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- GRUNNLAGET FOR STRATEGI OG TILTAK
Årsregnskapet og årsmeldingen gir en beskrivelse av hva Randaberg kommune ga av tjenester i 2018 og hvordan disse er finansiert. Vi har samlet årsmeldingen og årsregnskapet
i ett dokument som skal gi et helhetlig bilde av den kommunale virksomheten i 2018.
Dette dokumentet en viktig brikke i det kommunale
plansystemet og viser både de økonomiske og de driftsmessige sidene ved året som gikk. Selve årsregnskapet
med noter og kommentarer er et eget kapittel og gir
revisor nok grunnlag for sin vurdering og behandling av
regnskapet for 2018.
I årsmeldingen skal tjenesteproduksjon og øvrige aktiviteter evalueres i forhold til måloppnåelse. Det innebærer en beskrivelse av:
• Ressursbruk i kommunen samlet og fordelt på
tjenesteområdene
• Ressursutnyttelse, resultatmåling og produktivitetsutvikling
• Kvalitet og omfang av tjenestetilbud i forhold til
behov, rammer og ressurser
For kommuneorganisasjonen skal årsmeldingen, i tillegg til å være en evaluering av virksomheten, også
fungere som et grunnlag for organisasjonens målstyring. Årsmeldingen evaluerer strategiske mål og tiltak knyttet til disse.
Den er med på å danne grunnlaget for strategier
og tiltak for senere år.

Årsmeldingen skal fungere som et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre
lesere gjennom beskrivelse av de kommunale virksomheter og oppnådde resultater i 2018.
Årsmeldingen er detaljert og omfattende. Dette er gjort
for at politikere og ansatte skal få grundig informasjon
om kommunen både når det gjelder overordnede styringssystemer, tjenestebeskrivelser fra avdelingene,
ressursbruk, mål og måloppnåelse.

Randaberg, 4. april 2019
Per Blikra
økonomisjef

Magne Fjell
rådmann
VIL DU SE ALLE
DETALJENE?
På hjemmesiden vår,
Årsmelding 2018,
finner du alle tabeller
og detaljer i regnskapet for 2018.
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AS-er

KOMMUNALE ORGAN
Kommuneloven § 6: Kommunestyret er det øverste kommunale organ. Det treffer vedtak
på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.
Kommunestyret:

Interkommunale selskap (IKS):

Rådmannen

Ordfører:

Interkommunalt vann-, avløps- og renovasjonsverk (IVAR) | Brannvesenet i Sør-Rogaland |
Stavanger Interkommunale havn | Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA) | Rogaland
revisjon | Multihallen i Sandnes og Storhallen i
Randaberg

Råd og utvalg:

Interkommunalt samarbeid:

Tekniske tjenester

Randaberg interkommunale PPT | Rogaland
kontrollutvalgssekretariat (RKS)

• Inkl. renovasjon, renhold, teknisk drift, bygg
og eiendom.

Foreninger/samarbeid:

Kultur

27 representanter

Kristine Enger (Ap)

Kontrollutvalg (KPU): 3 medlemmer
Formannskap (FSK): 7 medlemmer
Hovedutvalg for nærmiljø og
kultur (HNK): 11 medlemmer
Hovedutvalg for oppvekst og
levekår (HOL): 11 medlemmer
Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne (MNF): 7 medlemmer
Eldreråd: 5 medlemmer
Barn og unges kommunestyre
(BUK): 18 medlemmer
Administrasjons-/likestillingsutvalg
(ADM): 6 medlemmer
Kommuneplanutvalg (KPU): 7 medl.

Møter 2018:
Kommunestyret (7) | KPU (6) | FSK
(8) | HNK (7) | HOL (7) | MNF (5) |
Eldrerådet (7) | BUK (4) | ADM (3) |
KPU (6) | Valgstyret (1)

• Inkl. økonomi, personal- og organisasjonsutvikling, IKT og kommunikasjon og demokrati.

Helse og velferd

• Inkl. sykehjem, dagsenter, hjemmetjenester,
bolig og helsestasjon.

