2018

Regnskap

2017

Skatt -154 331 -149 880 -149 880 -4 451 -146 692

Rammetilskudd inkl

inntektsutjevn.
         

Rammetilskudd -129 795 -129 604 -127 704 -191 -130 735

Overgangsordning - INGAR -5 786 -5 786 -5 786 - -2 592

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

Skjønnsmidler språkdeling -600 -600 -700 - -700

Inntektsutjevning 5 045 3 750 3 850 1 295 2 491

Sum rammetilskudd -132 136 -133 240 -131 340 1 104 -132 536

Sum frie inntekter -286 467 -283 120 -281 220 -3 347 -279 228

                 

Tabell 3.5 Sum frie inntekter 2018. Alle tall i 1000 kr
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Samlet skatteinngang til Rennesøy kommune i 2018 ble kr 154,3 mill. Dette er en økning på kr 7,6 mill. (5,2 %)

sammenlignet med 2017. Nivået er like over inngangen i 2016, som i seg selv ble et meget godt år før fallet kom i

skatteinngangen i 2017.Skatteinngangen er kr 4,45mill. høyere enn justert budsjett 2018.

Veksten i forskuddstrekket ble drivende og ble  kr 7,0 mill. høyere (+ 5,8 %) sammenlignet med 2017.

Forskuddstrekket utgjør 82 % av all skatteinngang i Rennesøy kommune i 2018 og nivået er derfor avgjørende for den

samlede skatteutviklingen.. Forskuddsskatten ble på nivå med året før. Restansene ble kr 0,8 mill. høyere og ca. 9 %

høyere enn 2017.

Skatteinngangen for kommunene i Norge ble på kr 162,5 mrd., tilsvarende en skattevekst på 3,8 %. Anslaget for

skattevekst for kommunene i 2018 ble først nedjustert i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett fra 1,3 % til 1,0 %.

Deretter ble anslaget økt til 2,4 % i forbindelse med forslag til statsbudsjett 2019 grunnet ekstraordinært store uttak

av utbytter til personlige skatteytere, som trolig skyldes tilpasninger til skattereformen.

Figur 3.5 viser akkumulert skattevekst per måned i 2018 for Rennesøy kommune og for kommunene samlet.

Figur 3.5 Akkumulert skattevekst per måned i 2018

Skatteveksten i Rennesøy ble sterkene enn for landet og medfører en høyere skatteutjevning for Rennesøy kommune

sammenlignet med året før. Skatteutjevningen ble på vel kr 5,0 mill. for Rennesøy og innebærer at trekket ble kr 1,3

mill. høyere enn justert budsjett. Dette motsvarer noe av merinntektene i lokal skatteinngang.

Rennesøy kommune hadde skatteinntekter på kr 31 827 per innbygger i 2018, en økning på 6,1 % fra 2017. På

landsbasis økte skatteinntektene per innbygger med 3,1 % til kr 30 693 per innbygger. Dette ga Rennesøy kommune

skatteinntekter på 103,7 % av landsgjennomsnittet og innebærer en liten vekst etter et markant fall i 2016. Rennesøy

kommune ligger nå på et lavere inntektsnivå enn noen få år tilbake. Utviklingen vises i �gur 3.6.

Prosentvis akkumulert vekst Rennesøy fra 2017 til 2018
Prosentvis akkumulert vekst landet fra 2017 til 2018
Budsjettert årsvekst Rennesøy fra 2017 til 2018
Anslag på årsvekst Norge fra 2017 (per okt.2018)
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Figur 3.6 Skatteinntekt per innbygger i Rennesøy i prosent av landsgjennomsnittet. Utvikling over tid.

Andre statlige tilskudd (linje 5) gjelder bl.a. integreringstilskudd og tildeling av havbruksmidler.

3.4.2 Driftsutgifter

Skatt i Rennesøy i av landsgjennomsnittet
Landsgjennomsnitt
Skatt i Rennesøy i % av landsgjennomsnittet ‑ budsjettert

2008 2010 2012 2014 2016 2018

95 %

100 %

105 %

110 %

115 %

120 %

Tilskudd fra statlig havbruksfond Regnskap 2018 Justert budsjett 2018 Avvik Regnskap 2017

Tilskudd fra statlig havbruksfond -7 258 -7263 5 -163

Avsetning til fond 7 258 7263 -5 163

Netto effekt i driftsregnskapetNetto effekt i driftsregnskapet -- -- -- --

Tabell 3.6 Tildeling havbruksmidler. Tall i hele tusen.

Linje  
Regnskap

2018

Justert budsjett

2018
Avvik

Regnskap

2017

1 Lønnsutgifter og sosiale utgifter 267 192 965 269 923 000 -2 730 035 261 722 102

2
Kjøp av varer og tjenester som inngår i

tjenesteproduksjon
40 968 651 41 089 000 -120 349 46 122 972

3
Kjøp av varer og tjenester som erstatter

49 712 768 51 597 000 -1 884 232 44 348 577
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Driftsutgiftene viser totalt sett et mindreforbruk på kr 3,8 mill. i forhold til budsjett og må sees i sammenheng med

reduserte lønnskostnader på grunn av vakante stillinger grunnet kommunesammenslåingen. Dette er delvis løst

gjennom økt kjøp av tjenester og økte overføringer.

3.4.3 Pensjonsutgifter

Pensjonsberegningene for 2018 ble foretatt før 2017-regnskapet ble avlagt for pensjonsselskapene.  Dette resulterer

i enkelte svingninger i prognosene fra kommunens pensjonsleverandører sett opp mot de årlige

budsjettforutsetningene. Pensjonspremier på kr 33,3 mill. er i 2018 tilført pensjonsleverandørene til kommunen,

herav er kr 4,4 mill. betalt av premiefond. Pensjonspremiene er 12 % høyere enn i 2017, hvor særlig de økte

reguleringspremiene (grunnet høyere lønnsvekst) bidrar.

Avviket mellom pensjonspremien og beregnede pensjonskostnader føres som premieavvik. Høyere premier har gitt et

høyere premieavvik for inntektsføring i 2018. Når tidligere års premieavvik tilbakeføres med en andel, har dette gitt

en netto inntektsføring i 2018 samlet sett på kr 0,8 mill. Sammenlignet med 2017 gir dette en positiv effekt på netto

driftsresultat med kr 1,4 mill. Se nærmere informasjon i note 5 (http://arsrapport2018.rennesoy.kommune.no/wp-

content/uploads/sites/23/2019/03/A%CC%8Arsregnskap-2018-for-Rennes%C3%B8y-kommune-med-noter-1.pdf).

Innbetalte pensjonspremier har som nevnt hovedsakelig vært høyere enn de beregnede pensjonskostnadene. Dette

har gitt en betydelig inntektsføring av premieavvik, med tilhørende �nansiering av tjenester. Akkumulert premieavvik

for Rennesøy kommune utgjør kr 9,0 mill. per 31. desember 2018 og viser en økning fra året før. Disse utgiftene må

tilbakebetales og dekkes inn i driftsbudsjettene over de neste 7 årene.

3.4.4 Eksterne �nanstransaksjoner

Tabell 3.8 gir en oversikt over kommunens �nansinntekter og -utgifter, som består av rente- og avdragsutgifter,

renteinntekter, utbytte og avkastning. Summen av eksterne �nanstransaksjoner utgjør en mindreutgift på kr 0,09 mill.

mot justert budsjett 2018.

Linje  
Regnskap

2018

Justert budsjett

2018
Avvik

Regnskap

2017

3
tjenesteproduksjon

49 712 768 51 597 000 1 884 232 44 348 577

4 Overføringer 21 854 728 20 887 000 967 728 27 682 713

5 Sum driftsutgifter 379 729 112 383 496 000 -3 766 888 379 876 364

Tabell 3.7 Sum driftsutgifter eksklusive avskrivninger

Linje Eksterne �nanstransaksjoner
Regnskap

2018

Justert budsjett

2018
Avvik

Regnskap i % av

budsjett

Regnskap

2017

1
Renteinntekter, utbytte og mottatte

avdrag
-9 523 -9 012 -511 105,7 % -9 466

2
Rente- og avdragsutgifter og andre

30 697 30 272 425 101 4 % 36 282
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Rente- og avdragsutgifter og andre �nansutgifter ble samlet kr 0,4 mill. høyere enn budsjett, mens renteinntekter,

utbytte og avdrag ble kr 0,5 mill. høyere enn budsjett. Utbytte fra Lyse AS utgjorde kr 5,75 mill. (eierandel på 1,15 %).

3.4.5 Netto driftsresultat og regnskapsmessig årsresultat

Netto driftsresultat framkommer med kr 12 mill. Dette kr 13,6 mill. bedre enn justert budsjett. Se linje 1 i tabell 3.9.

Tidligere års mindre forbruk er benyttet til langsiktig oppbygging av disposisjonsfond. I 2018 har kommunen en netto

bruk av disposisjonsfond på kr 0,3 mill. samt en netto bruk av bundne, ubrukte driftsmidler med kr 3,3 mill. (se kapittel

3.4.2 (http://arsrapport2018.rennesoy.kommune.no/3-okonomisk-resultat/#3-4-2-driftsutgifter) for nærmere info).  Overføring av driftsmidler til

egen�nansiering av investeringer var i tråd med justert budsjett på kr 920 000. Driftsregnskapet viser et

regnskapsmessig mindre forbruk på kr 14,7 mill. per 31.12.2018.

 

3.4.6 Resultater fra selvkostområdene

Selvkostfond

Linje Eksterne �nanstransaksjoner
Regnskap

2018

Justert budsjett

2018
Avvik

Regnskap i % av

budsjett

Regnskap

2017

2
�nansutgifter

30 697 30 272 425 101,4 % 36 282

33 Sum eksterne �nanstransaksjonerSum eksterne �nanstransaksjoner 21 17421 174 21 26021 260 -86-86    26 81626 816

Tabell 3.8 Eksterne �nanstransaksjoner. Alle tall i hele tusen.

Linje
Netto driftsresultat og årsresultat -

driftsregnskapet

Regnskap

2018

Justert budsjett

2018
Avvik

Regnskap i % av

budsjett

Regnskap

2017

1 Netto driftsresultat -12 016 1 660 -13 676 724 % 7 984

2 Bruk av tidligere års mindreforbruk - - - - -14 098

3 Bruk av disposisjonsfond -8 657 -7 908 -749 109 % -8 663

4 Bruk av bundne fond -4 927 -2 338 -2 589 211 % -1 356

5 Sum bruk av avsetninger -13 584 -10 246 -3 338 133 % -24 117

6 Overført til investeringsregnskapet 920 920 - 100 % 15

7 Avsetning til disposisjonsfond 8 347 7 666 681 109 % 14 542

8 Avsetninger til bundne fond 1 596 - 1 596 - 1 575

9 Sum avsetninger 10 863 8 586 2 277 127 % 16 132

1010
Årsresultat, regnskapsmessigÅrsresultat, regnskapsmessig

mindreforbrukmindreforbruk
-14 737-14 737 -- -14 737-14 737 -- --

Tabell 3.9 Årsresultat 2018 - driftsregnskapet. Alle tall i hele tusen kroner
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Selvkostfond, også kalt dekningsgradsfond, er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige

driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Dekningsgradsfond må benyttes innen en 3-5 års periode. Underskudd

må dekkes inn via økte gebyrinntekter (ev. lavere driftskostnader) framover.

Rennesøy kommune har tre ordinære selvkostområder (Vann, avløp og renovasjon – VAR) hvor all �nansiering skal

avregnes over tid, og to områder som er underlagt selvkostbetraktninger (plan- og byggesaker og kart- og

delingsforretninger) med krav om at brukerbetalingen maks kan dekke selvkost, uten at 100 % selvkost�nansiering er

vedtatt av kommunestyret.

Oppsummert for 2018 gikk alle tre ordinære selvkostområder med underskudd.

Dekningsgraden for vannsektoren, gebyrinntekter i forhold til gebyrgrunnlaget, var 70,3 % i 2018. Selvkostfondet på

vann var kr 1,87 mill. ved utgangen av 2017.  Vann gikk med kr 2,6 mill. i underskudd i 2018. Underskuddet er dekket

med midlertidig lån fra disposisjonsfondet på 0,8 mill. i 2018.  Underskuddet skyldes tap av fordringer og en

reberegning av kapitalkostnader knyttet til investeringer, jfr. 2. tertial 2018. Merforbruket ble noe lavere grunnet

lavere utgifter til IVAR budsjettert. Selvkostfondet vann er per 31.12.2018 kr 0.

Dekningsgraden for avløpssektoren var 85,4 % i 2018. Akkumulert underskudd på Avløp var kr -1,0 mill. per

31.12.2017.  I 2018 gikk Avløp med kr 1 mill. i underskudd. Underskuddet er �nansiert med midlertidig lån fra

kommunens disposisjonsfond. Akkumulert underskudd for tilbakebetaling er per 31.12.2018 på kr 2,0 mill.

Underskuddet skyldes tap av fordringer og en reberegning kapitalkostnader knyttet til investeringer, jfr. 2. tertial

2018. Merforbruket ble noe høyere grunnet høyere utgifter til IVAR enn budsjettert. Analysene viser at budsjetterte

kostnadene til IVAR for vann og avløp har vært skjevfordelt, og vil sees nærmere på i arbeidet med HØP 2020 – Nye

Stavanger. Selvkostfondet på Avløp er per 31.12.2018 kr 0.

Innenfor områdene plan- og byggesaksbehandling og kart- og delingsforretning kan brukerbetalingen maksimalt

dekke selvkost. Det er ikke fattet vedtak av kommunestyret som tilsier at det skal være 100 % selvkost innenfor

disse to områdene. Det betyr at et eventuelt overskudd må settes av på selvkostfond, mens et underskudd kan

dekkes av andre kommunale midler (hvis det ikke er tilstrekkelig midler på selvkostfondene).

Dekningsgraden for renovasjonssektoren var 79,6 % i 2018. Akkumulert underskudd på Renovasjon var kr -0,25 mill. 

i 2017.   I 2018 gikk selvkostområdet med et underskudd på kr 1,5 mill. Underskuddet er �nansiert med et midlertidig

lån fra kommunens disposisjonsfond. Akkumulert underskudd for tilbakebetaling er per 31.12.2018 på kr 1,6 mill.

Underskuddet tap av fordringer og en reberegning kapitalkostnader knyttet til investeringer, jfr. 2. tertial 2018. I

tillegg skyldes noe av merforbruket høyere utgifter til kjøp av tjenester fra private og IVAR. Selvkostfondet

renovasjon er per 31.12.2018 kr 0.

Rådmannen vurderte i økonomiplanen 2019-2022 inntekts- og kostnadsnivå på VAR-området fremover i

planperioden og har tatt grep for å unngå et eventuelle fremtidige underskudd på områdene.

Plan- og byggesaksbehandling og Kart- og delingsforretning gikk med underskudd i 2018 med henholdsvis kr 0,3 mill.

og kr 0,1 mill. og bidrar således til en lavere resultatoppnåelse på bunnlinjen for kommunekassen. I Rennesøy er det

ikke satt krav til inndekning av disse underskuddene i fremtiden.

Selvkostoversikt 2016     2017     2018
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3.4.7 Resultat per tjenesteområde

Tjenesteområdene eks VAR-området har samlet en netto budsjettramme på kr 297,6 mill. i 2018. Driften i 2018 ga et

positivt avvik på kr 7,4 mill. Fellestjenester, Helse og velferd, Kultur og samfunn har bidratt med mindreforbruk i

2018. Nærmere omtale følger videre i dette delkapittelet.

Fellestjenester

Fellestjenester hadde i 2018 et mindreforbruk på kr 3,27 mill., hvilket utgjør et forbruk på 89,4 % av budsjettet. 

De ulike ansvarsområdene har gjennom 2018 hatt stram økonomistyring og gjort besparelser der det har vært 

mulig. Reduksjon i bruk av seniormidler, lønnskostnader, leasingskostnader, kurs, bedriftshelsetjeneste, lærlinger og

kopieringsavtaler er variabler som forklarer mindreforbruket.

Ressursbruk fellestjenester fordelt etter ansvarsområder

Tabell 3.10 Selvkostoversikt resultat 2018

Selvkostoversikt 2016     2017     2018  Inntekter Kostnader Over(-)/ underskudd (+) Inntekter Kostnader Over(-)/ underskudd (+) Inntekter Kostn

Vann 6 547 -7 345 -798 6 587 -6 670 -83 6 628 -9

Avløp 5 058 -5 410 -352 5 385 -5 945 -560 6 436 -7

Renovasjon 4 844 -5 132 -289 5 451 -5 206 245 5 840 -7

Kart og

delingsforr. 3)
593 -635 -42 401 -568 -167 503

Plan og byggesak

3)
1 916 -2 781 -864 2 452 -3 128 -676 2 857 -3

SumSum

selvkostområderselvkostområder
18 95818 958 -21 303-21 303 -2 344-2 344 20 27620 276 -21 517-21 517 -1 241-1 241 22 26522 265 -277-277

Tjenesteområde
Regnskap

2018

Justert budsjett

2018
Avvik

Regnskap i % av

budsjett

Regnskap

2017

Fellestjenester 27 552 730 30 826 370 -3 273 640 89,4 % 28 585 492

Oppvekst og læring 134 281 042 129 734 800 4 546 242 103,5 % 127 608 698

Helse og velferd 91 411 768 97 169 720 -5 757 952 94,1 % 91 342 782

Kultur og samfunn eks

VAR
10 457 717 11 523 300 -1 065 583 90,8 % 11 744 070

Tekniske tjenester 26 523 342 28 366 810 -1 843 468 93,5 % 30 167 888

Sum eks VARSum eks VAR 290 226 599290 226 599 297 621 000297 621 000 -7 394 401-7 394 401 97,5 %97,5 % 289 448 930289 448 930

Tabell 3.11 Oversiktstabell over tjenesteområdene
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Oppvekst og læring 

Oppvekst og læring har et resultat for 2018 på kr 4,4 mill. i merforbruk. Dette utgjør 103,45 % av budsjettrammen.

Deler av merforbruket på oppvekstkontoret skyldes at kutt i budsjettrammen på oppvekst og læring ikke er fordelt ut

på den enkelte virksomhet. I tillegg har det vært en økning i utgifter knyttet til skoleskyss samt at det i 2018 er

korrigert for manglende anordning av kostnad til interkommunalt PPT tidligere år. Merforbruket på skolene knytter

seg i hovedsak til høyere lønnsforbruk enn budsjettert, i tillegg er det også brukt mer enn budsjettert på kjøp av

tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Virksomhetene er også belastet utgifter på ca kr 0,5 mill

knyttet til telefoni, seniormidler og lærlinger, mens budsjettet ligger hos Fellestjenester.

Ressursbruk oppvekst og læring fordelt etter ansvarsområder

Helse og velferd 

Helse og velferd gikk med et mindreforbruk på kr 5,8 mill. i 2018, som gir et forbruk på 94,1 % av budsjettet.

Hovedårsaken er høyere refusjonsinntekter, mindre lønnsforbruk enn budsjettert som skyldes perioder med vakante

stillinger samt brukerbetalinger knyttet til både langtidsopphold og korttidsopphold. Mindreforbruket hos NAV

skyldes i hovedsak lavere kostnader knyttet til introlønn til �yktninger som har direkte sammenheng med lavere

�yktningtilstrøm.