Ryfylke friluftsråd | Jæren friluftsråd | Voldtektsmottaket i Stavanger | Region Stavanger
BA | Interkommunalt kulturråd | Tilsynsutvalg
Jærstrendene | Transportsamarbeid NordJæren | Småbåtforeninger Skiftesvik og Ryggstranden | Viltnemnd

• Inkl. fritid, kulturskole, Randaberghall, Tungenes
fyr, Vistnestunet , Varen kulturscene og bibliotek.

Private og offentlige stiftelser:

Plan og miljø

Jærmuseet | Rogaland Arboret | Krisesenteret
i Stavanger

• Inkl. arealplanlegging, byggesak, oppmåling
og jordbruk.

Kommunale AS:

NAV Randaberg

Lyse Energi | Randaberg Rennesøy bygdeblad | Ranso lettindustri | Allservice | Attende |
Landsbykonferansen Randaberg | Nord-Jæren
Bompengeselskap | Greater Stavanger |
Goagarden | Randaberg landsbyforening |
Sola Terminalbygg | Forus Industri

Oppvekst

• Inkl. skoler med skolefritidsordning, barnevern
barnehager og PPT.

• Inkl. sosiale tjenester, flyktningeseksjon, veiledningssenter, økonomi og arbeidsavklaring.
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KOMMUNE
Betegnelsen kommune ble trolig først brukt i tidlig fransk middelalder, om byer som tiltvang seg privilegier og fribrev fra overordnede organer eller føydalherrer. Det begrensede
nasjonale folkestyret Norge fikk i 1814, ble i 1837 fulgt av et lokalt selvstyre basert på
formannskapslovene som ble vedtatt dette året. Kommunene kan enten organiseres etter
formannskapsprinsippet, eller etter det parlamentariske prinsipp. (Kilde: Store norske leksikon).
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Flere tall og statistikker finner du på Statistisk Sentrabyrå:
https://www.ssb.no/kommunefakta/randaberg
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KOMMENTARER OG VURDERINGER
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- VI MÅ FORTSATT LÅNE MYE
Randaberg kommunes regnskap for 2018 viser et overskudd, det vil si et regnskapsmessig resultat (mindreforbruk) på pluss 1,1 mill. kroner, mot budsjettert 0,6 mill. kroner. Det
er etter at det er satt av til og brukt av fond. Netto driftsresultat er negativt, 3,9 mill. kr.
Netto skatteinntekter var 2,7 mill. kr under det som var
budsjettert. Selve skatteinntektene var 16,1 mill. kr
lavere, men vi betalte mindre til inntektsutjamning enn
det som var budsjettert.
Vi fikk inntekter fra Lyse på 16,4 mill. kr i utbytte og
2,1 mill. kr i garantert renteavkastning. Dette kommer
i tillegg til avdrag på lån på 3,3 mill. kr som blir ført i
investeringsregnskapet.
Randaberg kommune reviderte i KS-sak 65/2016 nye
økonomiske mål som skulle legges til grunn for budsjettarbeidet framover. De økonomiske målene som ble
vedtatt er disse:
Randaberg kommune skal legga følgande økonomiske
mål til grunn for framtidige budsjett/økonomiplanar:
• Netto driftsresultat i % av driftsinntekter:1-4 %.
• Arbeidskapital i % av driftsinntekter: 20-30 %.
• Ubundne driftsfond i % av driftsinntekter: 5-8 %.
• Kapitalfond i % av driftsinntekter: 7-10 %.
• Netto lånegjeld per innbyggar:
mindre enn 90.000 kr/innbyggar.
I tabellen til høyre vises en oversikt over resultatene i
2018.

MÅL

2018

1-4 %

-0,4 %

20-30 %

23,9 %

Ubundne driftsfond

5-8 %

6,1 %

Kapitalfond

7-10 %

3,0 %

90.000 kr

88 662

Netto driftsresultat
Arbeidskapital

Netto lånegjeld per innbygger

Netto driftsresultat ble på minus 3,1 mill. kr. Resultatet
tilsvarer -0,4 % av driftsinntektene, som er under kommunens målsetning på 1-4 %. Resultatet var litt bedre
enn budsjettert netto driftsresultat på minus 6,2 mill.
kr (-0,7 %).
Randaberg kommune har hatt en akseptabel økonomi, men vi må fortsatt låne mye.
De økonomiske målene for driften av Randaberg kommune er lagt på et nivå som skal gi kommunen et nødvendig økonomisk fundament til å møte vanskeligere
tider. Til tross for forholdsvis gode tall på driftskriteriene gjennom flere år, gjør store investeringsbehov at
vi fortsatt må låne mye. Måltallet beveger seg derfor
oppover mot grensen.
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Hovedoversikt, drift:

Driftsinntekter:
Regnskap 2018

Just. budsjett 2018

Hovedoversikt, investering:
Budsjett 2019

908,8 (mill. kr) 854,3 (mill. kr) 866,6 (mill. kr)

HOVEDOVERSIKTER

Driftsutgifter:
Regnskap 2018

Just. budsjett 2018

Budsjett 2019

934,5 (mill. kr) 860,8 (mill. kr) 888,3 (mill. kr)
Brutto driftsresultat:
Regnskap 2018

25,7 (mill. kr)

Just. budsjett 2018

6,4 (mill. kr)

Budsjett 2019

21,7 (mill. kr)

Netto driftsresultat:
Regnskap 2018

3,8 (mill. kr)

Just. budsjett 2018

6,2 (mill. kr)

Budsjett 2019

9,8 (mill. kr)

Mer-/mindreforbruk:
Regnskap 2018

1,1 (mill. kr)
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Just. budsjett 2018

0,6 (mill. kr)

Budsjett 2019

0,3 (mill. kr)

Investeringsinntekter:
Regnskap 2018

Just. budsjett 2018

Budsjett 2019

-94,7 (mill. kr) -88,9 (mill. kr) -14,6 (mill. kr)
Investeringsutgifter:
Regnskap 2018

Just. budsjett 2018

Budsjett 2019

151,7 (mill. kr) 256,2 (mill. kr) 90,1 (mill. kr)
Sum finanstransaksjoner:
Regnskap 2018

52,0 (mill. kr)

Just. budsjett 2018

44,0 (mill. kr)

Budsjett 2019

25,0 (mill. kr)

Finansieringsbehov:
Regnskap 2018

Just. budsjett 2018

Budsjett 2019

109,0 (mill. kr) 211,4 (mill. kr) 100,5 (mill. kr)
Sum finansiering:
Regnskap 2018

Just. budsjett 2018

Budsjett 2019

-109,0(mill kr) -211,4(mill kr) -100,5 (mill.kr)

Balanseregnskap:
Tall i 1000
EIENDELER
(A) Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlaegg (note 21)
Utstyr, maskiner og transportmidler (note 21)
Utlån
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler
Sum anleggsmidler
(B) Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer (note 22)
Premieavvik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Kasse, bankinnskudd
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler (A + B)
EGENKAPITAL OG GJELD
(C) Egenkapital
Disposisjonsfond (note 23)
Bundne driftsfond (note 23)
Ubundne investeringsfond (note 23)
Bundne investeringsfond (note 23)
Regnskapsmessig mindreforbruk (note 24)
Regnskapsmessig merforbruk
Prinsippendringer som påvirker AK, drift (note 25)
Kapitalkonto
Sum egenkapital
(D) Gjeld
Pensjonsforpliktelse
Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Andre lån (note 26)
Sum langsiktig gjeld
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld (note 27)
Premieavvik
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld (D)
Sum egenkapital og gjeld (C + D)

Reg 2018

1 712 818
25 785
194 109
59 160
804 614
2 796 485
51 485
25 383
20
0
0
292 592
369 480
3 165 965

-56 115
-18 086
-27 585
-15 162
-1 128
0
-11 751
-680 612
-810 439
-941 780
0
-557 367
-732 249
-2 231 396
0
-124 131
0
-124 131
-2 355 526
-3 165 965