Ressursbruk helse og velferd fordelt etter ansvarsområder

Tjenesteområde
Regnskap

2018

Justert budsjett

2018
Avvik

Regnskap i % av

budsjett
Regnskap 2017

Politisk styring og

kontroll
3 526 210 3 300 000 226 210 106,9 % 3 673 418

Fellestjenester 10 301 097 11 278 870 -977 773 91,3 % 10 016 016

Felles administrasjon 7 248 456 10 121 500 -2 873 044 71,6 % 8 239 973

IKT 6 476 313 6 126 000 350 313 105,7 % 6 656 084

SumSum 27 552 07627 552 076 30 826 37030 826 370 -3 274 294-3 274 294 89,4 %89,4 % 28 585 49128 585 491

Tabell 3.12 Ressursbruk Fellestjenester

Tjenesteområde Regnskap 2018 Justert budsjett 2018 Avvik Regnskap i % av budsjett Regnskap 2017

Oppvekstkontor 10 576 117 8 502 320 2 073 797 124,4 % 8 576 235

Kulturskole 1 784 072 1 937 980 -153 908 92,1 % 1 784 072

Skolene/SFO 78 355 417 75 236 680 3 118 737 104,1 % 74 136 919

Barnehagene 43 396 374 44 057 820 -661 446 98,5 % 43 156 478

SumSum 134 111 980134 111 980 129 734 800129 734 800 4 377 1804 377 180 103,4 %103,4 % 127 653 704127 653 704

Tabell 3.13 Ressursbruk, Oppvekst og læring
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Kultur og samfunn 

Kultur og samfunn eks. VAR-området har totalt sett et mindreforbruk på kr 1,1 mill. i 2018 som gir et forbruk på 90,8

% av justert budsjett. Kommunalavdelingens ordinære drift har vært tilfredsstillende, men �ere av fagområdene har

hatt vakante stillinger og permisjoner. Dette gir et samlet mindreforbruk. Gebyrinntektene har vært høyere enn

budsjettert på grunn av fra byggesak og andel dispensasjonssaker. Selvkostområdene VAR blir nærmere omtalt i

kapittel 3.4.6 (http://arsrapport2018.rennesoy.kommune.no/3-okonomisk-resultat/#3-4-6-resultater-fra-selvkostomradene).

Ressursbruk tekniske tjenester fordelt etter ansvarsområder

Tekniske tjenester 

Tekniske tjenester gikk med et mindreforbruk på kr 1,8 mill. i 2018, som utgjør et forbruk på 93,5 % av budsjettet.

Tjenesteområde
Regnskap

2018

Justert budsjett

2018
Avvik

Regnskap i % av

budsjett

Regnskap

2017

Helse og velferd

fellestjenester
4 877 547 5 883 680 -1 006 133 82,9 % 5 127 057

Forebygging og folkehelse 12 631 780 14 145 550 -1 513 770 89,3 % 12 395 070

NAV 14 854 374 16 861 250 -2 006 876 88,1 % 17 083 709

Barnevernstjenesten 7 432 492 6 896 000 536 492 107,8 % 6 769 210

Institusjons- og

hjemmetjenester
42 981 159 43 036 240 -55 081 99,9 % 41 526 632

Tverrfaglige tjenester 8 634 416 10 347 000 -1 712 584 83,4 % 8 411 104

SumSum 91 411 76891 411 768 97 169 72097 169 720 -5 757 952-5 757 952 94,0 %94,0 % 91 312 78291 312 782

Tabell 3.14 Ressursbruk, Helse og velferd

Tjenesteområde Regnskap 2018 Justert budsjett 2018 Avvik Regnskap i % av budsjett Regnskap 2017

Plan og Utvikling 2 892 208 3 900 700 -1 008 492 74,1 % 3 205 579

Landbrukskontor 1 721 456 1 695 000 26 456 101,6 % 1 347 778

Kultur 3 315 497 3 275 000 40 497 101,2 % 4 259 430

Kulturmidler 267 050 343 000 -75 950 77,9 % 275 495

Frivilligsentral 521 627 492 350 29 277 105,9 % 724 170

Barn og unge 662 159 586 500 75 659 112,9 % 586 082

Bibliotek 1 077 720 1 230 750 -153 030 87,6 % 1 237 012

SumSum 10 457 71710 457 717 11 523 30011 523 300 -1 065 583-1 065 583 90,8 %90,8 % 11 635 54611 635 546

Tabell 3.15 Ressursbruk, Kultur og samfunn
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Dette skyldes lavere kostnader knyttet til vedlikehold, driftsavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester, samt

høyere husleieinntekter.

Ressursbruk tekniske tjenester fordelt etter ansvarsområder 

3.5 Analyser av balanseregnskapet

Balanseregnskapet viser den bokførte verdien av kommunens eiendeler per 31. desember 2018 og hvordan

eiendelene er �nansiert med egenkapital og gjeld. Hovedoversikt over balanseregnskapet er vist i tabell 3.17.

Tjenesteområde
Regnskap

2018

Justert budsjett

2018
Avvik

Regnskap i % av

budsjett

Regnskap

2017

Prosjektorganisering/ utbygging - - - - 393 526

Tekniske tjenester 3 678 736 5 141 400 -1 462 664 71,6 % 5 041 395

Energi 3 728 885 3 483 000 245 885 107,1 % 4 142 700

Renhold 8 867 259 8 868 410 -1 151 100,0 % 8 685 534

Vedlikeholdstjenester (vaktmester

korps)
10 248 462 10 874 000 -625 538 94,2 % 11 904 733

SumSum 26 523 34226 523 342 28 366 81028 366 810 -1 843 468-1 843 468 93,5 %93,5 % 30 167 88830 167 888

Tabell 3.16 Ressursbruk, Tekniske tjenester

  Noter 2017 2016

EIENDELER      

Anleggsmidler      

Faste Eiendommer 7 630 777 620 294

Utstyr, maskiner, transportmidler 7 19 189 9 619

Langsiktige utlån 11 79 742 75 734

Aksjer og andeler 12 19 419 18 655

Pensjonsmidler 5 346 393 310 971

Sum anleggsmidlerSum anleggsmidler    1 095 5211 095 521 1 035 2741 035 274

Omløpsmidler      

Kortsiktige fordringer 13 43 447 52 384
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  Noter 2017 2016
Premieavvik 5 9 003 8 246

Kasse, postgiro, bankinnskudd 14 107 692 93 913

Sum omløpsmidlerSum omløpsmidler    160 141160 141 154 542154 542

SUM EIENDELERSUM EIENDELER    1 255 6621 255 662 1 189 8161 189 816

EGENKAPITAL OG GJELD      

Egenkapital      

Disposisjonsfond 10 27 186 27 745

Bundne driftsfond 10 4 438 9 215

Ubundne investeringsfond 10 614 7 514

Bundne investeringsfond 10 1 809 1 603

Regnskapsmessig mindreforbruk 10 14 737 0

Kapitalkonto 20 204 065 175 627

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 15 -461 -461

Sum egenkapitalSum egenkapital    252 387252 387 221 244221 244

Gjeld      

Langsiktig gjeld      

Pensjonsforpliktelser 5 409 129 386 324

Langsiktig gjeld 9 518 616 498 078

Sum langsiktig gjeldSum langsiktig gjeld    927 745927 745 884 401884 401

Korsiktig gjeld      

Annen kortsiktig gjeld   75 529 84 170

Sum kortsiktig gjeldSum kortsiktig gjeld    75 52975 529 84 17084 170

Sum gjeldSum gjeld    1 003 2741 003 274 968 571968 571

SUM EGENKAP. OG GJELDSUM EGENKAP. OG GJELD    1 255 6611 255 661 1 189 8161 189 816

       

MEMORIAKONTI      
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3.5.1 Eiendeler

Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var på kr 1 256 mill. per 31. desember 2018, det vil si kr 66 mill. (5,5 %)

høyere enn per 31. desember 2017.

Anleggsmidler

Anleggsmidler er de eiendelene kommunen har til varig eie eller bruk. Bokført verdi av anleggsmidlene utgjorde kr 1

096 mill. ved utgangen av 2018. Dette er en økning på kr 60 mill. (5,8 %) fra 2017. Bokført verdi på faste eiendommer,

anlegg, maskiner mv. økte med kr 20 mill., pensjonsmidlene økte med 35 mill., aksjer/andeler økte med kr 1 mill. og

utlån økte med kr 4 mill. Kommunens utlån består hovedsakelig av ansvarlige lån til Lyse AS og startlån. Per 31.

desember 2018 var ansvarlig lån til Lyse AS på kr 23 mill. og startlånene på kr 56 mill.

Omløpsmidler

Omløpsmidlene omfatter kortsiktige fordringer, premieavvik, bankinnskudd o.l. Bokført verdi av omløpsmidlene var

på kr 160 mill. per 31. desember 2018, noe som er en økning på kr 6 mill. (3,6 %) fra 2017. Akkumulert premieavvik

var per 31. desember 2018 på kr 9 mill., noe som er en økning på kr 1 mill. fra 2017. Dette er framtidige

pensjonskostnader som skal utgiftsføres de neste 7 år. Premieavviket er nærmere omtalt i avsnitt 3.4.3

(http://arsrapport2018.rennesoy.kommune.no/3-okonomisk-resultat/#3-4-3-pensjonsutgifter) og i note 5 (http://arsrapport2018.rennesoy.kommune.no/wp-

content/uploads/sites/23/2019/03/A%CC%8Arsregnskap-2018-for-Rennes%C3%B8y-kommune-med-noter-1.pdf). Kommunens kasse og bankinnskudd var på kr

108 mill. og kortsiktige fordringer var på kr 43 mill. Dette innebærer henholdsvis en økning på kr 14 mill. og en

reduksjon på kr 9 mill. fra 2017. Økt bankinnskudd er blant annet et resultat av økning i ubrukte lånemidler.

3.5.2 Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Bokført egenkapital var per 31. desember 2018 på totalt kr 252 mill., som er kr 31 mill. (14 %) høyere enn ved

utgangen av 2017. Av den samlede egenkapitalen utgjorde disposisjonsfond kr 27 mill., bundne driftsfond kr 4 mill.,

samt ubundne og bundne investeringsfond på henholdsvis kr 1 mill. og kr 2 mill. Regnskapsmessig mindreforbruk på

kr 15 mill. er tilført egenkapitalen. Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk vedtas av kommunestyret ved

behandling av årsregnskap 2018. Den resterende egenkapitalen representeres av kapitalkonto. Aktivering av fast

eiendom og anlegg, samt av- og nedskrivninger føres mot kapitalkonto. I tillegg føres kjøp/salg av aksjer og andeler,

avdrag på lån, netto endring i pensjonsforpliktelse mv. Kapitalkonto var per 31. desember 2018 på kr 204 mill., noe

som utgjør en økning på kr 28 mill. fra 2017.

Fond

  Noter 2017 2016
Ubrukte lånemidler   33 126 21 591

Andre memoriakonti   5 485 6 897

SUM MEMORIAKONTISUM MEMORIAKONTI    38 61138 611 28 48828 488

MOTPOST MEMORIAKONTIMOTPOST MEMORIAKONTI    -38 611-38 611 -28 488-28 488

Tabell 3.17 Hovedoversikt balanse. Alle tall i 1000 kr.
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Samlede fond er i løpet av 2018 redusert med netto kr 11,8 mill. Sett bort fra ny kategorisering av fond ad

investeringstilskudd fra Husbanken, ble investeringsfondene redusert med kr 8,1 mill. og bundet driftsfond og

disposisjonsfondet redusert med henholdsvis kr 3,3 mill. og kr 0,3 mill. Saldo og bevegelser i løpet av året vises i tabell

3.18 og i note 10.

Disposisjonsfond

Fond Disposisjonsfond
Bundet

driftsfond

Ubundet

investerings-fond

Bundet

investerings-fond

Sum

fond

Inngående balanse 1.1. 27 745 9 216 7 514 1 603 46 078

Avsetninger 8 348 1 596 0 0 9 944

Bruk av fondsmidler i

driftsregnskapet
-8 657 -4 927 0 0 -13 584

Bruk av fondsmidler i

investeringsregnskapet
0 0 -6 900 -1 241 -8 141

Korreksjon av fondstype 0 -1 446 0 1 446 0

Utgående balanse 31.12.Utgående balanse 31.12. 27 43627 436 4 4394 439 614614 1 8081 808 34 29734 297

Tabell 3.18 Oversikt over de ulike fond som Rennesøy kommune har i 2018 og årets bevegelser. Alle tall i hele tusen.

Disposisjonsfond Regnskap 31.12.2018 Regnskap 31.12.2017

Disposisjonsfond - generelt 24 053 23 676

Disposisjonsfond justeringsrett 2 895 2 536

Fond mottak �yktninger 4 1 300

Ungdommens dag 28 28

Prestvågen 206 205

Sum disposisjonsfondSum disposisjonsfond 27 18627 186 27 74527 745

Tabell 3.19 Oversikt over disposisjonsfondene i Rennesøy kommune per 31.12.2018. Alle tall i 1000 kr

Disposisjonsfond - generelt 2018

Inngående balanse -23 676

Bruk av fondBruk av fond   
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Tabell 3.19 viser bevegelsene på det generelle disposisjonsfondet i 2018. Opprinnelig budsjett la opp til å bruke kr

3,05 mill. av fondet. I første tertial ble det vedtatt å bruke ytterligere kr 0,96 mill. Samtidig er det tilført kr 7,4 mill. til

fondet fra statlige havbruksmidler og kr 0,24 mill. i generell tilføring.

Gjennom oppdaterte kalkulasjoner innen VAR-tjenestene ble det lagt opp til å reversere planen om å dekke inn

tidligere underskudd til å bruke kr 2,8 mill. av fondet til å �nansiere årets forventede merforbruk innen

selvkosttjenestene. Endelig regnskap innen VAR-tjenestene tilsier kr 0,5 mill. i ytterligere �nansieringsbehov. Samlet

midlertidig lån fra fondet til selvkostområdene utgjør per 31.12.2018 kr 4,4 mill. Midlene må tilbakebetales innen få

år.

Gjeld

Langsiktig gjeld var per 31. desember 2018 på kr 928 mill. Dette er en økning på kr 43 mill. (5 %) fra 2017.

Pensjonsforpliktelser og annen langsiktig gjeld utgjør henholdsvis kr 23 mill. og kr 20 mill. av denne økningen. Det

vises til note 5 (http://arsrapport2018.rennesoy.kommune.no/wp-content/uploads/sites/23/2019/03/A%CC%8Arsregnskap-2018-for-Rennes%C3%B8y-kommune-med-noter-1.pdf) i

regnskapet for en nærmere redegjørelse for endring i netto pensjonsforpliktelser. Det bemerkes at

pensjonsforpliktelsene per 31. desember 2018 var kr 63 mill. høyere enn pensjonsmidlene. Kortsiktig gjeld er

redusert med kr 9 mill. fra 2017 til 2018. Det gjenstod kr 33 mill. i ubrukte lånemidler per 31. desember 2018.

3.6 Likviditet og soliditet

3.6.1 Likviditetsgrad

Disposisjonsfond - generelt 2018
Opprinnelig budsjettert bruk i drift - kommunereform 850

Opprinnelig budsjettert bruk i drift - generell �nansiering 1 950

Opprinnelig budsjettert bruk i investering 250

KO sak 16/18, 1. tertial - generell �nansiering 35

KO sak 16/18, 1. tertial - grunnundersøkelse Vikevåg sentrum 920

Finansiering av underskudd Vann 2018 771

Finansiering av underskudd Avløp 2018 997

Finansiering av underskudd Renovasjon 2018 1 510

Tilføring av fondsmidlerTilføring av fondsmidler   

Tilført statlig tildeling havbruksmdler (2017+2018) -7 421

KO sak 29/18, 2. tertial - generell tilføring fond -240

Oppgjør i 2017 for tidligere underskudd fra Renovasjon  

Utgående balanseUtgående balanse 24 05324 053

Tabell 3.20 Bevegelser på generelt disposisjonsfond per 31.12.2018. Alle tall i 1000 kr
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3.6.1 Likviditetsgrad

Likviditetsgrad 1

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgraden. Nøkkeltallene forteller noe om

kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser med utgangspunkt i alle eller de mest likvide

omløpsmidlene. Likviditetsgradene måles ved årsskiftet, og sier ikke noe om likviditeten gjennom året. Likviditetsgrad

1 tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. Her bør nøkkeltallet være større enn 2, fordi noen av omløpsmidlene kan

være mindre likvide. Likviditetsgrad 1 svekkes dersom nøkkeltallet korrigeres for akkumulert premieavvik. Korrigert

likviditetsgrad 1 var per 31. desember 2018 på 2,0.

Likviditetsgrad 2

Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være større enn 1. De

mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank og markedsbaserte plasseringer som er klassi�sert som omløpsmidler, og

som raskt kan omgjøres i kontanter. Likviditeten har vært relativt stabil de siste fem årene, men er noe styrket fra

2017 til 2018.

 

3.6.2 Soliditet

Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle framtidige underskudd eller tap. Egenkapitalprosenten gir

en indikasjon på soliditeten, gjennom å vise hvor stor andel av kommunens samlede eiendeler som er �nansiert med

egenkapital.

Egenkapitalprosenten var per 31. desember 2018 på 20,1 %, og er noe styrket fra 2017. I de kommunale

regnskapsforskriftene er det ikke fastsatt krav med hensyn til hvor stor egenkapitalprosenten, likviditetsgraden og

gjeldsgraden bør være. Man bør imidlertid være oppmerksom på utviklingen i disse indikatorene.

  2014 2015 2016 2017 2018

Likviditetsgrad 1 1,81 1,93 1,99 1,84 2,12

Tabell 3.21 Likviditetsgrad 1

  2014 2015 2016 2017 2018

Likviditetsgrad 2 0,84 1,08 1,15 1,12 1,43

Tabell 3.22 Likviditetsgrad 2

  2014 2015 2016 2017 2018

Egenkapitalprosent 17,7 % 19,6 % 20,1 % 18,6 % 20,1 %

Tabell 3.23 Egenkapitalprosent
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3.6.3 Arbeidskapital

Kommunen må ha en viss likvid beholdning siden inn- og utbetalinger ikke kommer på samme tidspunkt. Størrelsen på

denne beholdningen vil være avhengig av størrelsen på inn- og utbetalinger. Likviditeten til kommunen er preget av

stor variasjon gjennom året. Kommunen benytter likviditetsbudsjettering for å styre likviditeten så optimalt som

mulig gjennom året.

Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld (arbeidskapitalen) i balanseregnskapet gir også uttrykk for

kommunens likvide situasjon. I tabell 3.24 vises endringen i omløpsmidler fra 2014-2018 og endringen i kortsiktig

gjeld i samme tidsrom. Summen av disse to endringene viser hvor mye arbeidskapitalen har endret seg fra år til år.

Dette framkommer av den nederste linjen i tabellen.

Arbeidskapitalen ble styrket med kr 14,2 mill. i 2018. Dette betyr at omløpsmidlene økte mer enn den kortsiktige

gjelden i 2018. Økningen i omløpsmidlene er hovedsakelig knyttet til økte bankinnskudd.

Siden ordningen med premieavvik ble innført i 2002, har de innbetalte pensjonspremiene som regel vært høyere enn

de beregnede pensjonskostnadene. Differansen betegnes som premieavvik. Akkumulert premieavvik balanseføres

som omløpsmidler. Som følge av at premieavviket ikke representerer reelle verdier, har utviklingen i arbeidskapitalen

vist for gunstige tall de senere år. Arbeidskapitalen per 31. desember 2018 var på kr 76 mill. dersom det korrigeres for

premieavviket på kr 9 mill. Den korrigert arbeidskapitalen er styrket med kr 13,5 mill. fra 2017 til 2018. I tabell 3.25

vises utviklingen i korrigert arbeidskapital i perioden 2014-2018.

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 2014 2015 2016 2017 2018

Omløpsmidler 01.01. 102 769 000 105 687 000 125 081 000 140 323 015 154 542 270

Omløpsmidler 31.12 105 687 000 125 081 000 140 323 015 154 542 270 160 141 012

Endring omløpsmidlerEndring omløpsmidler 2 918 0002 918 000 19 394 00019 394 000 15 242 01515 242 015 14 219 25414 219 254 5 598 7425 598 742

Kortsiktig gjeld 01.01. 55 534 000 58 280 000 64 943 000 70 466 596 84 170 295

Kortsiktig gjeld 31.12 58 280 000 64 943 000 70 466 596 84 170 295 75 529 259

Endring i kortsiktig gjeldEndring i kortsiktig gjeld 2 746 0002 746 000 6 663 0006 663 000 5 523 5965 523 596 13 703 70013 703 700 -8 641 037-8 641 037

Endring i arbeidskapitalEndring i arbeidskapital 172 000172 000 12 731 00012 731 000 9 718 4209 718 420 515 555515 555 14 239 77914 239 779

Tabell 3.24 Endring i arbeidskapital 2014-2018

Arbeidskapital 2014-2018 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 1.1.2018

Omløpsmidler 31.12 105 687 000 125 081 000 140 323 015 154 542 270 160 141 012

Kortsiktig gjeld 31.12 58 280 000 64 943 000 70 466 596 84 170 295 75 529 259

Arbeidskapital 47 407 000 60 138 000 69 856 420 70 371 975 84 611 754
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3.6.4 Utvikling i kommunens lånegjeld

Langsiktig lånegjeld har økt med 25 % de siste fem årene. Tabell 3.26 gir en oversikt over utviklingen i langsiktig

lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, startlån og ubrukte lånemidler.

Brutto lånegjeld økte med kr 21 mill. fra 2017 til 2018. Økningen utgjør differansen mellom nye lån og betalte avdrag

det aktuelle året. Lånegjelden økte med kr 1 mill. dersom det korrigeres for startlån og ubrukte lånemidler.

Figur 3.7 viser utviklingen i brutto lånegjeld per innbygger (ekskl. startlån) i perioden 2014-2018.

Arbeidskapital 2014-2018 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 1.1.2018
Herav premieavvik 11 052 000 7 808 000 8 869 000 8 246 000 9 002 508

Korrigert arbeidskapital 36 355 000 52 330 000 60 987 420 62 125 975 75 609 245

Endring i arbeidskapital ihht. regnskap 172 000 12 731 000 9 718 420 515 555 14 239 779

Endring / korrigert arbeidskapital -2 773 000 15 975 000 8 657 420 1 138 555 13 483 271

Tabell 3.25 Arbeidskapital 2014-2018, korrigert for premieavvik. Alle tall i hele tusen.

Utvikling i lånegjeld, tall i 1000 kr 2014 2015 2016 2017 2018

Langsiktig lånegjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser 415 570 434 022 468 294 498 078 518 616

- Videre utlån / startlån 36 624 39 261 43 781 51 293 59 687

- Ubrukte lånemidler 15 235 15 169 13 458 21 591 33 126

Korrigert sum lånegjeld i mill. kronerKorrigert sum lånegjeld i mill. kroner 363 711363 711 379 592379 592 411 055411 055 425 194425 194 425 803425 803

Tabell 3.26 Utvikling i lånegjeld. Alle tall i 1000 kr.

100 000
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Figur 3.7 Utvilling i brutto lånegjeld per innbygger 2014-2018

Lånegjelden per innbygger (ekskl. startlån) har økt betydelig i perioden 2014-2018, og var per 31. desember 2018 på

kr 95 036. Når lånegjelden sammenlignes mellom kommuner anvendes blant annet netto lånegjeld, som er langsiktig

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

lånemidler. Figur 3.8 viser netto lånegjeld (konsern) per innbygger for Rennesøy kommune. Som det framgår av

�guren så ligger kommunen over gjennomsnittet for Rogaland fylke og landet utenom Oslo kommune.
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Figur 3.8 Netto lånegjeld per innbygger (konsern)

2016 2017 2018

Rennesøy Rogaland Landet utenom Oslo

0

25 000

50 000

75 000

31



4 Fellestjenester

4.1 Innledning

Et overordnet mål med arbeidet i fellestjenestene er å bidra til effektiv, god og samordnet ledelse og planlegging av

kommunens totale virksomhet. I tillegg inngår kommunejurist og andre felles administrative oppgaver i kommunen.

Politisk styring inngår også i fellestjenester med eget ansvarsområde. Avdelingen Fellestjenester blir ledet av

organisasjons- og personalsjef.

Fellestjenester har gjennom delegasjon fra rådmannen det overordnede ansvar for alle kommunens sentraliserte

tjenester innen områdene: personalforvaltning, IKT, informasjon, post, arkiv, politisk sekretariat, forhandlinger, HMS,

økonomiforvaltning (herunder lønn, regnskap og skatt) samt kommunens overordnede organisatoriske

utviklingsarbeid.

For å ivareta disse oppgavene er arbeidet organisert i �re faggrupper:

IKT

Informasjon/service/politisk sekretariat

Personal/lønn

Økonomi/skatt

Fellestjenester utfører administrative oppgaver sammen med alle kommunens tjenesteområder.

Avdelingen hadde pr. 31.12.18 totalt 10,52 årsverk. Nedenfor følger fordeling av stillingsressursene i 2018:

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

Antall årsverk 2018

Rådmann 1,00

Organisasjons- og personalsjef 1,00

Fagområdet informasjon/service/ politisk sekretariat 2,80

Fagområdet lønn 0,80

Fagområdet personal 1,00

Fagområdet økonomi/skatt 1,91

Kommunejurist 1,00
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Bemanningssituasjonen i Fellestjenester har gjennom 2018 vært på et nivå som innebærer at man ikke har nådd

avdelingens ambisjoner, herunder fullimplementering av nødvendige IKT systemer, økt kvantitative og kvalitative

utredninger og ytterligere støtte og bistand til ledere. Avdelingen tilstreber å besvare høringer og annet, uttømmende

og kvalitativt, men må erkjenne at dette er krevende i prioriteringssituasjoner.

Rennesøy kommune har siden høsten 2017 hatt et formelt samarbeid med Stavanger kommune om ivaretakelse av

det faglige og helhetlige ansvaret for økonomi, herunder tertialrapportering, budsjettprosessen, regnskap og den

daglige budsjettoppfølgingen. Dette har gitt kommunen tilgang til et svært godt fagmiljø. Gjennom 2018 har

økonomimiljøet i Stavanger lært Rennesøy godt å kjenne. Samarbeidet har derfor blitt vidererutviklet på en god måte,

som også vil være formålstjenlig i «Nye Stavanger».

Avdelingen har gjennom 2018 hatt en stabil og høy nærværsgrad, med lite egen- og legemeldt fravær. Resultatene

viser 3,7 % for kombinert sykefravær. Rådmannen er fornøyd med dette resultatet da avdelingen har hatt et stort

arbeidspress i 2018 grunnet omstilling og stort fokus på «Nye Stavanger».

Det er utfordrende at Fellestjenester har svært små fagmiljøer, som stort sett består av en medarbeider per

fagdisiplin. Dette gjør avdelingen og kommunen sårbar for fravær og turnover. Til tross for dette er det rådmannens

vurdering at Fellestjenester driftes effektivt og har gode leveranser. En relativt liten stab/ administrasjon er med på å

sikre at kommunen er dynamisk.

Avdelingen har i 2018 blitt stadig mer involvert i arbeidet med etablering av nye Stavanger kommune. Det er

forventet at dette arbeidet vil bli mer ressurskrevende i 2019.Arbeidet med «Nye Stavanger» vil nødvendigvis få

implikasjoner for ambisjonsnivået og utviklingen fremover.

4.2 Organisasjonsutvikling

Arbeidet med løpende organisasjonsutvikling er avgjørende for å sikre en faglig oppdatert og godt samordnet

organisasjon med høy kvalitet på tjenestene. Det er avgjørende for tjenestekvalitet at organisasjonen har dynamiske

egenskaper, slik at man evner å tilpasse seg digitalisering, mål- og resultatstyring, større forventninger og nye krav og

forskrifter.

Konseptet «Onsdagstimen» �kk også i 2018 gode tilbakemeldinger og er innarbeidet, sammen med lederforum, som

en viktig arena for intern-/hverdagslæring.. Målet er å tilby en onsdagstime i måneden hovedsakelig for ledere.

Avhengig av innhold kan onsdagstimen også være en arena for andre ansatte. Frekvensen har dog blitt noe redusert,

da tjenesteområdene i større grad har felles samlinger med beslektede avdelinger og miljøer i Stavanger kommune. I

2018 hadde man �ere dagsaktuelle temaer, herunder:

Digital sykefraværsoppfølging

Rettigheter og plikter i tilsettingsforhold

Hovedtariffavtale/ Hovedavtalen

Arbeid og psykisk helse

Økonomi opplæring

Antall årsverk 2018
Prosjektstilling kommunereform* 1,00

Totalt 10,51

Tabell 4.1 Antall årsverk, Fellestjenester - *midlertidig til 31.12.2019
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Kommunereform

Mellomlederens arbeidsgiverrolle

Personalmeldinger

Rådmannen har sammen med sitt lederteam fulgt fremdriftsplan for delegert personal- og økonomiledelse. Delegert

personal- og økonomiledelse skal ha som klart mål å øke enhetsledernes handlingsrom for bedre ressursutnyttelse og

tjenestekvalitet.

4.3 Informasjon/service/politisk sekretariat

Hovedoppgaver til faggruppen er:

Resepsjonstjenester og publikumsinformasjon, herunder redaktøransvar for kommunens nettsider.

Sekretariatsoppgaver for alle politiske utvalg.

Post- og arkivtjenester, journalføring etc.

Brukerstøtte for kommunens felles IKT-systemer.

Kommunen opplever en gjennomgående stor pågang mot nevnte tjenester både internt og eksternt. Mange

innbyggere, politikere, media, interessenter og diverse organer velger å henvende seg til Rennesøy kommune. Dette

fører til at kommunens medarbeidere innenfor informasjon og service har innholdsrike dager med gjennomgående

høy dokumentstrøm. Avdelingen startet i 2018 et arbeid med å kartlegge antall og type henvendelser til kommunens

sentralbord. Foreløpige kartlegginger viser at stadig �ere innbyggere og interessenter bruker kommunens digitale

�ater til å søke informasjon. Antall direkteoppmøtende og telefoner er på et lavt nivå, og stadig synkende.

4.4 Personal/lønn

Hovedoppgaver til faggruppen er:

Personalpolitiske utviklings- og forvaltningsoppgaver knyttet til å rekruttere, utvikle, beholde og avvikle

Forhandlinger

Lønnsproduksjon, lønnsfastsettelse og løpende utbetalinger, pensjon, registrering/ oppfølging av
sykefravær etc

Lønnsfører for Rennesøy kirkelig fellesråd

Overordnet HMS arbeid

Rennesøy kommune avviklet i 2018 samarbeidet kommunen har hatt om lønnsfunksjonen med Sandnes kommune.

Fra og med januar 2019 er lønnsfunksjonen overtatt av Stavanger kommune. Stavanger har som Sandnes et robust

fagmiljø, til Rennesøys fordel. Ved et samarbeid av denne type står kommunen bedre rustet til å møte fremtiden, blant

annet i lys av dupliseringsmekanismer, samt tilgang til lønnsfaglig kompetanse.

Kommunens ledere har selvstendig personalansvar og det er derfor av vesentlig betydning at organisasjon- og

personal gir premisser til organisasjonen og støtter lederne i personalrelaterte saker. Samhandlingen mellom

organisasjon- og personal og tjenesteområdene med tilhørende ledere beskriver som konstruktivt og godt.

I tt tt k kj tli h t f 25 å tj t i R k f 2018
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Ingen ansatte mottok  erkjentlighetsgave for 25 års tjeneste i Rennesøy kommune for 2018.

4.4.1 Inkluderende arbeidsliv

Rennesøy kommune er en  IA bedrift. Rennesøy kommune har en en målrettet IA-satsning rettet mot

barnehagesektoren, da kommunens barnehager over tid har hatt et høyt egen-/ og legemeldt sykefravær. Kommunen

har oppnådd gode resultater i arbeidet med nærvær/sykefravær, og �kk også mediedekning for dette i 2018. Ansatte

og ledere i sektoren har gitt uttrykk for at satsningen så langt har vært nyttig.

Det løpende arbeidet med inkluderende arbeidsliv gjennom kommunens IA-kontakt ved NAVs arbeidslivssenter har

vært en god pådriver og støttespiller i dette arbeidet og ønsker enda tettere kontakt med enhetsledere.

4.4.2 Samarbeid med tillitsvalgte

Rådmannen gjennomførte i 2018 lokale lønnsforhandlinger i Hovedtariffavtalens kap. 5 (stillinger med spesielle

kompetansekrav), 3.4.2 (enhetsledere) , 3.4.1 (rådmannens ledergruppe) og 3.4.3 (stillinger med fag, personal eller

økonomiansvar). Rådmannen har evaluert prosessen med tillitsvalgte og tar med seg konstruktive innspill fra

fagorganisasjonene. I sum opplevde partene ryddige forhandlinger. Et viktig verktøy i forhandlingene er kommunens

lønnspolitiske plan. Planen gir et godt utgangspunkt for felles fokus i forhandlingene. Det var ingen brudd i

forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene. Kommunen kom følgelig til enighet med samtlige fagforeninger

innenfor politisk vedtatt ramme.

Det er avholdt faste kontakt- og drøftingsmøter med tillitsvalgte. Kontaktmøtet er den arenaen i kommunen hvor

fagforeningene møter arbeidsgiver på konsernnivå. Sakene som behandles skal være av overordnet og generisk

karakter. Organisasjons- og personalsjef innkaller til møte og organisasjons- og personalrådgiver er referent. Møtene

er evaluert til å være viktige fora for gode, åpne og nyttige drøftinger. Møtene har i 2018 blitt gjennomført annenhver

måned.

Rådmannen beskriver samarbeidet med de tillitsvalgte som godt, og opplever at ledelse og representanter for de

ansatte samhandler i henhold til Hovedavtalens intensjoner.

4.5 Økonomi/ska�

Hovedoppgaver til faggruppen er:

Kommuneregnskap og innkreving av kommunale krav, herunder fakturering av husleie og årsavgifter for
vann, avløp og renovasjon.

Regnskapsfører for Rennesøy kirkelig fellesråd.

Skatteregnskap og skatteinnkreving gjennom vertskommunesamarbeid med Stavanger kommune.

En stor mengde bilag behandles i regnskapssystemet i løpet av et år:

Bilagstype 2014 2015 2016 2017 2018

Inngående fakturaer 8 496 8 349 8 402 8 624 8 748
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I tillegg kommer behandling av retur�ler fra banken i forbindelse med remittering og innlesing av lønns�ler.

4.6 Felles administrative kostnader

Under dette ansvarsområdet ligger ulike felles administrative kostnader som gjelder hele organisasjonen. Eksempler

på dette er telefonutgifter, bedriftshelsetjenesten og stillingsannonsering. I tillegg er midler til seniortiltak og

lærlingordningen budsjettert her samt overføringer til kirken.

4.7 IKT

Rennesøy kommune har hatt en inngikk en samarbeidsavtale med Stavanger kommune om IKT siden 2013.

Det overordnet formålet med IKT-samarbeidet mellom Rennesøy og Stavanger er å bidra til fornyingstiltak som på

ulike måter kan gi grunnlag for systematisk kvalitetsutvikling av tjenestene, bedre ressursutnytting og

økonomistyring i begge kommunene. Samarbeidet skal resultere i styrking av den totale IKT innsatsen både i

Rennesøy og Stavanger.

Valget om å inngå en forpliktende samarbeidsavtale med Stavanger kommune var en langsiktig strategisk satsing for

Rennesøy kommune.

IKT bidrog til følgende oppnåelser i 2018:

Foredling og videreutvikling av sak og arkiv system (Public 360). Herunder oppgradering til nyeste
versjon.

Utbedret trådløs kapasitet i ulike enheter, blant annet på kommunehuset

Implementering av plattformen Google Chromebooks

Videreutviklet kommunens intranett

Den samlede tilgangskapasitet/ internettkapasitet til kommunens lokasjoner er på et tilfredsstillende nivå.

4.8 Lærlinger

Kommunestyret vedtok at organisasjonen skulle ha 8 lærlinger i 2018, men hadde 7 lærlinger. Antall lærlinger har

variert noe gjennom året, og formannskapet har løpende blitt orientert om utviklingen.

Rådmannen viser ellers til at det har vært krevende å rekruttere lærlinger til kommunen i fagene barne- og

ungdomsarbeid, helsefag og institusjonskokk som kommunen er godkjent lærebedrift i.

Fra 2019 overtar Opplæringskontoret i Stavanger kommune ansvaret for lærlingeordningen også på Rennesøy

kommunes vegne. Dette innebærer blant annet felles systemer og utlysninger.

ik illi

Bilagstype 2014 2015 2016 2017 2018
Hovedboksbilag 2 414 2 126 2 054 2 296 3 071

Utgående fakturaer 13 065 12 573 12 612 12 880 12 058

Tabell 4.2 Bilagsbehandling
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4.9 Likestilling

Ref. kommunelovens § 48 nr. 5 skal det i årsberetningen redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder

likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som

planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for

å fremme formålet i diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og

diskrimineringsloven om seksuell orientering.

Rennesøy kommune har som mål å praktisere likestilling på alle kommunens tjenesteområder og sikre at politikere og

administrasjonen i kommunen følger likestillingsloven og dens intensjoner.

Både i forhold til daglig drift og rekruttering av ansatte tilstrebes mest mulig lik behandling av begge kjønn. En likere

fordeling mellom kjønnene vil fortsatt være et viktig moment i rekrutteringsarbeidet fremover. Som et generelt tiltak

har Rennesøy utformet standard for stillingsannonser der det klart fremgår at kommunen har et ønske om større

mangfold. Alle interesserte oppfordres til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk tilhørighet.

Rådmannens ledergruppe bestod i 2018 av 2 kvinner og 4 menn.

4.10 Verdier og etikk

Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver legger til grunn og står for i sitt forhold

til de ansatte. Rennesøy kommune har ingen vedtatt og uttalt arbeidsgiverstrategi, men har en vedtatt visjon for

Rennesøy: Det gode liv – på dei grøne øyane . Rennesøy kommunes kjerneverdier er raus, ansvarlig  og engasjert,  og

skal underbygge visjonen samt være et godt kompass i hverdagens etiske valg og dilemma.  Rådmannen har

systematisk arbeidet med synliggjøring av kjerneverdiene. Det er rådmannens vurdering at kjerneverdiene stadig blir

bedre kjent i organisasjonen.

I det daglige utøves arbeidsgiverpolitikken av kommunens ledere. Rennesøy kommune legger derfor vekt på å utvikle

et helhetlig, utfordrende og solid lederskap. Rådmannen har fokus på at lederforum (forum for kommunens

enhetsledere) på sine samlinger skal ha element av både informasjon om  og re�eksjon  rundt lederrollen. Re�eksjon

rundt lederrollen har blant annet som mål å styrke relasjonen mellom leder, medarbeider og tillitsvalgt.