REGNSKAPSPRINSIPPER
Regnskapet er gjort opp etter kommuneloven og forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner
og fylkeskommuner.
Endelige og foreløpige standarder utgitt av Foreningen
for god kommunal regnskapsskikk er også lagt
til grunn ved regnskapsavslutningen.
Fra 2011 har Randaberg kommune finansiert investeringene samlet, det vil si at bruk av lån, avdragsinntekter fra Lyse og bruk av ubundne investeringsfond
ikke er knyttet opp mot de ulike investeringsprosjektene. Dette medfører at vi ikke lenger har egne oversikter over ubrukte lånemidler og finansieringen av de
enkelte investeringsprosjektene.
Disse er erstattet av en enklere oversikt over medgått
og gjenstående på investeringsprosjektene.
I tillegg vil rådmannen i egen sak, i forlengelsen av
årsregnskapet, foreslå å gjøre nødvendige budsjettendringer for å bruke ubrukte lånemidler og/eller
fondsmidler til de prosjektene som skal videreføres
fra 2018 til 2019 med finansiering fra tidligere år.
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PERSONALPOLITIKK
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KREVENDE BEMANNINGSSITUASJON
Det har vært lite endring i ansatte/årsverk fra 2017 til 2018.
Bemanningssituasjonen er krevende for sykepleiere og vernepleiere i turnus, og det er noe vanskelig å få ansatt i alle stillinger som pedagogiske
ledere/barnehagelærere.
Tilgangen på undervisningspersonalet er bra ved
hovedutlysningen. Når det oppstår vakanse midt i
året, kan det imidlertid være vanskeligere å finne gode
lærere.
Flere av våre mannlig ansatte jobber deltid. Forklaringen er at noen har deltidsjobb en avgrenset periode,
kombinert med jobb i andre kommuner (kulturskolelærere), eller at de har ekstrajobb hos oss, i tillegg til
hel stilling annet sted (bonde). Noen ansatte er også
studenter.
Sykefavær
Siden høsten 2017 er det startet et eget prosjekt med
mål om å få redusert sykefraværet i kommunen.
Sykefraværet er i 2018 redusert med 0,7 prosentpoeng, fra totalt 8,9 i 2017 til totalt 8,2 % i 2018.
Vi fortsetter med målrettede tiltak for å få sykefraværet
ytterligere redusert.

Administrasjonsutvalget
Administrasjonsutvalget er kommunens likestilling- og
diskrimineringsutvalg. Utvalget har utvidet likestillingsbegrepet til å gjelder flere grupper, som er i overensstemmelse med Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO, som forvalter diskrimineringslovverk i forhold
til kjønn, funksjonsevne, etnisitet, alder, språk, religion
og seksuell orientering.
Administrasjonsutvalget har bestått av:
Leder: Gunhild Vårvik (KrF).
Nestleder: Jarle Bø (Sp).
Medlemmer: Kristine Enger (Ap), Bjørn Kahrs (H), Anita
Egeli (Frp), Karin Samuelsen (Fagforbundet) og Cathrine Larsen (Utdanningsforbundet).
Utvalget har i 2018 blant annet behandlet saker om bemanningssituasjonen, lærlinger og lærekandidater og
sykefravær. I tillegg har administrasjonsutvalget revidert ”Rutiner for opphør av arbeidsforhold grunnet
alder”, ”Veileder for håndtering av personalsaker”,
”Lønnspolitisk plan 2018–2022”, ”Rutiner for avslutning
av tilsettingsforhold for langtidssykemeldte arbeidstakere”, ”Erkjentlighetsgave til kommunalte arbeidstakere” og permisjonsreglementet.
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KOMMUNEFAKTA
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- LIKESTILLINGSFOKUSET LANGT FRAMME
Randaberg kommune har etiske retningslinjer både for ansatte og for folkevalgte. De
etiske retningslinjene for ansatte, som er utarbeidet av et bredt sammensatt utvalg,
omhandler varsling, habilitetsspørsmål, egenkontroll og antikorrupsjon.
Første punkt på sakslisten til rådmannens ukentlige ledermøter er HMS, hvor også etiske spørsmål blir diskutert. Det viktigste arbeidet for å
sikre høy etisk standard blir gjort i den enkelte
virksomhet og er et lederansvar.
Rådmannens ledermøter blir regelmessig benyttet til
månedlig rapportering av økonomisk status i tjenesteområdene. Det blir arbeidet aktivt for å utvikle et
åpent og gjensidig lederfellesskap der samhandling og
måloppnåelse står i fokus.
Budsjettprosessen har en sterk involvering av
rådmannens ledergruppe med en transparent
prosess der ”alle ser alt”.