Rennesøy kommune skal være en åpen og transparent organisasjon. Rådmannen har, som tidligere nevnt i avsnitt

4.4.2, også i 2018 hatt jevnlig kontaktmøter med hovedtillitsvalgte i de ulike fagorganisasjonene og mange saker har

blitt behandlet i kontaktmøtene i 2018. I tillegg har det vært avholdt medbestemmelsesmøter på de ulike

tjenesteområdene der HTV eller PTV (plasstillitsvalgt) møter. I møter med fagorganisasjonene orienteres det om og

drøftes ansettelser/rekruttering, saker som vedrører organisasjonsutvikling, økonomi og HMS.

Kommunestyret har regulert at ILO-konvensjon 94 om lønns- og arbeidsvilkår skal legges til grunn ved offentlig

anbud.

Nye bygg i Rennesøy kommune tilfredsstiller tilgjengelighetslovens krav til universell utforming.

4.11 HMS

Samtlige verneområder leverer årlig, etter utgangen av 4. kvartal, en årsrapport innenfor HMS-området. Rapporten

fylles ut av leder og verneombud og legger grunnlag for rapport som legges frem for Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i 1.

halvår påfølgende år.

HMS t f t t å d i d k tli t i åd l d t All l d likt å l k
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HMS er et fast tema på agendaen i de ukentlige møtene i rådmannens lederteam. Alle ledere plikter å varsle om saker

som angår HMS, herunder etikk. I tillegg driver hver enkelt enhet kontinuerlig HMS arbeid i egne enheter.

Bedriftshelsetjenesten deltar på alle møter i arbeidsmiljøutvalget og det utarbeides egen årsplan for samarbeidet.

Rennesøy sa opp sin avtale med Aktimed BHT i 2018, og vil inngå i Stavanger kommunes interne BHT pr. 01.04.19.

4.11.1 Vernetjenesten

Rennesøy kommune hadde i 2018 18 verneområder og 1 hovedverneombud.

4.12 Sykefravær

Figur 4.1 Sykefraværsutvikling 2016-2018

Rennesøy kommune hadde i 2018 et sykefravær på 5,2 %, en nedgang fra 5,4 % i 2017. Rådmannen viser til

viktigheten av satsingen på inkluderende arbeidsliv gjennom 2018, samt at enhetenes målrettede arbeid med

sykefravær gir gode resultater. Tallene er gode  sett i kontekst av at kommunen er i stor omstilling knyttet til

etableringen av Nye Stavanger. Kommunen har også fått nasjonal oppmerksomhet knyttet til resultatene knyttet til

nærvær.

Det er fortsatt stor oppmerksomhet på kvalitet i oppfølging av sykemeldte. Kommunens arbeid har fått nasjonal

interesse med �ere gledelige oppslag i media.
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5 Oppvekst og læring

5.1 Innledning

Tjenesteområdet oppvekst og læring har det overordnede ansvar for alle kommunens tjenester innenfor områdene

barnehage, grunnskole med skolefritidsordning (SFO), kulturskole og voksenopplæring.

jenesteområdets hovedmål er å medvirke til at alle barn og unge i kommunen kan oppleve en trygg og utviklings- og

læringsfremmende oppvekst. Barnehager, grunnskoler (inkludert SFO) og kulturskole er de viktigste kommunale

utdannings- og utviklingsarenaene.

Kapasiteten i skolene og barnehagene i Rennesøy kommune er god. Prognosene fremover viser stabile tall for

aldersgruppen 0-15 år.

Per i dag viser barnetallene at kommunen utnytter omtrent 64 % av tilgjengelig kapasitet i skolene.

Status på elever i skolen per 01.10.2018:

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

Prognose   2019 2020 2021 2022 2023

  0 år 53 53 54 55 55

Barnehage 1-5 år 316 306 302 294 295

1-7. klasse 6-12 år 560 542 537 537 515

8.-10. klasse 13-15 år 218 233 230 234 233

Totalt   1 147 1 134 1 123 1 120 1 098

             

Vid. skole 16-19 år 275 282 285 275 295

Tabell 5.1 Prognose barnehagebarn og elevtall, Rennesøy kommune

Skole Elevtall 18/19 Kapasitet

Mosterøy 259 392
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Barnehagene har totalt en kapasitet på 594 plasser. Alderssammensetningen og antall barn avgjør hvor mange av

disse plassene kommunen til en hver tid bruker. For barnehageåret 2018/2019 var det behov for ca. 405 plasser.

Tallene viser at kommunen utnytter ca. 65 % av kapasiteten i barnehagene.

De viktigste ansvars- og arbeidsoppgavene er:

Sikre kvalitet i lærings- og utviklingsarbeidet i barnehage, grunnskole, SFO og kulturskole i Rennesøy
kommune.

Planarbeid, koordinering og gjennomføring/oppfølging av all løpende virksomhet innenfor
tjenesteområdet.

Rekruttering av personale og kompetansehevingstiltak iht. til kompetansebehov i alle virksomheter
innenfor området.

Tverrfaglig samarbeid innenfor tjenesteområdet. Viktige fokusområder er Folkehelse, Tidlig innsats og
barnekonvensjonen.

Interkommunalt samarbeid om felles PP-tjeneste for kommunene Kvitsøy, Randaberg og Rennesøy.

Barnehage- og skolefaglige spørsmål herunder oppfølging av nasjonale og kommunale vedtak.

Delta i regionalt nettverkssamarbeid mellom 6 kommuner innenfor barnehageområdet og 7 kommuner
innenfor grunnskoleområdet.

Skole/barnehage-hjemsamarbeid.

Gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. Lov om barnehager §
8.

Godkjenning av barnehagene jf. Lov om barnehager § 10.

Tilsyn med barnehagene jf. Lov om barnehager § 16.

Koordinere og samarbeide med Stavanger og Finnøy på tjenesteområdet

5.2 Barnehagene

Resultatvurdering og måloppnåelse

Det ble tilbudt barnehageplass til alle barn med rett på plass i hovedopptaket.

Skole Elevtall 18/19 Kapasitet
Vikevåg 317 504

Rennesøy 220 350

Totalt 796 1 246

Tabell 5.2 Elevtall og kapasitet, Rennesøy kommune. Kilde: GSI

Antall barn i barnehagene  2015  2016  2017 2018

Antall barn pr. 15.12  358  333  313  290
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Barn med særskilte behov og vedtak etter § 19 a i barnehageloven:

Pedagogiske ledere på midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet har økt i 2018 i forhold til året før. Økningen

henger sammen med ny pedagognorm som ble iverksatt fra august 2018. Dispensasjonene i 2018 dekker i hovedsak

opp for permisjoner gitt personell med godkjent barnehagelærerutdanning.

Kompetanseløft i barnehagene

Gode relasjoner, sosial kompetanse, språk, trivsel og lek er tema som har fokus i barnehagenes utviklingsplaner.

Planene bygger på tema barnehagene har identi�sert som fokus/forbedrings områder.

Innholdet i barnehagehverdagen skal støtte opp om barnas språkutvikling og stimulere til språklæring. Dette skal

inngå som en del av det daglige samværet. Flere av barnehagene bruker «Språkløyper»  som er ulike

kompetanseutviklingspakker utviklet av Lesesenteret. Disse gir personalet ny kunnskap og trening i arbeid med språk.

Teorigrunnlaget fra «Være sammen» står fortsatt sentralt i alle barnehagene i arbeidet med gode relasjoner og sosial

kompetanse. Kommunen har utarbeidet planen «Innsats for trivsel”,  som inneholder forebyggende tiltak i arbeid mot

mobbeatferd og mobbing. Den inneholder gode tiltak til tidlig innsats for barns trivsel i barnehagen. Pedagogisk

veileder har veiledet barnehagelærere og øvrig personell i barnehagene i faglige spørsmål og utfordringer i

barnehagene, særlig med fokus på gode relasjoner, sosial kompetanse, lek og språk.

Fire pedagogiske ledere startet videreutdanning høsten 2018. To deltar på studiet “Språkutvikling og språklæring”  og

to på “Læringsmiljø og pedagogisk ledelse” . Begge studiene utgjør 30 studiepoeng. Videreutdanningsstudiene er

utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, med bakgrunn i strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage –

strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020» . 13 ansatte i barnehagene har deltatt

på eksamensforberedende kurs i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kurset ble arrangert av opplæringskontoret

i Stavanger.

Østhusvik og Bru barnehager er øvingsbarnehager. Skorpefjell og Bru barnehager har en lærling hver.

I 2018 �kk barnehagene to endringer i lovverk og forskrifter som regulerer bemanning i barnehager. Lovendringen

(§18 i Lov om barnehager) består i barnehagen skal ha minst en ansatt per tre barn når barna er under tre år og en

ansatt per seks barn når barna er over tre år. Denne normen har vært gjeldene i Rennesøy kommune i mange år og

innebærer ingen reell endring i kommunen.

Tabell 5.3 Utvikling i antall barnehagebarn 2015-2018

Barn med særskilte behov  2016  2017  2018 

Antall barn vår  16  12  14 

Antall barn høst   12  14  15 

Tabell 5.4 Barn med særskilte behov og vedtak

Dispensasjoner  2015  2016  2017  2018 

Midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet  14,1 %  14,4 %  11,8 %  14,7 % 

Tabell 5.5 Dispensasjoner
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Det er i tillegg gjort endring i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon (§1 norm for pedagogisk

bemanning). Endingen innebærer at barnehagen skal ha minst en pedagogisk leder per syv barn under tre år og en

pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Forskriften trådte i kraft 01.08.2018. Endringen i den pedagogiske

bemanningsnormen fører til at �ere av de ansatte i barnehagen skal ha barnehagelærerutdanning.

Synkende barnetall i Rennesøy kommune førte til overtallighet blant de ansatte i barnehagene i 2018. 14 årsverk og

15 ansatte barne- og ungdomsarbeidere/assistenter ble berørt av overtallighet. Den nye normen for pedagogisk

bemanning førte ikke til endring i bemanning i kommunen.

Sommeren 2018 ble tilbudene ved barnehagene i Rennesøy slått sammen i 3 uker. Det ble gitt et felles tilbud ved

Vikevåg barnehage og Vestre Åmøy barnehage. Dette ga større barnegrupper og bedre utnyttelse av

voksentettheten. Evaluering av løsningen viser gode erfaringer.

5.3 Grunnskolen

Resultatvurdering og måloppnåelse

Antall elever og antall klasser har gått noe opp i 2018. Rundt 75 barn har benyttet seg av tilbud om gratis leksehjelp

etter skoletid. Resultatene på de nasjonale prøvene i 8. trinn var over landsgjennomsnitt i lesing, regning og engelsk.

Summen av grunnskolepoeng var over snittet for fylket og landet.

Det ble kjøpt inn PCer til alle elevene som begynte på 8. trinn. I ungdomsskolen er det nå 1:1 dekning. På mellom

trinnet er det 1:2 og på barnetrinnet er det 1:3.

Kommunens ansvar som skoleeier er stadig i utvikling og møter økte krav til oppfølging og system, jf.

opplæringslovens § 13.10. Egen tilstandsrapport for grunnskolen i Rennesøy 2017 ble lagt fram våren 2018.

Kompetanseløft i skolen

Både Rennesøy skule og Vikevåg skule er praksisskole/partnerskapsskole for lærerutdanningen ved universitetet i

Stavanger. Å være partnerskapsskole er positivt for skoleutviklingen og utfordrer skolen til å drive et kontinuerlig

pedagogisk utviklingsarbeid.

Skolene deltok på kompetanseheving knyttet til tospråklig fagopplæring i regi av Fylkesmannen.

Kompetansehevingen er gitt til både ledelse, lærere og assistenter. Høsten 2018 ble det gjennomført tilsyn fra

Fylkesmannen på området.

To deltakere avsluttet kompetanse for kvalitet våren 2018. Fire deltakere startet på kompetanse for kvalitet

ordningen høsten 2018. To lærere begynte på Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet for 1-7 trinn og en

l å L i k i i l d f di h t å 8 13 t i E l b t å B l i I

  14/15 15/16 16/17 17/18 18/19

Elever 745 768 788 784 796

Klasser 38 38 41 41 42

Elever pr klasse 19,6 20,2 19,2 19,1 18,9

Tabell 5.6 Elevtall og klasser per 31.12.2018
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lærer på Lesing og skrivning som grunnleggende ferdighet på 8-13. trinn. En lærer begynte på Begynneropplæring. I

tillegg begynte en lærer på lærerspesialistutdanning med vekt på lese- og skriveopplæring 1.-10. trinn, og en lærer

begynte på rektorskolen.

Utviklingsplanen til skolene danner utgangspunkt for identi�sering av områder skolen skal jobbe særlig med. Disse

områdene er løftet inn i samarbeid og utvikling i Utdanningsregion midt. Vikevåg skule er med i pulje 1 og har

nettverkssamarbeid med skoler i Finnøy og Universitetet i Stavanger.

Våren 2018 fullførte en klasse Vinterlandbruksskolen på Rennesøy. Tilbudet er veldig etterspurt og Rennesøy

kommune vil igjen være vertskap for et nytt kull skoleåret 2018/2019.

5.4 Skolefritidsordning – SFO

Resultatvurdering og måloppnåelse

Alle som søker får plass i SFO. I tillegg får �erkulturelle barn tilbud om 3 måneders gratis SFO ved ankomst til

kommunen. Trivselsundersøkelser viser at barna trives på SFO og at foreldregruppen er fornøyd med tilbudet.

Det er utfordrende å skaffe nok personale, bl.a. som følge av ugunstig arbeidstid og små stillinger. Dette arbeides det

aktivt med ved blant annet å se på kombinasjoner av stillinger i skole, barnehage og/eller kulturskole.

5.5 Kulturskolen

Resultatvurdering og måloppnåelse

Kulturskolen har 3,97 årsverk med tilsammen 12 ansatte i deltidsstillinger. Kulturskolen har 146 elevplasser

og 5 elever på venteliste. Skolen har oppdatert elevlister ved hjelp av administrasjonsverktøyet SpeedAdmin.

Kulturskolen har også en egen hjemmeside med oppdatert informasjon om aktivitetstilbudet.

K lt k l i R i t dt i t k lt tilb d til b El f d lt å tilb d it

SFO 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19

Mosterøy 75 90 85 73 67

Vikevåg 105 117 127 127 126

SUM 180 207 212 200 193

Tabell 5.7 Antall barn i SFO - Tall er hentet fra GSI, grunnskolens informasjonssystem, pr 01.10.2018.

Kulturskolen 14/15  15/16  16/17  17/18  18/19 

Elevplasser  162  165  170  166  146 

Personale i hele stillinger  3,7  4,16  4,04  4,51  3,97 

Tabell 5.8 Elevplasser og bemanning, Kulturskolen
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Kulturskolen i Rennesøy gir et godt og variert kulturtilbud til barn og unge. Elevene er fordelt på tilbud om gitar,

messing, sang, barnekor, piano, keyboard, slagverk og visuell kunst.

Kommunen har som hovedregel at en elev bare kan benytte seg av to tilbud slik at det kan gis et

undervisningstilbud til �est mulig. Avvik fra regelen kan forekomme om det er ledige plasser på aktivitetstilbudene

når alle søkende har blitt tildelt plass.

Kulturskolen har i 2018 jobbet målrettet med å markedsføre sitt tilbud gjennom konserter på skolene og

barnehage, danseforestilling, nyttårskonsert, �lmkonsert, førjulskonsert i Utstein Kloster, åpen uke, oppdrag sammen

med korps og kor, og oppdrag i forbindelse med ordførerens nyttårsmottakelse.

5.6 Voksenopplæringen

Resultatvurdering og måloppnåelse

Rennesøy hadde pr. 31.12.2018 totalt 16 deltakere på introduksjonsprogrammet. Disse får undervisning i norsk og

samfunnskunnskap ved Johannes læringssenter i Stavanger. Det blir ikke gitt tilbud om begynnerkurs i norsk i

Rennesøy kommune. Arbeidsinnvandrere som har behov for norskkurs, blir vist til nabokommuner i regionen.

Oppsummering og utfordringer – Oppvekst og læring

Antall søkere til barnehagetilbudet avtar. Det utfordrer kommunen på �ere måter. Organiseringen av barnegrupper i

den enkelte barnehage blir utfordret med endring i alderssammensetningen. På et overordnet nivå blir kapasitet og

antall barnehager en problemstilling.

Innenfor Grunnskole-området skal kartlegginger vektlegges og sikre at resultatene blir brukt og får betydning for den

ordinære og tilrettelagte undervisningen. Målet er tilpasset opplæring, variasjon i undervisningsmetoder og kvalitet i

vurderingsarbeidet for hver elev.

Både skolene og barnehagene i Rennesøy har et bevisst og systematisk fokus på arbeid mot mobbing og for

inkludering.

Skolene skal gi opplæring og ha god bruk av digitale hjelpemidler. Kunnskapsløftet har digitale ferdigheter som en

grunnleggende ferdighet eleven skal ha når dem går ut av grunnskolen. Målet om PC-tetthet er nådd.
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6 Helse og velferd

6.1 Innledning

Tjenesteområdet Helse og velferd har det overordnede ansvar for alle helse- og sosialfaglige tjenester i Rennesøy

kommune. Ansvarsfeltet omfatter kommunens faglige virksomhet knyttet til helsestasjon, jordmor, folkehelsearbeid,

psykisk helse- og rusvern, legetjenester, fysio- og ergoterapi, barnevern, NAV, tjenester til �yktninger, miljøtjeneste,

boligtjenester, hjemmesykepleie, korttids-/rehabiliteringstilbud, dagtilbud, forebyggende arbeid, heldøgns tjenester

institusjon, bo- og aktiviseringstilbud til eldre og øyeblikkelig hjelp døgntilbud i institusjon. Målet er å gi innbyggerne

et helhetlig helse- og sosialfaglig tjenestetilbud hvor alle innbyggere skal få rett hjelp til rett tid. Tjenestene skal

planlegges og utformes slik at innbyggerne skal kunne ta ansvar for eget liv så lenge som mulig.

Nedenfor følger en oversikt over stillingsressursene inkludert prosjektstillinger i 2018:

6.2 Tjenesteområdets viktigste oppgaver

Utvikling, planlegging, koordinering og iverksetting av alle tjenester i Helse og velferd 

• Sikre at lovpålagte oppgaver ivaretas etter intensjonene i lov og avtaleverk 

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

Antall årsverk 2018

Fellestjenester (50 % psykolog selges til Finnøy) 4,50

Institusjonstjenester 28,50

Hjemmetjenester og korttids rehabiliteringstjenester 25,00

Aktiviseringstjenester 2,00

Helsesykepleier/jordmortjeneste 3,55

Fysioterapi 3,10

Legetjenester 8,30

Langemann 9,30

Tverrfaglige tjenester- Miljøtjenester 17,50

NAV, kommunalt ansatte 7,00

Totalt 108,75

Tabell 6.1 Antall årsverk, Helse og velferd
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• Sikre at tjenestene utvikles i takt med behovet i befolkningen og innenfor de økonomiske rammene som kommunen

har 

• Rette ressursbruken mot tiltak som er helsefremmende, forebyggende og som bygger opp under intensjonen om

tidlig innsats på alle fagområder 

• Saksforberedelser til politisk behandling og iverksetting av vedtak 

• Rekruttering av personale og sikre riktig kompetanse på alle fagområder 

• Være i front i arbeidet med å følge opp nasjonale satsinger 

• Gjennomføre endringer og innovasjon som er nødvendig for utvikling av tjenestene

I 2018 har følgende hovedoppgaver og strategiske mål hatt høy prioritet: 

• Planlegge og utforme tiltak som er forankret i kommunedelplanen for Helse og velferd «Sammen om morgendagens

helse og velferd» 

• Tjenestene baseres på tidlig intervensjon, hvor tjenesten gis raskt ved behov og avsluttes ved egenmestring 

• Tjenestene skal utformes slik at den enkelte tar medansvar for egen helse og bidrar til samfunnets bærekraftige

utvikling 

• Styrke tjenester og tilbud til familier med barn med særlige utfordringer 

• Styrke tiltak med mål om å få alle arbeidsledige raskt tilbake til arbeid og eller aktivitet. 