Lønnsmessig likestilling er kanskje den viktigste
faktoren når det gjelder opplevd rettferdighet
mellom kjønnene.
Likebehandling innenfor lønn er derfor alltid høyt oppe
på agendaen under de årlige forhandlingene.
Vi har to systemer for lønnsdannelse:
1) De som får hoveddelen av sin lønn fastsatt i sentrale
forhandlinger og
2) ansatte som får hele sin lønn fastsatt i lokale forhandlinger.
Se i tabell på side 20 for lønnsutvikling for fast- og
timelønte hoved- og bistillinger.

Administrasjonsutvalget er kommunens likestilling- og
diskrimineringsutvalg. Administrasjonsutvalget har
utvidet likestillingsbegrepet til å gjelde flere grupper.
I forhold til våre innbyggere skal likestillingsfokuset inngå i alle kommunens tjenester, enten
vi snakker om skole, barnehage, helse og omsorg
eller tekniske tjenester.
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MILJØSTATUS
Miljøstatus viser hvordan det står til med miljøet, hva som påvirker det og hva vi kan
gjøre for å sikre et godt miljø i Den grønne landsbyen.
Pigfree
Vinteren 2017/2018 innførte Stavanger piggdekkavgift,
mens Randaberg, Sandnes og Sola kommune valgte
ikke å gjøre dette. Randaberg fortsetter likevel det
holdningsskapende arbeidet.
Klimanettverk
Randaberg ble høsten 2016 med i Klimanettverk Jæren,
der hensikten er å se på tiltak som kan redusere klimautslipp. I tillegg til Randaberg er Hå, Time, Klepp,
Sandnes, Rennesøy og Utsira med. Nettverket har fått
økonomisk støtte fra Miljødirektoratet. Sluttrapport skal
leveres direktoratet innen januar 2018.
Støy
Forurensningsforskriften pålegger anleggseiere av veier,
jernbaner, flyplasser, havn og enkelte industribedrifter å
kartlegge utendørs støy fra egne anlegg. Kravet gjelder
byområdet Stavanger (Randaberg, Sola, Sandnes og
Stavanger). Høsten 2016 startet Statens vegvesen en
ny kartlegging som ble ferdig i 2017. Resultantene fra
denne kartleggingen ble vedtatt våren 2018.
Bypakke
Bypakke Nord-Jæren er en bompengepakke for kommu-

nene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Hovedmålet er nullvekst i personbiltrafikken i byområdet på
Nord-Jæren og god fremkommelighet for alle trafikantgrupper. Bypakken skal gjelde t.o.m. 2031.
Sykle og gå
Sykkelgruppen i Randaberg kommune jobber for å
identifisere og få fram gode sykkelprosjekter. Målet
er et framtidig sykkelnett med så høy standard at vi
får flere nye hverdagssyklister. Gå-gruppen skal tilrettelegge for fotgjengere i sentrumsområder for på den
måte å redusere biltrafikken.
HjemJobbHjem (HJH)
Som er et samarbeidsprosjekt mellom Kolumbus,
Bysykkelen, Statens vegvesen, kommunene Stavanger,
Sandnes, Sola, Randaberg og Rogaland fylkeskommune. Målet er at alle ansatte i HjemJobbHjem-bedriftene skal kjøre 20 prosent mindre til og fra jobb.
Klima- og energiplan
Våren 2018 startet arbeidet med Klima- og energiplan.
Forslaget til planprogram ble lagt ut til offentlig høring
juni 2018 og vedtatt av kommuneplanutvalget i oktober
2018. Planen forventes å være ferdig i 2019.
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SENTRALADMINISTRASJONEN
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MEDVIRKNING OG SAMHANDLING
Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver legger til
grunn, og står for i sitt forhold til de ansatte. Kommunestyret er den øverste arbeidsgiver.
I det daglige utøves arbeidsgiverpolitikken av kommunens ledere. Randaberg kommune legger derfor vekt på
god ledelse. Målet er å bidra til at Randaberg kommune
er en serviceinnstilt og effektiv organisasjon som tilbyr
innbyggerne gode tjenester.
En bærebjelke i utviklingen av Randaberg kommune er medvirkning og samhandling mellom
ledelse, medarbeidere og arbeidstakerorganisasjoner.
Utforming av våre personalpolitiske retningslinjer skjer
derfor i tett samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakersiden.
Det har vært mye fokus på bruk av e-handel, som ble
tatt i bruk i 2017 via ny innkjøpsmodul i økonomisystemet. Fokuset er at færre skal kunne bestille varer og
tjenester, samtidig som bestillingen vil være sporbare.
Flere varekontrakter er blitt overført til e-handel.
I 2018 fikk kommunen på plass digitaliseringsplan for
hele organisasjonen, etter en omfattende prosess blant
alle tjenesteområdene. Utdaterte sentrale datasystemer, manglende sentral samhandling og styring, samt