• Planlegge fremtidig kommunesammenslåing. Deltakelse i ulike prosjektgrupper. Fokus på samarbeid og muligheter.

Det er gjennomført brukerundersøkelser på følgende felt i 2018: helsestasjonstjenester, legetjenester, pårørende ved

institusjonstjenester for eldre, samt dag- aktivitetstilbudet tilknyttet Prestvågkafeèn. Brukerplankartlegging på

området rus og psykiatri, ble gjennomført i desember 2018.

Ledergruppen har gjennom tilskuddsordning i forbindelse med kommunesammenslåing hatt strategisamlinger og

hospitering i en av helseavdelingene i Stavanger kommune med tanke på å tilegne seg kunnskap til harmonisering av

tjenester etter sammenslåing. Kommunen har også vært representert i ulike tjenesteutviklingsprosjektene sammen

med Stavanger og Finnøy

I år ble Eldredagen  arrangert på kveldstid med en høstfest for seniorer. Tema var et aktivt voksenliv med fokus på

menneskerettigheter. Menneskerettigheter blant eldre var FN sitt fokus i årets markering internasjonalt.

Det ble i Handlingsplan for Folkehelse – oversiktsbilde 2018 , vedtatt følgende oversendelsesforslag ved

kommunestyrets behandling; «Forebyggende hjemmebesøk skal tilbys nye enker/enkemenn.» Forebyggende

hjemmebesøk som beskrevet i handlingsplanen, tilbys alle kommunens innbyggere i sitt 80 `ende leveår. Det er ingen

rapportering inn til kommunens administrasjon om noen har blitt enke/enkemann, hverken for yngre eller eldre.

Kommunen har ikke heller ikke hjemmel til å hente ut disse opplysninger fra Folkeregisteret. Derav er det utfordrende

å skape en rutine for å tilby forebyggende hjemmebesøk til alle i den situasjonen. Enker og enkemenn har ofte hatt

naturlig kontakt med kommunens tjenesteytere gjennom sykdomsforløp f.eks. legekontor, hjemmetjenester, Bo- og

rehabiliteringssenteret m.m. Det vil være naturlig at kommunens ansatte orienterer pårørende om eksisterende

hjelpetilbud. Det være seg tilbud om psykisk helsehjelp eller lavterskeltilbud som seniorsenter, bibliotekskyss og

60+,70+ trim. Dette er tilbud til eldre uten spesi�kke vedtak som bidrar til sosial omgang, økt trivsel og forebygging av

ensomhet.

6.3 Resultatvurdering og måloppnåelse
Felles for tjenesteområdet 

Kommunedelplanen «Sammen om morgendagens helse og velferd, 2014 – 2022» har stått sentralt i alle aktiviteter

som er planlagt og gjennomført i 2018. I 2016 vedtok kommunestyret at det skulle bygges et bofelleskap for

mennesker med rus- og psykiske lidelser på Eltervåg. Byggestart er utsatt inntil endelig klagebehandling hos
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Fylkesmannen fra innbyggere.

Prosjekter er en måte å drive kvalitets- og fagutvikling i enhetene. I 2018 er det videreført tilskudd til prosjekt i

kommunalt rusarbeid, folkehelsearbeid, pårørendearbeid og kompetanseheving/innovasjon innen Helse og velferd.

Kompetanseheving gjennom regionale læringsnettverk som blant annet Recovery og Pasientforløp kronisk syke og

eldre, har lagt standard for tjenesteutøvelse.

I løpet av 2018 har Rennesøy, som resten av Rogaland, opplevd en nedgang i antall arbeidsledige. I januar var antallet

helt ledige 2,8 % mens antallet var gått ned til 2,0 % i desember 2018. Nav hadde også i 2018 styrket innsatsen mot

unge arbeidsledige.

Helt ledige Stavanger i prosent av arbeidsstyrken kilde: NAV

6.4 De ulike enhetene

6.4.1 Enhet for forebygging og folkehelse

Forebyggende arbeid og tidlig innsats har stort fokus i alle tjenestene i enheten. Tverrfaglig samarbeid er prioritert for

å få et samordnet tilbud og for å styrke det samlede tilbudet rundt den enkelte familie. Enhet for forebygging og

folkehelse opplever et nyttig og godt samarbeid med kommunepsykolog. Familier og barn i ulike aldersgrupper har

vært i kontakt med kommunepsykologen for vurdering og veiledning.

6.4.2 Helsestasjonstjenestene

Retningslinjer for kommunenes forebyggende helsearbeid i helsestasjons- og skolehelsetjeneste danner grunnlag for

denne virksomheten. Den tverrfaglige «Handlingsplan for tidlig innsats til barn og unge 0-18 år, 2015-2019» ligger

Hele landet 2018 Rennesøy 2018

Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

1.8 %

2.0 %

2.3 %

2.5 %

2.8 %

3.0 %
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også til grunn for alt arbeid med barn og unge i Rennesøy.

Småbarnstreffet på Meieriet ble avviklet før sommeren 2018. Få deltagere og tilbud om småbarnstreff andre steder

gjorde at det ble vurdert å bruke ressursene på andre formål.

I 2018 ble det født 54 barn i kommunen. Stagnering i fødselstall de siste årene har ført til en vridning av ressursbruken

over til skolehelsetjenesten. Helsesykepleier har i 2018 vært tilstede 2-3 dager pr. uke ved hver av skolene. I tillegg

kommer deltagelse på ulike tverrfaglige møter som kompetanseteam og ansvarsgrupper.

Helsesykepleier ved ungdomsskolen har i samarbeid med kommunepsykolog gjennomført opplegg for 3 jentegrupper.

Helsesykepleier, i samarbeid med fysioterapeut på Frisklivssentralen, har gitt treningstilbud til 8-10 elever. Erfaringen

viser god etterspørsel etter denne typen tjenester.

De nye �yktningene og de som kommer på familiegjenforening har fått tilbud om helseundersøkelse/ helsesamtale,

informasjon om helsetilbudet i Rennesøy kommune og fulgt opp med vaksinasjoner.

Tilbudet om HPV -vaksinering av kvinner født etter 1991 har blitt videreført og mange har benyttet seg av tilbudet.

Rennesøy kommune har også i 2018 kjøpt jordmortjeneste fra SUS og antall nyinnskrevne gravide var 48 i 2018. Det

var utskifting av personell i svangerskapsomsorgen i 2018. SUS  har varslet oppsigelse av avtale om kjøp av

jordmortjeneste fra og med februar 2019. Oppfølging ved tidlig hjemreise er blitt ivaretatt av helsesøster.

Helsestasjon og legekontor har i 2018 fortsatt satsning på å oppdatere og øke vaksinasjonsdekningen mot difteri,

stivkrampe, kikhoste og polio, samt i stor grad oppmuntret til vaksinasjon mot sesongin�uensa blant personer i

risikogrupper og ansatte i helseinstitusjoner.

6.4.3 Legetjenestene

I 2018 har det vært stabil legedekning med �re fastleger og en turnuslege. Det er inngått arbeidsavtaler med faste

legevaktvikarer for å få dekket opp vakter i legevaktsamarbeidet. Kommunene  i legevaktsamarbeidet møtes jevnlig

for å �nne gode løsninger for legevaktordningen. Det har vært jevnlige samarbeidsmøter med Stavanger legevakt.

Leger og sykepleiere ved legekontoret har gjennomført kurs jfr. krav i akuttforskriften.

6.4.4 Fysioterapi og ergoterapitjenesten

Fysioterapitjenesten i Rennesøy kommune gir hovedsakelig tilbud til pasienter over 70 år, barn fra 0-16, samt voksne

med tverrfaglige behov. Fysioterapeutene har ansvar for oppfølging av pasienter på rehabiliteringsavdelingen og

bistår i opptrening etter funksjonsfall, slik at hver enkelt blir i stand til å klare seg best mulig selvstendig hjemme og

redusere behov for institusjonsplass og hjemmesykepleie.

Fysioterapiavdelingen har etablert et godt samarbeid med frivillighetssentralen om gruppetreningstilbud.

Treningsgruppene 60+ og 70+ er populære og det er av stor verdi, i et helsefremmende og forebyggende perspektiv, å

kunne bruke ressurser på friske eldre. I gjennomsnitt er det 30 deltagere på 70+ og 20 deltagere på 60+ hver

uke. Barnefysioterapeut deltar i screening og i oppfølging av barn med spesielle behov.

Ergoterapeut har et spesielt ansvar for gjennomføring av hverdagsrehabilitering, bestilling av hjelpemidler, samt

ivaretakelse av oppgaven som kommunens syns- og hørselskontakt. Ergoterapeut �kk i 2018 økt sin stilling til totalt

100 %, hvorav 50 % var prosjekt rettet mot pårørende med krevende omsorgsoppgaver.
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Private fysioterapeuter med driftsavtaler, utgjør nå tilsammen 1,4 årsverk fordelt på to fysioterapeuter. Målgruppen

er personer under 70 år og unge voksne. Det gis tilbud om individuell terapi, gruppetreningstilbud og psykomotorisk

fysioterapi.

6.4.5 Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er godt implementert i de ulike omsorgstjenestene og er en prioritert tjeneste. Målinger på de

som har fått hverdagsrehabilitering viser økt funksjon, større tilfredshet og mindre behov for andre tjenester.

6.4.6 Forebyggende hjemmebesøk

Forebyggende hjemmebesøk er et samarbeid mellom fysioterapitjenesten og tverrfaglige tjenester. Alle innbyggere

som fylte 80 år i 2018 og som ikke hadde vedtak om omsorgstjenester fra kommunen �kk tilbud om forebyggende

hjemmebesøk. Alle de som ble tilbudt hjemmebesøk takket ja. Teamet som utfører hjemmebesøkene har i samarbeid

med Frivillighetssentralen, FEF  og pensjonistforbundet arrangert «Eldres dag» ved Prestvågkafeen.

6.4.7 Frisklivssentralen

Målet til Frisklivssentralen er å hjelpe og støtte mennesker som ønsker å endre levevanene sine med tanke på fysisk

aktivitet, kosthold eller tobakk.

Grunntilbudet på Frisklivssentralen er en oppstartsamtale og sluttsamtale etter 12 uker. Samtalene er basert på

Motiverende Intervju (MI). Alle får tilbud om fysisk testing og de �este har takket ja til dette.

I 2018 ble det gitt tilbud om Frisklivsstrening i aldersgruppen 18+ og Frisklivstrening for ungdom. 14 personer

gjennomførte treningsperioden om våren og tilsammen 16 om høsten. Flertallet av de som deltok oppgav bedring i

selvopplevd helse og livskvalitet og �ertallet �kk bedring i resultat av fysiske tester.

9 ungdommer �kk tilbud om gruppetrening i regi av Frisklivssentralen og i samarbeid med helsesykepleier. Tilbudet

fortsetter også i 2019. Generelt rapporterer ungdommene økt aktivitetsglede og noen har fått motivasjon til å trene.

Det har i tillegg blitt arrangert kurs i mestring av belastning i samarbeid med psykisk helse, samt matkurset «Bra mat

for bedre helse».

6.4.8 Barnevern

Barneverntjenesten for Randaberg, Rennesøy og Finnøy har hatt et interkommunalt samarbeid siden 1. januar 2015.

Som en del av dette arbeidet ble det tidlig i barnevernsamarbeidet etablert en modell der de ansatte ble delt inn i

team. I 2017 ble denne strukturen strammet ytterligere inn, hvor inndeling i team blir tydeligere. Omorganiseringen

som ble foretatt i 2017 ble evaluert i starten av 2018. Barneverntjenesten besluttet da å organisere tilbake til

tidligere teammodell og dette ble innført i mai 2018. Årsaken til endringen lå i at barneverntjenesten opplevde en

større sårbarhet i tjenesten, noe som resulterte i fristoverskridelse, sykemeldinger, tverrfaglig samarbeide og

oppfølgingen  kommunen klarte å tilby hver enkelt familie. Måltallene for første halvår av 2018 ble påvirket av dette.

Måltallene for siste halvår av 2018 er gode.

Fra februar 2018 har barneverntjenesten også ansvaret for barneverntjenestens oppgaver på Kvitsøy kommune. I

september 2018 ble barneverntjenesten organisert under Oppvekst i Randaberg kommune.

Hovedoppgaver for barneverntjenesten:

1
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Motta og gjennomgå bekymringsmeldinger, foreta undersøkelser samt iverksette og følge opp tiltak. En
gir i stor grad råd og veiledning til foreldre og samarbeidspartnere

Utrede, forberede og føre saker til Fylkesnemnd og rettsapparat

Følge opp barn og unge plassert utenfor hjemmet

Alle ansatte har kontorplass på Randaberg arena samtidig som tjenesten har disponible kontorlokaler på Finnøy og

Rennesøy for bl.a. ungdomskoordinator. Fokuset for tjenesten er å sikre god og effektiv drift i alle ledd. En har hatt

stort fokus på å jobbe med felles rutiner samt utvikle en felles faglig plattform.

Barneverntjenesten hadde en kraftig økning i sykefraværet i 2018. Sykefraværet var 17 % sykefravær for hele

tjenesten. Sykefraværet anses som svært høyt og personalkontoret bistod med oppfølging av de ansatte.

Barnevernleder var sykemeldt i hele perioden frem til lederen avsluttet sitt ansettelsesforhold sommeren 2018.

Barneverntjenesten har hatt konstituert leder fra februar 2018. Barnevern jobber etter tidsfrister og tjenesten

håndterer mange komplekse saker som tilsier stor arbeidsbelastning. Ansatte i barneverntjenesten er særlig utsatt

for tilleggsbelastning som sjikane og trusler. Det har vært satt i gang både kortsiktige og langsiktige tiltak med fokus

på å få ned sykefravær samt sikre gode rutiner for ivaretakelse i forbindelse med belastning som trusler og sjikane.

Det er startet opp dialog mellom alle tre samarbeidskommunene og Stavanger for å sikre en god overgang til Nye

Stavanger.

6.4.9 NAV

Navs virksomhet utføres i tråd med arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV-loven), folketrygdloven, lov om

sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen samt lov om introduksjonsordning for nyankomne �yktninger.

NAV Rennesøy har som mål å sikre en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Flyktningtjenesten er en

del av NAV-kontoret.

I 2018 har unge voksne (personer under 30 år) vært et satsningsområde i hele NAV og for Rennesøy kommune. NAV

Rennesøy har et eget ungdomsteam, som siden oppstarten har hatt ukentlige gruppemøter med de unge, og jobbet

målrettet for å få de ut i arbeidsrettet aktivitet.  Satsningen har ogsåvært viktig for å klare å følge opp

aktivitetsplikten for de unge sosialhjelpsmottakere.

I Rennesøy kommune gikk andelen mottakere av sosialhjelp ned fra 143 personer i 2017 til 128 personer i 2018.

Nedgangen henger sammen med at �ere personer har kommet helt eller delvis i jobb, har �yttet fra kommunen og at

antallet nye henvendelser er redusert. Utbetalingen av sosialstønad har imidlertid ikke blitt redusert tilsvarende. Det

henger sammen med �ere langtidsmottakere av sosialhjelp i 2018 enn i 2017. Tallene viser at �ere mottakere av

sosialhjelp er �yktninger som er ferdig med 2-årig introduksjonsprogram, men som ikke har kommet i arbeid.

Resterende mottakere er personer som trenger midlertidig bistand i en vanskelig fase, personer som har behov for

supplerende støtte fordi inntekten ikke strekker til eller er i en overgang mellom lønn og en folketrygdytelse. I 2018

har kommunen opplevd en økning i antall barnefamilier som mottar sosialstønad.

Antall gjeldsrådgivningssaker har gått ned fra 46 saker i 2017 til 27 saker i 2018.  Mange av sakene er komplekse.

NAV har oppnådd følgende i 2018:

Tett oppfølging av de unge (under 30) i kommunen, både de som mottar kommunale og statlige ytelser.
Det har igjen bidratt til å ivareta aktivitetsplikten for unge mottakere av økonomisk sosialhjelp.

Har videreført «Jobbmuligheten» for unge voksne som mottar en ytelse fra NAV og står uten et
arbeidsrettet tiltak.
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Mer aktive brukere etter innføring av digital aktivitetsplan. Muligheten for å skrive direkte til veiledere
på Nav fører hyppigere kommunikasjon mellom bruker og NAV.

97 % måloppnåelse på antall arbeidsgiverkontakter

73 % overgang til arbeid blant arbeidssøkerne

67 % av sykemeldte har hatt dialogmøte sammen med arbeidsgiver og NAV innen 26 uker.

6.4.10 Flyktningarbeidet

På grunn av at antallet �yktninger som kom til Norge ble kraftig redusert i løpet av 2017, besluttet IMDI  at det i

2018 kun skulle bosettes �yktninger i kommuner med mer enn 5000 innbyggere og som kunne vise til gode

integreringstall. Rennesøy ble ikke anmodet om å ta imot nye �yktninger. På tross av dette kom det ni nye �yktninger

til Rennesøy kommune i 2018. Tre av disse kom fra andre kommuner på sekundærbosetting, mens de andre er en

familie på seks (nå syv) som kom til kommunen som kvote�yktninger.

2018 var preget av økt optimisme i arbeidslivet, og det har vist igjen i arbeidet med �yktningene i kommunen. Det har

vært lettere å �nne praksisplass til �yktningene i introduksjonsprogrammet. I tillegg har �ere gått over til hel- eller

deltidsstilling (gjerne med bistand fra NAV) eller utdanning ved videregående skole etter endt program.

6.4.11 Enhet for tverrfaglige tjenester

Enheten består av miljøtjeneste, ROP- team, boligtjenester, psykisk helsetjeneste, kreftsykepleier, koordinerende

enhet og saksbehandler-kontor for Helse- og omsorgstjenester. Enheten er samlokalisert med NAV.

Kreftsykepleier har i tillegg til direkte oppfølging av syke og pårørende, deltatt i interkommunale nettverk, hatt

kompetansehevende interne kurs og tilrettelegge for eksterne kurs i samarbeid med hjemmesykepleien. Rennesøy

har vært med i nytt prosjekt i grunnleggende palliasjon med fokus på demens, sammen med Randaberg, Finnøy og

Kvitsøy (midler fra Helsedirektoratet) samt deltatt på nettverksmøter for å sikre gode pasientforløp mellom 1. og 2.

linjetjenesten.

6.4.12 Rus og psykisk helse

Det er to ansatte i avdelingen som har særlig fokus på samtaleterapi. De �este samtaler gjennomføres på kontoret,

men det drives også oppsøkende tjenester ved behov. Det ble arrangert psykisk helsedag i samarbeid med

Brukerrådet. En av de ansatte har særlig ansvar for psykisk helsetilbud til �yktninger og er leder for det psykososiale

kriseteamet i kommunen. Kriseteamet har hatt 7 hendelser og kontakter tilknyttet hendelser i 2018. Det er tett

dialog med Sola DPS avdeling Ryfylke.

Prosjektet «Se meg»  ble videreført i 2018. Dette er et prosjekt som skal bidra til å hindre at unge mennesker faller ut

av skole og/eller arbeid. Foruten å gi støttesamtaler til ungdommen, har prosjektet fokusert på tverrfaglig samarbeid

og jobber tett opp mot skole, NAV, OT -veileder og pårørende.

Miljøtjenester gis til brukere med rus- og/eller psykisk lidelser, eller som av andre årsaker trenger støtte og veiledning

i hverdagen. Miljøtjenesten blir drevet som en oppsøkende tjeneste. Brukerne får individuell oppfølgning som skal

støtte opp om deres bo-evne, evne til å skaffe seg arbeid og annen støtte og veiledning for å få struktur i hverdagen.

ROP t t d b t h kti it t å d tt idd h l f ki k k h
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ROP-teamet er døgnbemannet og har aktiviteter på dag, ettermiddager og helger, for rus og psykisk syke som har

behov utover det miljøtjenesten kan tilby. I påvente av at bofellesskapet på Eltarvåg skal bygges, holder de til på

kommunehuset og disponerer en leilighet i Asalveien hvor de kan ha aktiviteter med brukerne. Miljøtjenesten og ROP

teamet jobber tett sammen. Det er i 2018 gjennomført kurs i aggresjonsmestring.

Rennesøy �kk i 2018 tilskuddsmidler fra Fylkesmannen til en miljøarbeider i ca 80 % stilling. Denne ressursen har

bidratt til et brukerrettet aktivitetstilbud. Sykkelverkstedet er et arbeid/aktivitets tilbud for brukere med rus og/eller

psykiske vansker. Dette er også en møteplass med ulike aktiviteter.

6.4.13 Langemann

Langemann bofellesskap er en døgnbemannet bolig for brukere med ulike funksjonsnedsettelser og ulike behov for

oppfølging og veiledning. Det legges vekt på at brukerne skal ha et trygt botilbud med fokus på egenmestring og en

meningsfull hverdag. Langemann bofellesskap har fokus på brukermedvirkning og legger til rette for variert

aktivitetstilbud med egnet bemanning på kveldstid og i helger. Brukerne har i 2018 hatt �ere lengre turer sammen

med personalet i løpet av året.

Langemann har en daglig leder, en vernepleier med medisinsk og faglige ansvar samt 13 andre stillinger med

miljøterapeuter, helsefagarbeidere, fagarbeidere og assistenter. Bofellesskapethar til sammen 9 årsverk.

Bofellesskapet har 8 leiligheter hvor 5 leietakere har vedtak som blir fulgt opp av personal ved Langemann. En av

leilighetene er reservert til avlastningstjenester og de to siste leilighetene har vært utleid til brukere som får

oppfølging fra andre avdelinger.

Leder ved Langemann har også ansvar for fag og personal for BPA (brukerstyrt personlig assistent), støttekontakter

og avlastere. I 2018 hadde kommunen 10 personer med oppfølging av støttekontakt og 4 familier med

avlastningstilbud samt 1 person med BPA.

Kompetanseheving 2018:

4 personal har deltatt på Autismeforeningens fagseminar

Vernepleier ved Langemann har i år tatt tilleggsutdanning i sosialkompetanse ved VID – Høyskole

Personell fra Langemann har i løpet av året deltatt på 3 fagdager ved SUS – Lokalt fagnettverk om
psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning

4 personal har deltatt på 3 dagers kurs om autisme og psykoedukativ tilnærming

Oppfriskningskurs HLR/svømmebasseng

6.5 Institusjon og hjemmetjenester

Helse- og omsorgstrappen er et viktig redskap i planlegging og prioritering av institusjons og hjemmetjenestene:

Trinn 1 – Helsefremmende tiltak

Trinn 2 – Forebyggende tiltak

Trinn 3 – Tjenester til hjemmeboende

Trinn 4 – Døgntilbud korttid i sykehjem

Trinn 5 – Døgntilbud via sykehjem langtids- eller heldøgns botilbud.
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Hjemmebaserte tjenester består av:

Aktivitetssenter

Hjemmesykepleie i omsorgsboliger

Hjemmesykepleie til øvrige innbyggere i kommunen

Hjemmehjelp/ praktisk bistand

Korttids- og rehabiliteringsavdeling (6 plasser, hvorav 0,5 sengeplass er forbeholde øyeblikkelig hjelp
tjeneste)

Rennesøy kommune skal være en hjemmetjenesteorientert kommune, og jobber kontinuerlig med å tildele tjenester

etter omsorgstrappen. I 2018 har man arbeidet videre med å være bevisst det å tildele riktig nivå på tjenestene, og

det har vært fokus på kvalitet og innhold i tjenestene.

Dag og aktivitetstilbud til eldre er en viktig del av en helhetlig strategi for tidlig innsats. Dette er ikke en lovpålagt

tjeneste, men et grep i forhold til tidlig innsats. Aktivitetssenteret er en tjeneste som er de�nert på de laveste

trinnene i omsorgstrappen. Tidlig innsats og forebygging av behov for tyngre pleie og omsorgstjenester er et av

hovedmålene for tjenesten. I 2018 var det i gjennomsnitt 20 brukere av senteret fordelt på 5 dager i uken med ulikt

antall dager pr bruker. Aktivitetssenteret har aktiviteter innen kultur, ut�ukter, trim, erindring og ernæring, og

samarbeider tett med frivillige og demensteamet.

Gjennom året har aktivitetssenteret samkjørt enkelte aktiviteter med Prestvågkafeen. Prestvågkafeen har åpent

mandag til torsdag, og er et tilbud for både beboer i omsorgsboliger, besøkende og brukere av Fysioterapitjenesten.

Det er et ønske at innbyggere i alle aldre skall besøke kafeen. Kommunen har en frivillighetskoordinator i 20 % stilling

som veileder, rekrutterer og koordinerer frivillige som vil arbeide i kafeen. Samarbeid mellom kommune, frivillige, lag

og organisasjoner er avgjørende for den aktiviteten man klarer å etablere i lokalsamfunnet. Målet til kafeen er å bidra

til å redusere ensomhet og underernæring til kommunens innbyggere i risikogruppen.

Demensteamet utgjør 20 % stilling som inngår i hjemmebaserte tjenester. Demensteamet har gjennom 2018 hatt

forventet antall henvendelser. Demensteamet har mottatt 8 henvisninger på utredninger fra fastleger, pleie og

omsorg og fysioterapitjenesten. Det er et jevnt antall med henvendelser fra pårørende og brukere. Det er etablert

tettere kontakt mellom aktivitetssenter og demensteam, for å imøtekomme etterspørsel fra pårørende.

Demensteamet har gjennom 2018 arrangert pårørendeskole. Tilsammen 10 pårørende deltok på de 6 kurskveldene.

Dette er en nedgang fra året før. Pårørendeskolen ble av deltagerne godt evaluert og de oppgir i sin evaluering at det

er et viktig arbeid og godt å få bli kjent med kommunen og tilbudet.

Korttidsavdelingen har i perioder hatt ledig kapasitet og Finnøy og Randaberg har etter avtale kjøpt plass i perioder.

Øyeblikkelig hjelp sengen til kommunen har hatt et gjennomsnittlig belegg på 33 % i 2018. Alle utskrivningsklare

pasienter fra SUS  er tatt imot når de er meldt til kommunen.

6.5.1 Institusjonstjenesten

Institusjonsbaserte tjenester består av:

3 langtidsavdelinger med til sammen 20 sengeplasser

Kjøkken/vaskeri, som også betjener hjemmetjenestene

I 2018 har institusjonen hatt fullt belegg. Det har vært lite ventetid på plass. Det har vært et stabilt personale ved

institusjonen og gode arbeidsforhold. Sykefraværet har vært svært lavt på hele institusjonen. Sykepleierdekningen og

d ll f k t d
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den generelle fagkompetansen er god.

Etter 1 1/2 år med ubesatte stillinger for sykepleiere på natt ble det gitt et lønnstillegg på kr 50 000 som førte til at

faste stillinger raskt ble besatt.

Kapasiteten på skjermet enhet har også dette året vært tilstrekkelig. Lokalene er ikke optimalt tilrettelagt for

personer med demens som har et høyt aktivitetsnivå. Dette medfører krevende perioder for beboere og ansatte i

enheten. Det har vært nødvendig med tiltak for å avlaste personalet som arbeider mye ved enheten.

I 2018 har det vært �ere henvendelser fra NAV om arbeidspraksisplasser på kommunens avdelinger. Dette har

kommunen hatt kapasitet til og ordningen har fungert bra. Et  økende antall elever og studenter har også hatt positiv

innvirkning på avdelingen.

Arbeid med personsentrert omsorg (VIPPS) er implementert og denne arbeidsmetoden fungerer svært godt.

Personalet �kk i 2018 kurs i ABCDE – systematisk observasjon i kommunehelsetjenesten.  Dette har gitt økt

kompetanse på somatisk sykdom, observasjon av helsetilstand og demenssykdom.
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7 Kultur og samfunn

7.1 Innledning

Kultur og samfunn har ansvar for alle tjenester og tiltak innenfor områdene samfunns- og arealplanlegging,

byggesaksbehandling, kart – og oppmålingstjenester, kulturforvaltning og drift inkl. bibliotek, frivillighetssentral og

barne- og ungdomsarbeid, landbruk og miljøforvaltning. I tillegg rapporterer IVAR som har ansvar for VAR- tjeneste i

kommunen til kommunalsjefen. Gjennom sitt tverrfaglige fagmiljø har avdelingen et godt utgangspunkt for tett

samarbeid om viktige plan- og samfunnsutfordringer i kommunen. Tjenesteområdet samarbeider i tillegg nært med

andre deler av organisasjonen, samt med eksterne myndigheter etter behov.

Kultur og samfunn har hatt følgende årsverk til disposisjon i 2018:

Tjenesteområdet inkluderer også VAR – området hvor IVAR IKS har ansvar for de kommunale tjenestene.

Det har vært vakanser og permisjon innenfor fagområdene i 2018, men vært etablert gode løsninger for å møte disse

utfordringene. I tillegg til ordinær drift har medarbeiderne aktivt deltatt i tjenesteutviklingsprogram og prosjekter i

regi av Nye Stavanger.

Også i 2018 har avdelingen hatt fokus på å videreutvikle medarbeiderne og kvalitetssikre tjenesteproduksjonen. Med

få ansatte på hvert fagområde er området sårbar når det gjelder bemanning, og det har vært viktig å tilrettelegge for

faglig utvikling hos den enkelte medarbeider.

7.2 Plan og forvaltning

Enheten har �ere ansvarsområder: 

• Plan har ansvar for arealplaner, både private og kommunale 

• Byggesak behandler søknader om tiltak og fører tilsyn 

• Geodata sørger bl.a. for at kommunen har et oppdatert og funksjonelt kartverktøy som gir grunnlag for effektiv

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

Antall årsverk 2018

Kommunalsjef 1

Plan og forvaltning 7

Kultur 5,2

Totalt 13,2

Tabell 7.1 Antall årsverk, Kultur og samfunn
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planlegging og saksbehandling 

• Landbruk, miljø og reiseliv

Arbeidsoppgavene er i stor grad lovpålagte og arbeidet styres hovedsakelig av plan- og bygningsloven,

seksjoneringsloven, jordloven, naturmangfoldloven, konsesjonsloven og matrikkelloven. Enheten har i 2018 hatt til

sammen syv hele fagstillinger til rådighet. Personal- og økonomiansvaret for avdelingen ligger hos kommunalsjef.

7.2.1 Plan

Begge årsverkene på fagområdet har vært besatt i hele 2018, men med delvis permisjon i en stilling. En stilling har

også funksjon som fagleder for Plan og forvaltning.

Kommuneplanarbeidet har hatt stor plass gjennom hele året med, med utarbeidelse av samfunns- og arealdel.

Sammen med reguleringsplan for bofelleskapet på Eltarvåg, samt arbeid med mulighetsstudie og utvikling av Vikevåg

sentrum.

7.2.2 Byggesak

Fagområdet har hatt krevende dispensasjonssaker, blant annet knyttet til tiltak i strandsonen og arealutnyttelse.

Ulovlighetsoppfølgingen er videreført i 2018. Mye av arbeidet innen ulovlighetsoppfølging skjer i samarbeid med

kommunejuristen. Heller ikke i 2018 har det vært kapasitet til å føre nevneverdig tilsyn utenom ulovlighetsoppfølging

som nevnt over.

Byggesaksavdelingen behandlet i 2018 89 søknader på 3-ukers saker med en gjennomsnittlig behandlingstid på 19

dager, og 59 søknader på 12-ukers saker med en gjennomsnittlig behandlingstid på 41 dager. I tillegg hadde

avdelingen 57 dispensasjonssaker og 14 klagesaker.

I siste halvdel av 2018 ble det kjøpt byggesakstjenester fra Stavanger kommune for å erstatte en vakant stilling.

Avdelingen har således kunnet opprettholde en relativt stabil tjenesteproduksjon.

7.2.3 Geodata

Det har vært avsatt 1 årsverk til fagområdet. Kvalitetsheving av matrikkelen, både eiendoms- og byggmassen, er

prioritert gjennom hele året.

7.2.4 Landbruk / miljø / reiseliv

Ved siden av ordinære forvaltningsoppgaver innen landbruk har avdelingen ansvar for forvaltning av vilt, miljø, skog,

kulturlandskap, friluftsliv og reiseliv.

Det er satt av to årsverk til fagområdet.

Grunnet avdelingens ressurssituasjon har fagområdet prioritert lovpålagte oppgaver, men samarbeid med ulike

aktører har bidratt til gjennomføring av andre tiltak også. Også i 2018 har Rennesøy vært en av de kommunene som

har fått mest kulturlandskapsmidler (SMIL midler). I samarbeid med Rennesøy og Finnøy turlag så er det nå merket ca.

4 km med turløyper på vestre Åmøy. For å fronte lokal mat og reiseliv er vi representert i Visit Utstein, Region
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Stavanger og Nordsjøveien.

7.3 Kultur

Kultur har ansvaret for kommunens kulturforvaltning, bibliotek, frivilligsentral, allmenn kultur og barne- og

ungdomsarbeid.

Det er satt av 5,2 årsverk til fagområdet. Det er rekruttert ny kulturformidler på biblioteket, samt ansatt

kulturforvalter med spesielt ansvar for kulturminner.

Et lokalt kulturtilbud er en viktig faktor i «Det gode liv på dei grøne øyane», og gjennom samarbeid med frivillige lag og

organisasjoner og andre kommunale tjenester er det tilrettelagt for aktivitetstilbud og arrangement for hele

befolkningen.

Integrering, tidlig Innsats og arbeid med fritidserklæringen har vært sentralt i arbeidet med spesielt barn og unge.

Ungdomsrådet har deltatt i ungdommens fylkesting, deltatt på samling med Nye Stavanger og de har jobbet med blant

annet kommuneplan. Fritidsklubben har prøvd nye modeller og åpningstider og vil fortsette arbeidet for å �nne en

god løsning sammen med kommunens ungdommer. Fritidsklubben har en økende deltakelse. Det er økt aktivitet i

øvingsfelleskapet.

Det er startet ett arbeid med formidling av natur og kulturmiljøet rundt Utstein kloster og Fjøløy fort for den

kulturelle skolesekken.

Frivilligsentralen samarbeider tett både med frivillige lag og organisasjoner og andre kommunale tjenester. Sentralen

har også i 2018 hatt et spesielt fokus på folkehelsearbeidet og integrering. Blant annet gjennom å tilrettelegge for

trimgruppene og aktivitetsdag for familier.

Biblioteket er kunnskapsformidler, møtested kultur- og debattarena. Biblioteket har tilbud til alle aldersgrupper, og er

godt brukt som sosial møteplass og lavterskeltilbud. Også i 2018 har det vært mange arrangement på biblioteket som

«Bok & kaf�» og barn i alle aldre har fått mulighet til å prøve laserkutter.

Kultur har ansvaret for publikumsbading, fordeling av treningstider og bruk av idrettshallene og idrettsbaner i

kommunen. I tillegg administrerer kultur spillemiddelsøknader og saksbehandler tilskuddsordninger til ulike

kulturformål i kommunen, herunder også tilskudd til andre trossamfunn. Avdelingen har også arrangert Kulturuka og

Rennesøydagen i samarbeid med lag og organisasjoner.

7.4 VAR avdeling

Avdelingen har ansvaret for tjenestene vann, avløp og renovasjon. Arbeidet utføres av IVAR IKS, etter avtale inngått

med Rennesøy kommune.

Hovedoppgaver 

Forvaltning, drift, vedlikehold og investeringsprosjekt innen vann, avløp og renovasjon.

Driftsavdelingen for Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy har en felles driftsleder og personell i driftsavdelingen blir brukt i

alle kommunene. Dette fører til bedre utnyttelse av personell og synergieffekter oppnås. VAR-ansvarlig har ansvar for

forvaltningen av VAR tjenestene i Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy. I tillegg har en saksbehandler, som benyttes sammen

med Stavanger kommune, jobbet 50 % på forvaltning hos Rennesøy kommune.
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I 2018 har driftsavdelingen utført arbeid på VA-anlegg som rutinemessig tilsyn, forefallende vedlikehold, prøvetaking,

planlagt forebyggende vedlikehold samt utbedret akutt skade på anlegg, deltatt på beredskapsøvelser, gjennomført

utbedringer ved svikt i driftskontrollanlegg og IKT-systemer, og skaffet til veie nødvann/ krisevann i ulike situasjoner.

7.4.1 Avløp

Slamtømming ble gjennomført for private slamavskillere på Rennesøy i høsten 2018 og alle kommunale

slamavskillere etter oppsatt tømmeplan. Det er �rmaet JTR Gruppen AS som står for tømmingen.

7.4.2 Renovasjon

Rennesøy kommune har inngått samarbeidsavtale med Renovasjonen IKS og Stavanger kommune om innsamling av

husholdningsavfall i Rennesøy kommune. Fraksjoner som hentes inn er restavfall, våtorganisk, papir og plast.

Rennesøy har en interkommunal avtale om tømming av nedgravde containere på Skorpefjell, Tusseberg og

Smedatunet. Ordningen fungerer bra.

Henteordningen for grovavfall er etablert som et fast tilbud for hele kommunen.

Driftsavdelingen, i samarbeid med Renovasjonen IKS har ansvar for utlevering av beholdere ved inn�ytting i nye

boliger og ved utskifting av beholdere. Det benyttes lokal frivillig organisasjon ved utlevering av tømmekalender,

poser etc.

7.4.3 Forvaltning

IVAR IKS har ansvar for ajourføring av kunde-register for vann, avløp og renovasjon. Dette er et omfattende arbeid.

Forvaltningen har også ansvar for saksbehandling knyttet opp til rørleggermeldinger, byggesaksbehandling,

utslippssøknader, vannmålerregistrering, reguleringsplaner, renovasjonssaker, oppfølging av investeringstiltak, ROS-

analyser, revidering av beredskapsplaner.

Oppsummering og utfordringer

Rekruttering og beholde spisskompetanse har vært, og vil fremdeles være en utfordring. Tjenesteområdet består av

mange fagområder med få ansatte i nøkkelstillinger. I mindre fagmiljøer er det derfor utfordrende å opprettholde

kontinuitet i forbindelse med oppsigelser, sykemeldinger, permisjoner og nyansettelser. Det er viktig å ta vare på

medarbeiderne gjennom kompetanseutvikling og lage gode arenaer for tverrfaglige diskusjoner og utvikling.

Økte forventninger og større krav til kommunen som samfunnsutviklingsaktør tilsier god plan- og samfunnsfaglig

kompetanse og et strategisk utviklingsfokus. Å sikre oppvekstmiljøet handler om å utvikle fysiske, sosiale og

kulturelle verdier.