et sterkt behov for mer opplæring var noen av funnene
i rapporten, levert av konsulentfirmaet Cap Gemini.
Planen ble sentral i budsjettarbeidet høsten 2018.
Prioriteringer ble gjort og kommunestyret bevilget midler som skal hjelpe Randaberg et skritt videre på veien
mot en mer fulldigital kommune.
Kommunikasjon og demokrati venter på at Randaberg
helsesenter skal bygges ferdig. Da flytter tannlegen ut
av nåværende lokaler i 2. et. i kommunehuset. Romplan for det ”nye” kommunehuset ble laget i 2018,
sammen med arkitekt. Romplanen speiler at førstelinjen blir mer digital. Servicetorget og andre blir mer og
mer digitale veiledere, og trenger bedre samhandlingslokaler med tanke på personvern.

Magne Fjell
rådmann
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KULTUR
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INKLUDERING OG INTEGRERING
Varen har gjennom sitt første hele driftsår hatt over 40 arrangementer. Ett av disse var
den flotte jubileumsforestillingen, som markerte at det er 40 år siden etableringen av
Randaberg kulturskole.
For første gang kunne Randaberg invitere til UKM (Ung
kultur møtes) i egne lokaler. Kulturscenen har blitt den
arenaen for lokalt talent og bredde som vi håpet på.
Inkludering og integrering prioriteres fortsatt høyt
innen kultur. I fjor ble Flexid tatt i bruk som metode
for å fremme inkludering og hindre utenforskap for
kryss-kulturelle barn og unge. Inkludering var også en
rød tråd gjennom NM-veka, med Randaberghallen som
vertskap for rullestolrugby og el-innebandy.
Vistnestunet opplever stor pågang til de åpne
familiearrangementene, og julemarkedet satte i
2018 en ny «all time high».
Tungenes fyr hadde nesten en fordobling av billettinntektene for konsertserien ”Torsdag på Tungenes”, som
har rullet og gått siden 2011. Dette er gledelig sett i lys
av etableringen og «konkurransen» fra Varen.
Utlån og besøk på biblioteket går noe ned i 2018. La
oss håpe at det var den fantastiske sommeren som forklarer både denne nedgangen og et noe lavere besøk i

Randaberghallen, sammenlignet med rekordåret 2017.
Kulturundersøkelsen på Nord-Jæren viser at innbyggerne i Randaberg stort er godt tilfredse med
kulturtilbudet i egen kommune.
De er imidlertid også er blant de aller mest aktive når
det gjelder å benytte tilbud i hele regionen, ikke minst i
Stavanger.

Anders Jaarvik
kultursjef
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OPPVEKST
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TVERRFAGLIG FOKUS
Tjenesteområdet er nytt i 2018 og består av skole og barnehage fra mai 2018, og fra
september 2018 også barnevernet.
Tjenesteområdet omfatter 353 årsverk. I tillegg er det
53 årsverk i private barnehager. Budsjettet for 2018 var
i underkant av 275 millioner kroner.
Skole og barnehage leverte gode tjenester i 2018,
men det var et krevende år budsjettmessig. Overforbruket ble dekket av fond.

områder i barnevernet.
Ingen nye enslige mindreårige flyktninger i 2018, medfører at denne tjenesten reduseres i 2019. Arbeidet
med dette er startet opp i slutten av 2018.

Dette året er det innført norm for lærertetthet i skolene
og bemannings-/pedagognorm i barnehagene.

Tverrfaglig samarbeid er et felles fokusområde
i tjenesteområdet, og flere prosjekt og tiltak er
satt i verk for å styrke samhandling og helhetlig
arbeid i tjenesteområdet.