Arbeidet med å skape en ny kommune sammen med Stavanger og Finnøy vil framover ha høy prioritert.

Balansegangen mellom fortsatt kvalitet i tjenesteproduksjonen og å bidra i fellesarbeidet vil kunne bli krevende.
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8 Tekniske tjenester

8.1 Innledning

Teknisk avdeling har det overordnede ansvaret for områdene Utbygging, Drift og vedlikehold, Renhold, Vei og

Beredskap.

Stillingsresursene for avdelingen i 2018 var:

8.2 Dri� og vedlikehold

Drift og vedlikehold har ansvar for alle kommunale bygg/anlegg og veivedlikehold. Kommunal bygningsmasse utgjør

nå i overkant av 37 000 m2.

I tillegg har enheten vedlikeholdsansvar for i overkant av 45 000 m2 offentlige områder med parker, plener og

friområder.

8.2.1 Vaktmester tjenesten

Vaktmesterne har ansvar for alt teknisk på de kommunale bygg. Formann har ansvaret for den daglige driften,

organisering av arbeidet, innkjøp av varer etc. Arealet som vaktmestertjenesten har hatt ansvar for i 2018 er på 40

000 m2. Alle avvik på kommunens bygg meldes inn online i systemet Facilit hvor vaktmestere har tilgang til disse

avvikene og underliggende dokumentasjon på sine telefoner og nettbrett.

Prioriterte arbeidsoppgaver i 2018 har vært:

1. Beredskap og skallsikring

2. Sjekk og kontroll av tekniske anlegg

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

Antall årsverk 2018

Drift 6,8

Renhold 16,5

Vei 2,5

Utbygging 1,0

Totalt 26,8

Tabell 8.1 Antall årsverk, Tekniske tjenester
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3. Vedlikehold, Garantier og reklamasjoner

4. Service, Reparasjoner og Rammeavtaler

5. Arrangementer

Oppgavene er også prioritert i tilsvarende rekkefølge i perioder med kapasitet- og ressursutfordringer.

8.3 Renholdstjenesten

Renholdstjenesten har ansvar for alt renhold av kommunale bygg. Renholdsleder har ansvaret for den daglige driften,

organisering av arbeidet samt innkjøp av varer etc. Arealet som renholdstjenesten har hatt ansvar for i 2017 er 37

000 m2. Revidering og tilpassing av renhold på det enkelte bygg har vært prioritert og ble iverksatt i 2018.

Sykefraværet har steget fra 7,5 % i 2017 til 12,6 % i 2018. I 2018 gjennomførte 7 renholdere den skriftlige delen i

fagbrevet. To renholdere har gjennomført og mottatt sitt fagbrev i 2018 og det forventes at �ere vil avholde

fagprøven i løpet av 2019.

8.4 Vei

8.4.1 Tra�kksikkerhet

Rullering av tiltakslisten i tra�kksikkerhetsplanen ble gjennomført høsten 2017, og vedtatt i Kommunestyret 14.

desember. Følgende tiltak �kk høyest prioritet i 2018: 

• Forlengelse av veilys langs FV 573 Sørbøveien fra Vikevåg mot Nordbø / Ertenstein 

• Veilys fra kryss Sørbøveien x E39 mot grendahuset 

• Fortau langs Hegrebergveien, fra rundkjøring til kaien

8.4.2 Asfaltering

Følgende veier er asfaltert i 2018: 

• Skulebakken 

• Vodlaveien 

• Vikekleiva 

• Bruveien (kommunal del) 

• Hegglandslia 

• Gangvei Skorpefjell (som følge av overvannsproblemer)

8.4.3 Ferister

Det ble skiftet ferist på Reianes. I tillegg ble det fjernet tre ferister på Bruveien (kommunal del).

8.4.4 Andre aktiviteter

I 2018 har også følgende arbeid blitt gjennomført 

• Vinterdrift 
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• Kantslått 

• Diverse grøfterens 

• Etablering av kantstein i felt på Haugvaldstad for bedre håndtering av overvann 

• Utbedring av skade i Hauskenveien 

• Utskifting av kantstein ved sykehjemmet i Vikevåg 

• Tømming av sandfangkummer 

• Soping av kommunale veier 

• Søknad om sykkelparkeringer på Askje og i Vikevåg. Statlig ordning for å tilrettelegge for bruk av sykkel til

kollektivknutepunkter.

Rennesøy kommune inngikk høsten 2017 avtale med Stavanger kommune om overtakelse av veivedlikeholdet på

Austre Åmøy som en del av arbeidet med kommunesammenslåingen.

Prosjekter

Følgende prosjekter er det blitt arbeidet med i 2018:

Gang- og sykkelvei på Sokn: Fullføring av grunnerverv, anbudsutlysning og klargjøring for oppstart av
anleggsarbeidene. Bygging starter ca. 1. februar 2019.

Veilysprosjekter langs Sørbøveien: I forbindelse med at Statens vegvesen ønsker å overta veilys langs
fylkesveier har Rennesøy kommune bedt vegvesenet vurdere overtakelse av disse prosjektene.

Fortau fra Vikevåg sentrum til sykehjemmet: Utarbeidet ny reguleringsplan som følge av utfordring
knyttet til grunnerverv. Grunnerverv ble fullført desember 2018.

Reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei mellom Østhusvik og Hanasand: Plan ble førstegangsbehandlet
våren 2018. Arkeologiske registreringer gjennomført høst 2018. Forventes ferdigbehandlet vinter/vår
2019.

Reguleringsplan for veiutvidelse av FV 574 Østhusvikveien: Arkeologiske registreringer gjennomført
høst 2018. Plan kommer til førstegangsbehandling vår 2019.

Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Austre og Vestre Åmøy: Nye Stavanger kommune �kk i
2017 midler til utarbeidelse av reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei mellom Austre og Vestre Åmøy.
Stavanger kommune har ansvaret for reguleringsplan. Rennesøy kommune deltar i prosjektgruppen og
gir innspill til arbeidet.

Utbedring av kommunale kaier: Prosjektet påbegynt i 2018. Hovedtyngden av arbeidene gjennomføres
vinter/vår 2019.

Utbedring av natursteinmur i Breivik, Vestre Åmøy: Startet prosjektering 2018. Videreføres i 2019.

Utskifting av kvikksølvholdige veilysarmaturer: Lyse har gjort mye arbeid i 2018 og skal sluttføres i 2019.

8.5 Utbygging

Hovedoppgaver

Prosjektering og planlegging av større offentlige bygg og anlegg

Kostnadskalkulering av offentlige bygg og anlegg

Byggeledelse og prosjektledelse

Grunnforhandlinger, kjøp og salg av off. areal og eiendommer
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Delta ved utarbeidelse av utbyggingsavtaler

Merkantil/økonomisk oppfølging av alle større bygge- og anleggsarbeider

Utbygging av byggefelt/kommunekontakt for private felt

Rehabilitering av kirker og kirkegårder

Ressurser utbygging 

Utbygging har en prosjektleder i 100 % stilling. I tillegg ble det leid inn eksterne ressurser ved behov under hvert

prosjekt for å ivareta de enkelte tekniske områder. Vaktmestertjenesten blir også i de tilfeller der dette er

formålstjenlig, brukt i enkelte prosjekter.

Større prosjekt startet/utført i 2018

Rehabilitering av Bru Barnehage 

Arbeid med rehabilitering av Bru barnehage ble ferdigstilt sommeren 2018. Arbeidet innbefattet en totalrenovering

hvor det ble skiftet ventilasjon, belysning og installert vannbåren varme i alle gulv.

Omsorgsboliger Eltarvåg 

Omsorgsboligene på Eltarvåg ble ferdig planlagt, prosjektert og innhentet priser første halvår 2017. 

Omreguleringsarbeid ble sluttført i 2018 basert på avvik påpekt fra Fylkesmannen i Rogaland. Det er kommet klager

på omreguleringen og IG søknad som er videresendt for behandling til Fylkesmannen i 2018. Det forventes en

avklaring på dette i løpet av første kvartal 2019.

Rehabilitering av omsorgsboliger 

Det er oppgradert og rehabilitert 1 omsorgsleilighet i Vikevågveien i 2018.

ENØK prosjekter 

Flere enøk prosjekter ble startet opp i 2017 hvor de �este ble gjennomført i 2018 og det forventes at dette arbeidet

avsluttes i løpet av første halvdel i 2019. Tiltakene som er valgt ut og søkt om støtte til for gjennomføring fra Enova er

beregnet til kr 16,6 mill. Det vil gi en forventet energibesparelse på ca 1,26 mill. kWh/år (30 % reduksjon fra dagens

forbruk på disse byggene). Det er beregnet en besparelse for disse tiltakene på omtrent kr 1,45 mill./år. 

Følgende prosjekter inngår i ENØK satsingen: 

– Rennesøy bo- og rehabiliteringssenter 

– Rennesøy skole med �erbrukshall og basseng 

– Bru barnehage 

– Brannstasjonen 

– Mosterøy skole + Mastrahallen 

– Lagerhall Hausken 

– Meieriet 

– Østhusvik barnehage 

– Legesenteret

Dette arbeidet inkluderte også etableringen av en solcelleløsning på Rennesøy bo- og rehabiliteringssenter med

batteri back-up som i tillegg til å redusere energiforbruket med bruk av solenergi har gitt muligheter til å redusere

energikostnader med kutting av energitoppene. Dette anlegget gir også reservestrøm til sykehjemmets kritiske

områder ved strømbortfall.

Kunstgressbane på Mosterøy 

Grusbanen ved Mosterøy Skole ble i 2018 bygget om til en kunstgressbane

Rehabilitering av Fjøløy Fort 

B f l f l i O tti h tt å f hh 1953 1954 bli h bilit t j t k i k
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Befalsforlegning og Overnattingshytten som regnes å være fra hhv. 1953 og 1954, blir rehabilitert gjennom tekniske

og bygningsmessige oppgraderinger både innvendig og utvendig. Dette arbeidet startet opp i 2018 og forventes

ferdigstilt i løpet av første halvdel av 2019.

Generelt 

Lov om offentlig anskaffelse stiller strenge krav til utarbeidelse av konkurranse-dokumenter/anbud. Alle bygge- og

anleggsprosjekt skal lyses ut på anbud med tilhørende evalueringsprosesser, kontraktsforhandlinger og oppfølging.

Når avdelingen selv utfører en overordnet byggeledelse med å innleie av spesialister innenfor de enkelte fagområder

innebærer dette en vesentlig innsparing i prosjektene. Dette fordrer grundig oppfølging av utførte arbeider og

kontroll av juridisk korrekt innhenting av priser. Det er viktig at kontraktsinngåelser foregår på riktig måte og til rett

pris. Lokal innkjøpskompetanse er nødvendig for å kunne de�nere kvaliteter og brukstilpasninger, konsekvenser og

kostnader, ta hensyn til lokale forhold og behov samt fremlegge forslag til løsninger og kostnadskalkyler for

kommunens prosjekt til politisk behandling.

8.6 Beredskap

Avdelingens arbeid med sivilt beredskap var i 2018 å gjennomgå kommunens overordnede ROS-analyse og oppdatere

beredskapsplanen. Alt beredskapsarbeidet blir gjennomført i nært samarbeid med arbeidsgruppen som er nedsatt av

representanter fra de enkelte kommunale fagområder samt kommunens øverste ledelse.
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9 KOSTRA nøkkeltall

9.1 Innledning

Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen  fra 2018. Tallene er foreløpige, endelig tall vil foreligge

i juni. I tillegg til Rennesøy kommune er det tatt med enkelte andre kommuner fra Rogaland, gjennomsnittstall for

Rogaland, landet og gruppe 2. Landets 422  kommuner er gruppert i 11 kategorier og 16 undergrupperinger, etter

folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Gruppe 2 består av 60 små kommuner med middels bundne

kostnader per innbygger og middels frie disponible inntekter. Følgende Rogalandskommuner er med i gruppe 2; Lund,

Bjerkreim, Finnøy og Rennesøy. Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå (https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra).

Statistikken om brukerne av pleie- og omsorgstjenester er basert på IPLOS . Andre opplysninger om tjenesten og

institusjonene bygger fortsatt på ordinære KOSTRA-skjema.

9.2 Befolkningsutvikling

Rennesøy kommune var en vekstkommune i årene 2002-2014, men de siste årene har veksten avtatt betydelig.

Veksten i 2018 endte på null prosent, noe opp fra -0,9 % i 2017. Befolkningstallet er 4 847 per 31.12.2018.

Kommunen har en relativt ung befolkning, men opplever at andelen 0 – 5 år (7,7 % mot gjennomsnittet i Rogaland på

7,6 %) er fallende og er ikke lenger blant topp ti av kommunene i Rogaland som har størst andel av befolkningen i

denne aldersgruppen. I aldersgruppen 6 – 15 år har Rennesøy nest høyest andel (16,1 % mot gjennomsnittet på 13,4

%). I aldersgruppen 16 – 24 år ligger Rennesøy så vidt under gjennomsnittet i Rogaland, med 11 % mot gjennomsnittet

på 11,6 %. I aldersgruppen 25 – 66 år ligger kommunen under gjennomsnittet med 53,9 % mot Rogaland med 54,7 %.

For den siste aldersgruppen fra 67 år og over er kommunen med 11,2 % blant kommunene med lavest andel av

befolkningen i aldersgruppen og gjennomsnittet i Rogaland er på 12,7 %. Se nedenfor for �ere detaljer og

sammenligninger.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

1

2

3

Behovspro�l 2017
Rennesøy

2017
Rennesøy Randaberg Finnøy Gjesdal Stavanger

Gruppe

2

Gj.snitt

Rogaland

Gj.snitt

landet

unntatt

Oslo

Befolkningsdata pr.Befolkningsdata pr.

31.12.201831.12.2018
                          

Folkemengde i alt 4 849 4 847 11 053 3 150 11 899 134 037 192 553 475 654 4 647 141 

Andel kvinner 48,5 48,9 49,4 47,3 49 49,9 49,0  49,3 49,5 

Andel menn 51,5 51,1 50,6 52,7 51 50,1 51,0  50,7 50,5 
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Behovspro�l 2017
Rennesøy

2017
Rennesøy Randaberg Finnøy Gjesdal Stavanger

Gruppe

2

Gj.snitt

Rogaland

Gj.snitt

landet

unntatt

Oslo

Andel 0 åringer 1,1 1,1 1,2 0,7 1,2 1,1 0,9  1,2  1,0 

Andel 1-5 år 7,2 6,6 6,8 7 7,9 6,1 5,1  6,5  5,6 

Andel 6-15 år 15,7 16,1 14,2 13,2 14,7 12,3 11,8   13,4 12,3 

Andel 16-18 år 4,4 4,5 4,4 4 4,3 3,5 3,8   3,8 3,7 

Andel 19-24 år 6,9 6,5 8,3 6,9 7,6 8,3 7,0   7,8 7,6 

Andel 25-66 år 53,9 54 52,6 52,8 54,7 56,5 51,8   54,6 54,0 

Andel 67-79 år 7,9 8,2 8,9 10,7 7,4 8,8 13,8   9,2 11,3 

Andel 80 år og over 2,9 2,9 3,7 4,6 2,2 3,4 5,7   3,5 4,4 

LevekårsdataLevekårsdata                           

Levendefødte per

1000 innbyggere
10,9 10,7  12,7 7,9 12,1  11,9  8,8  11,6  9,9 

Døde per 1000

innbyggere
3,7 4,9  4,5 8,6 5,2   6,3 10,5  6,4  8,0

Inn�ytting per 1000

innbyggere
43,5 43,3  58,4 41,9 50,5  59,6  45,6  23,6  54,4 

Ut�ytting per 1000

innbyggere
59,6 49,5  59,2 56,2 54,7   58,4 48,6  24,4  51,0 

ArbeidsmarkedArbeidsmarked                           

Andel arbeidsledige

15-74 år i prosent av

befolkningen

2,1 2,0  2,2 1,5 2,6 2,8 1,1  2,5 1,5 

Tabell 9.1 Behovspro�l 2018
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Figur 9.1 Befolkningsvekst i prosent i Rennesøy sammenlignet med Rogaland i perioden 1990 – 2018

Figur 9.2 Befolkningsvekst i prosent i Rennesøy kommune i perioden 2000-2018

9.3 Lønnsutgi�er
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Tabellen nedenfor viser hvordan lønnsutgiftene fordeler seg prosentvis mellom de ulike tjenesteområdene. Rennesøy

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

Rogaland. Dette henger mye sammen med hvordan aldersfordelingen er i kommunen, se behovspro�ltabell 9.1.

Lønnsutgifter 2018 i

% av totale

lønnsutgifter

Rennesøy

2017
Rennesøy Randaberg Finnøy Gjesdal Stavanger

Gruppe

2

Gj.snitt

Rogaland

Gj.snitt

landet

unntatt

Oslo

Lønn, adm., styring,

fellesutgifter
6,8 10,4 4,5 10,6 3,3 5,7 6,4 5,4 5,3

- herav lønn styring og

kontrollvirksomhet
1,0 1,1 0,6 1,3 0,6 0,6 1,1 0,7 0,7

- herav lønn

administrasjon
6,1 5,8 5,5 9,1 4,8 6,6 6,9 5,8 6,0

- herav lønn

fellesutgifter
-0,3 3,5 -1,6 0,2 -2,1 -1,5 -1,6 -1,1 -1,4

Lønn, barnehage 21,2 20,6 14,0 14,1 18,8 14,6 10,6 11,8 9,3

Lønn,

grunnskoleopplæring
30,1 29,0 27,2 28,4 31,1 25,8 22,8 27,4 25,4

Lønn, helse og omsorg 26,1 27,7 35,8 39,0 30,5 34,4 44,8 38,0 41,9

Lønn, sosialtjenesten 8,0 8,2 5,2 3,6 5,8 6,0 4,4 4,6 3,8

Lønn, barnevern 0,0 0,0 5,7 0,0 2,8 4,0 1,4 3,2 3,1

Lønn, vann, avløp,

renovasjon/avfall
0,6 0,5 1,8 1,1 2,1 2,0 1,9 2,1 1,8

Lønn, fysisk

planlegging,

kulturminne/natur/

nærmiljø

1,8 1,3 1,5 1,6 1,7 2,0 1,7 1,9 1,8

Lønn, kultur 2,7 2,2 3,4 1,4 2,3 3,6 2,2 3,1 2,7

Lønn, kirke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0

Lønn, samferdsel 0,7 0,1 0,3 0,0 0,3 0,9 0,3 0,6 0,8

Lønn, bolig 0,2 0,0 0,4 0,0 0,2 0,7 0,3 0,5 0,5

Lønn, næring 0,6 0,5 0,3 0,4 0,6 0,5 1,0 0,5 0,6

Lønn, brann og

ulykkesvern
1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,7 1,5
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Summen av andelene for utgifter til tjenesteområdene er ikke 100 % for noen av utgiftsbegrepene i denne tabellen.

Dette skyldes blant annet at enkelte funksjoner enten inngår i �ere av tjenesteområdene eller ikke inngår i i noe

tjenesteområde grunnet omlegging i Kostra-strukturen.

 

9.4 Utvalgte nøkkeltall

Figur 9.3 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

Lønnsutgifter 2018 i

% av totale

lønnsutgifter

Rennesøy

2017
Rennesøy Randaberg Finnøy Gjesdal Stavanger

Gruppe

2

Gj.snitt

Rogaland

Gj.snitt

landet

unntatt

Oslo

TotalTotal 100100 100100 100100 100100 100100 100100 9898 100100 9999

Tabell 9.2 Lønnsutgifter 2018

Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

Rennesøy

Randaberg

Finnøy

Gjesdal

Stavanger
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Figur 9.4 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

Figur 9.5 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter
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Figur 9.6 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

Figur 9.7 Frie inntekter i kroner per innbygger
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Figur 9.8 Frie inntekter i kroner per innbygger

Figur 9.9 Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter
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Figur 9.10 Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter

Figur 9.11 Arbeidskapital eks. premieavvik i % av brutto driftsinntekter
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Figur 9.12 Arbeidskapital eks. premieavvik i % av brutto driftsinntekter

Figur 9.13 Netto lånegjeld i kroner per innbygger
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Figur 9.14 Netto lånegjeld i kroner per innbygger

Figur 9.15 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager
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Figur 9.16 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager

Figur 9.17 Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år i kroner, grunnskolesektor
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Figur 9.18 Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år i kroner, grunnskolesektor

Figur 9.19 Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten
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Figur 9.20 Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten

Figur 9.21 Netto driftsutgifter per innbygger 20-66 år i kroner, sosialtjenesten
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Figur 9.22 Netto driftsutgifter per innbygger 20-66 år i kroner, sosialtjenesten

Figur 9.23 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år i kroner, barnevernstjenesten
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Figur 9.24 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år i kroner, barnevernstjenesten

Figur 9.25 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kroner per innbygger
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Figur 9.26 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kroner per innbygger

Figur 9.27 Andel barn 1-5 år med barnehageplass
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Figur 9.28 Andel barn 1-5 år med barnehageplass

Figur 9.29 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
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Figur 9.30 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning

Figur 9.31 Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten
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Figur 9.32 Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten

Figur 9.33 Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten
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Figur 9.34 Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten

Figur 9.35 Andel brukertilpassede enerom
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Figur 9.36 Andel brukertilpassede enerom

Figur 9.37 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år
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Figur 9.38 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år

Figur 9.39 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere
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Figur 9.40 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere
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10 Årsregnskap

Vedlegg:

Årsregnskap 2018 for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport2018.rennesoy.kommune.no/wp-

content/uploads/sites/23/2019/03/Årsregnskap-2018-for-Rennesøy-kommune-med-noter-1.pdf)

10.1 Årsregnskap 2018

10.1.1 Hovedoversikt drift

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

  Note
Regnskap

2018

Justert

budsjett 2018

Opprinnelig

budsjett 2018

Regnskap

2017

Driftsinntekter          

Brukerbetalinger 1 -20 304 361 -19 511 000 -19 511 000 -20 012 081

Andre salgs- og leieinntekter 1 -35 478 504 -33 890 000 -33 885 000 -33 280 753

Overføringer med krav til motytelse   -48 747 707 -41 452 000 -21 397 000 -50 472 423

Rammetilskudd   -131 535 200 -132 640 000 -131 340 000 -131 836 324

Andre statlige overføringer 1 -20 908 569 -22 975 000 -14 032 000 -14 702 959

Andre overføringer 1 - - - -144 000

Inntekts- og formuesskatt   -154 331 155 -149 880 000 -149 880 000 -146 691 587

Eiendomsskatt 1 -1 567 692 -1 568 000 -1 650 000 -1 567 692

Andre direkte og indirekte skatter   - - - -

Sum driftsinntekter   -412 873 190 -401 916 000 -371 695 000 -398 707 819

           

Driftsutgifter          

Lønnsutgifter 2 211 629 336 214 317 000 201 186 000 207 642 571
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  Note
Regnskap

2018

Justert

budsjett 2018

Opprinnelig

budsjett 2018

Regnskap

2017
Sosiale utgifter 2 55 563 629 55 606 000 54 404 000 54 079 531

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens

tjenesteproduksjon
6 40 968 651 41 089 000 40 071 000 46 122 972

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal

tjenesteproduksjon
6 49 712 768 51 597 000 47 658 000 44 348 576

Overføringer 6 21 854 728 20 887 000 11 838 000 27 682 713

Avskrivninger 7 22 465 907 21 295 000 3 308 000 20 137 146

Fordelte utgifter   -45 615 -200 000 - -

Sum driftsutgifter   402 149 405 404 591 000 358 465 000 400 013 509

Brutto driftsresultatBrutto driftsresultat    -10 723 785-10 723 785 2 675 0002 675 000 -13 230 000-13 230 000 1 305 6911 305 691

Finansinntekter          

Renteinntekter og utbytte 8 -9 462 752 -8 962 000 -8 670 000 -9 441 982

Gevinst �nansielle instrumenter (omløpsmidler)   - - - -

Mottatte avdrag på utlån   -60 252 -50 000 -50 000 -24 400

Sum eksterne �nansinntekter   -9 523 004 -9 012 000 -8 720 000 -9 466 382

Finansutgifter          

Renteutgifter og låneomkostninger 8 10 711 573 10 227 000 9 952 000 11 098 387

Tap �nansielle instrumenter (omløpsmidler)   - - - -

Avdrag på lån 9 19 975 130 19 975 000 18 700 000 25 126 823

Utlån   10 015 70 000 70 000 56 961

Sum eksterne �nansutgifter   30 696 718 30 272 000 28 722 000 36 282 170

           

Resultat eksterne �nanstransaksjoner   21 173 715 21 260 000 20 002 000 26 815 788

           

Motpost avskrivninger 7 -22 465 907 -22 275 000 -2 395 000 -20 137 146

Netto driftsresultatNetto driftsresultat    -12 015 978-12 015 978 1 660 0001 660 000 4 377 0004 377 000 7 984 3327 984 332

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektNetto driftsresultat i prosent av driftsinntekt    2,9 %2,9 % -0,4 %-0,4 % -1,2 %-1,2 % -2,0 %-2,0 %

89



10.1.2 Regnskapsskjema 1A – drift

  Note
Regnskap

2018

Justert

budsjett 2018

Opprinnelig

budsjett 2018

Regnskap

2017
Interne �nanstransaksjoner          

Bruk av tidligere års regnskapsmessige

mindreforbruk
10 - - - -14 097 501

Bruk av disposisjonsfond (ubundet 10 -8 657 417 -7 908 000 -3 383 000 -8 663 051

Bruk av bundne driftsfond 10 -4 926 725 -2 338 000 -1 244 000 -1 356 096

Sum bruk av avsetninger   -13 584 142 -10 246 000 -4 627 000 -24 116 648

           

Overført til investeringsregnskapet 10 920 000 920 000 - 15 008

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige

merforbruk
  - - - -

Avsatt til disposisjonsfond 10 8 347 527 7 666 000 214 000 14 542 329

Avsatt til bundne driftsfond 10 1 595 909 - 36 000 1 574 979

Sum avsetninger   10 863 437 8 586 000 250 000 16 132 316

           

Regnskapsmessig mindreforbruk (+)/merforbrukRegnskapsmessig mindreforbruk (+)/merforbruk

(-)(-)
1010 -14 736 683-14 736 683 -- -- --

10.1 Hovedoversikt drift

 
Regnskap

2018
Rev. bud. 2018 Opprinnelig bud. 2018 Regnskap 2017

Skatt på inntekt og formue -154 331 155 -149 880 000 -149 880 000 -146 691 587

Ordinært rammetilskudd -131 535 200 -132 640 000 -131 340 000 -131 836 324

Skatt på eiendom -1 567 692 -1 568 000 -1 650 000 -1 567 692

Andre direkte eller indirekte skatter - - - -

Andre generelle statstilskudd -20 033 569 -22 975 000 -14 032 000 -14 702 959

Sum frie disponible inntekterSum frie disponible inntekter -307 467 616-307 467 616 -307 063 000-307 063 000 -296 902 000-296 902 000 -294 798 562-294 798 562

Renteinntekter og utbytte -9 462 741 -8 962 000 -8 670 000 -8 247 728

90

http://arsrapport2018.rennesoy.kommune.no/10-arsregnskap/10-1-arsregnskap-2018/#10-1-2-regnskapsskjema-1a-drift


Avvik mellom skjemaene 1A og 1B for regnskapsår 2017 sett opp mot tidligere avlagt regnskap for 2017 skyldes

endringer i fordeling av tall mellom skjemaene.

10.1.3 Regnskapsskjema 1B – drift

 
Regnskap

2018
Rev. bud. 2018 Opprinnelig bud. 2018 Regnskap 2017Gevinst �nansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - -

Renteutg., provisjoner og andre �nansutg. 10 483 863 10 227 000 9 952 000 9 836 798

Tap �nansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - -

Avdrag på lån 19 975 130 19 975 000 18 700 000 25 126 823

Netto �nansinntekter/utgifterNetto �nansinntekter/utgifter 20 996 25220 996 252 21 240 00021 240 000 19 982 00019 982 000 26 715 89326 715 893

Til dekn. av tidl. års regnsk.messige merforbr. - - - -

Til ubundne avsetninger 8 347 527 7 666 000 214 000 14 542 329

Til bundne avsetninger 1 595 909 - 36 000 1 574 979

Bruk av tidl.års regnskapsm. mindreforbruk - - - -14 097 501

Bruk av ubundne avsetninger -8 657 417 -7 908 000 -3 383 000 -8 663 051

Bruk av bundne avsetninger -4 926 725 -2 338 000 -1 244 000 -1 356 096

Netto avsetningerNetto avsetninger -3 640 706-3 640 706 -2 580 000-2 580 000 -4 377 000-4 377 000 -7 999 340-7 999 340

         

Overført til investeringssregnskapetOverført til investeringssregnskapet 920 000920 000 920 000920 000 -- 15 00815 008

         

Til fordeling driftTil fordeling drift -289 192 070-289 192 070 -287 483 000-287 483 000 -281 297 000-281 297 000 -276 067 001-276 067 001

         

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 274 455 387274 455 387 287 483 000287 483 000 281 297 000281 297 000 276 067 001276 067 001

         

Regnskapsmess. mindreforb. (-) / merforbrukRegnskapsmess. mindreforb. (-) / merforbruk

(+)(+)
-14 736 683-14 736 683 -- -- --

Tabell 10.2 Regnskapsskjema 1A - drift

  Regnskap 2018 Rev.bud. 2018 Opprinnelig bud. 2018 Regnskap 2018

Til fordeling drift (fra skjema 1A)Til fordeling drift (fra skjema 1A) -274 455 387-274 455 387 -287 483 000-287 483 000 -281 297 000-281 297 000 -276 067 001-276 067 001
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10.1.4 Hovedoversikt investering

  Regnskap 2018 Rev.bud. 2018 Opprinnelig bud. 2018 Regnskap 2018
Fellestjenester 27 552 730 30 826 370 29 343 000 28 585 492

Oppvekst og læring 134 281 042 129 734 800 116 220 000 127 608 698

Helse og velferd 91 411 768 97 169 720 93 812 000 91 342 782

Kultur og samfunn 12 233 993 16 147 300 11 191 000 11 744 070

Tekniske tjenester 26 523 342 28 366 810 24 120 000 30 167 888

Finans -17 547 487 -14 762 000 6 611 000 -13 381 929

Fordelt til driftFordelt til drift 274 455 387274 455 387 287 483 000287 483 000 281 297 000281 297 000 276 067 001276 067 001

Regnskapsmess. mindreforb. (-) / merforbruk (+)Regnskapsmess. mindreforb. (-) / merforbruk (+) -- -- -- --

Tabell 10.3 Regnskapsskjema 1B - drift

  Note
Regnskap

2018

Rev. bud.

2018

Vedtatt bud.

2018

Regnskap

2017

Salg av driftsmidler og fast eiendom 3 0 0 0 0

Andre salgsinntekter   -15 605 0 0 0

Overføringer med krav til motytelse   1 114 203 0 11 925 000 -393 802

Kompensasjon for merverdiavgift   7 239 144 5 210 500 5 210 500 -5 646 658

Statlige overføringer 3 0 0 0 0

Andre overføringer   167 000 0 0 0

Renteinntekter og utbytte   0 0 0 0

Sum inntekterSum inntekter    8 504 7418 504 741 5 210 5005 210 500 17 135 50017 135 500 -6 040 460-6 040 460

Lønnsutgifter 2 1 154 291 0 0 667 905

Sosiale utgifter 2 340 556 0 0 197 052

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens

tjenesteproduksjon
  31 362 246 48 325 500 100 821 500 39 965 774

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal

tjenesteproduksjon
3 1 899 015 0 0 0

Overføringer   7 238 789 0 0 5 646 658
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10.1.5 Regnskapsskjema 2A – investering

  Note
Regnskap

2018

Rev. bud.

2018

Vedtatt bud.

2018

Regnskap

2017
Renteutgifter og omkostninger   0 0 0 0

Fordelte utgifter   0 0 0 0

Sum utgifter   41 994 896 48 325 500 100 821 500 46 477 390

Avdrag på lån 3 7 606 081 0 0 3 914 023

Utlån   12 815 000 0 0 10 269 000

Kjøp av aksjer og andeler   843 764 0 0 769 083

Dekning av tidligere års udekket 10 0 0 0 0

Avsatt til ubundne investeringsfond   0 0 0 1 150 000

Avsatt til bundne investeringsfond   0 0 0 0

Sum �nansieringstransaksjonerSum �nansieringstransaksjoner    21 264 84521 264 845 00 00 16 102 10616 102 106

FinansieringsbehovFinansieringsbehov    54 755 00054 755 000 43 115 00043 115 000 83 686 00083 686 000 56 539 03656 539 036

Bruk av lån   36 585 094 35 045 000 76 536 000 -50 691 005

Salg av aksjer og andeler 3 102 720 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån 3 8 756 081 0 0 -5 064 023

Overført fra driftsbudsjettet 10 920 000 920 000 0 -15 008

Bruk av tidligere års udisponert 10 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 10 250 000 250 000 250 000 0

Bruk av bundne driftsfond   0 0 0 0

Bruk av ubundne investeringsfond 10 6 900 000 6 900 000 6 900 000 -769 000

Bruk av bundne investeringsfond 10 1 241 104 0 0 0

Sum �nansieringSum �nansiering    54 755 00054 755 000 43 115 00043 115 000 83 686 00083 686 000 -56 539 036-56 539 036

Udekket (+)/udisponert (-)Udekket (+)/udisponert (-)    00 00 00 00

Tabell 10.4 Hovedoversikt investering

  Regnskap 2018 Rev. bud. 2018 Vedtatt bud. 2018 Regnskap 2017

Investeringer i anleggsmidler 41 994 896 48 325 500 100 821 500 46 477 390
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10.1.6 Regnskapsskjema 2B – investering

  Regnskap 2018 Rev. bud. 2018 Vedtatt bud. 2018 Regnskap 2017
Utlån og forskutteringer 12 815 000 0 0 10 269 000

Kjøp av aksjer og andeler 843 764 0 0 769 083

Avdrag på lån 7 606 081 0 0 3 914 023

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0

Avsetninger 0 0 0 1 150 000

Årets �nansieringsbehov 63 259 741 48 325 500 100 821 500 62 579 496

Finansiert slik:        

Bruk av lånemidler 36 585 094 35 045 000 76 536 000 50 691 005

Inntekter fra salg av anleggsmidler 102 720 0 0 0

Tilskudd til investeringer 167 000 0 0 0

Kompensasjon for merverdiavgift 7 239 144 5 210 500 5 210 500 5 646 658

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 9 870 283 0 11 925 000 5 457 824

Andre inntekter -15 605 0 0 0

Sum ekstern �nansieringSum ekstern �nansiering 53 948 63753 948 637 40 255 50040 255 500 93 671 50093 671 500 61 795 48861 795 488

Overført fra driftsregnskapet 920 000 920 000 0 15 008

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

Bruk av avsetninger 8 391 104 7 150 000 7 150 000 769 000

Sum �nansieringSum �nansiering 63 259 74163 259 741 48 325 50048 325 500 100 821 500100 821 500 62 579 49662 579 496

Udekket/udisponertUdekket/udisponert 00 00 00 00

Tabell 10.5 Regnskapsskjema 2A – investering

  Regnskap 2018 Rev. bud. 2018 Vedtatt bud. 2018 Regnskap 2017

Til investeringer i anleggsmidler (fra skjema 2A)Til investeringer i anleggsmidler (fra skjema 2A) 41 994 89641 994 896 48 325 50048 325 500 100 821 500100 821 500 46 477 39046 477 390

Fellestjenester - 875 000 1 281 250 531 679

Oppvekst og læring 311 500 312 500 312 500 1 240 009
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10.1.7 Hovedoversikt balanse

  Regnskap 2018 Rev. bud. 2018 Vedtatt bud. 2018 Regnskap 2017
Helse og velferd 848 332 780 000 780 000 283 838

Kultur og samfunn 3 709 277 6 312 500 47 332 250 27 600 351

Tekniske tjenester 37 125 787 40 045 500 51 115 500 16 821 512

Sum fordeltSum fordelt 41 994 89641 994 896 48 325 50048 325 500 100 821 500100 821 500 46 477 39046 477 390

Tabell 10.6 Regnskapsskjema 2B – investering

  Noter 2017 2016

EIENDELER      

Anleggsmidler      

Faste Eiendommer 7 630 777 620 294

Utstyr, maskiner, transportmidler 7 19 189 9 619

Langsiktige utlån 11 79 742 75 734

Aksjer og andeler 12 19 419 18 655

Pensjonsmidler 5 346 393 310 971

Sum anleggsmidlerSum anleggsmidler    1 095 5211 095 521 1 035 2741 035 274

Omløpsmidler      

Kortsiktige fordringer 13 43 447 52 384

Premieavvik 5 9 003 8 246

Kasse, postgiro, bankinnskudd 14 107 692 93 913

Sum omløpsmidlerSum omløpsmidler    160 141160 141 154 542154 542

SUM EIENDELERSUM EIENDELER    1 255 6621 255 662 1 189 8161 189 816

EGENKAPITAL OG GJELD      

Egenkapital      

Disposisjonsfond 10 27 186 27 745

Bundne driftsfond 10 4 438 9 215

95

http://arsrapport2018.rennesoy.kommune.no/10-arsregnskap/10-1-arsregnskap-2018/#10-1-7-hovedoversikt-balanse


  Noter 2017 2016
Ubundne investeringsfond 10 614 7 514

Bundne investeringsfond 10 1 809 1 603

Regnskapsmessig mindreforbruk 10 14 737 0

Kapitalkonto 20 204 065 175 627

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 15 -461 -461

Sum egenkapitalSum egenkapital    252 387252 387 221 244221 244

Gjeld      

Langsiktig gjeld      

Pensjonsforpliktelser 5 409 129 386 324

Langsiktig gjeld 9 518 616 498 078

Sum langsiktig gjeldSum langsiktig gjeld    927 745927 745 884 401884 401

Korsiktig gjeld      

Annen kortsiktig gjeld   75 529 84 170

Sum kortsiktig gjeldSum kortsiktig gjeld    75 52975 529 84 17084 170

Sum gjeldSum gjeld    1 003 2741 003 274 968 571968 571

SUM EGENKAP. OG GJELDSUM EGENKAP. OG GJELD    1 255 6611 255 661 1 189 8161 189 816

       

MEMORIAKONTI      

Ubrukte lånemidler   33 126 21 591

Andre memoriakonti   5 485 6 897

SUM MEMORIAKONTISUM MEMORIAKONTI    38 61138 611 28 48828 488

MOTPOST MEMORIAKONTIMOTPOST MEMORIAKONTI    -38 611-38 611 -28 488-28 488

Tabell 10.7 Hovedoversikt balanse
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	6 Helse og velferd • Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune • Stavanger kommune
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