Kravet til lærertetthet klarer kommunen samlet sett å
oppfylle, men det er utfordringer på småskoletrinnet,
både på Harestad og Grødem skole. Dette har sammenheng med at det er mye spesialundervisning på disse
klassetrinnene. Det betyr god voksentetthet, men det
teller ikke på lærernormen som er innført.

Jenny Elisabeth Nilssen
oppvekstsjef

I barnehagene klarte kommunen å oppfylle normene,
fordi det ble søkt barnehageplass for færre barn.
Barnevernet hadde et krevende år med omorganisering
høyt sykefravær. Antall saker per ansatt er høyt. Andre
halvdel av 2018 har vist en klar forbedring på alle
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TEKNISKE
TJENESTER
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- HARDE PRIORITERINGER AV OPPGAVER
Tjenesteområdet består av avdelingene Bygg & eiendom og Teknisk drift, samt kommunale byggprosjekter, og har rundt 65 årsverk.
Årsresultat for 2018, etter fondsavsetning, viser negativt avvik på 4,48 millioner kroner.
Tjenesteområdet har hatt vakante stillinger og sykefravær i 2018. Dette er, som tidligere år, løst gjennom
harde prioriteringer av oppgaver. I ytterst få tilfeller
kjøpes det tjenester eller ansettes vikar. For renhold
benyttes det renholdsbyrå ved sykefravær, men kun
dersom ikke andre ansatte kan utføre arbeidet.
Kommunale bygge- og anleggsprosjekter planlegges slik at det alltid er noen prosjekter under
planlegging og noen under utførelse.
I 2018 er det utført sluttarbeider ved Harestad skole og
kulturscene og Myrå barnehage og ressurssenter.
Randaberg helsesenter er under utførelse, og Vestre
Goa og PU-bolig Bersageltun var under planlegging.
Av anleggsarbeider nevnes særskilt ny vannledning i
Ryggveien og vann- og avløpsanlegg i Hareveien og
Rådyrveien.

Det er stor aktivitet i sentrum, og tekniske tjenester representerer kommunen som ledningseier,
veimyndighet- og eier og grunneier.
I noen tilfeller skal vi overta anlegg som bygges ut, det
er derfor viktig å være informert og involvert.

Jorunn Bogevik
teknisk sjef
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NAV
RANDABERG
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FLERE I ARBEID
I 2018 jobbet NAV Randaberg for å legge til rette for en helhetlig oppfølging av brukere
via nav.no, på telefon og i NAV-kontoret.
Stadig flere møter NAV i digitale kanaler, og det er helt
nødvendig for at veiledere i NAV-kontoret skal få tid til
å hjelpe de som trenger mest hjelp.
Mange har tidligere kommet innom NAV-kontoret for å
levere dokumenter, få informasjon i saken sin eller be
om hjelp til å fylle ut skjema. Dette er tjenester som i
dag kan gjørers enklere og raskere på nav.no.

Europris, Randaberg er en av disse.
- Jeg kom til Europris på Randaberg via NAV, forteller
Karen, som har jobbet på Europris siden 2011.
- Jeg opplevde at jeg hadde tatt feil skolevalg, og fant
løsningen gjennom tre år i lære i denne butikken. Her
opplever jeg mestring i i oppgavene jeg får.

Viser det seg at tjenestene på nav.no ikke gir nok hjelp,
kan bruker ringe til NAV for å få mer hjelp. Trenger bruker oppfølging fra NAV-kontoret setter NAV Kontaktsenter opp en timeavtale hos veileder ved NAV-kontoret.
Et av NAVs hovedmål er å få flere i arbeid. De fleste
klarer seg fint på egen hånd, men noen trenger støtte
på veien.
Veiledere i NAV jobber hver eneste dag med å
hjelpe folk i jobb, men vi er helt avhengig av
arbeidsgivere som er villige til å gi folk en sjanse.
Og villige arbeidsgivere er det heldigvis mange av i den
grønne landsbyen.

Kel Tighe
NAV-leder
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NY KOMMUNEPLAN OG DELPLANER
Tjenesteområdet omfatter 10,6 årsverk fordelt på 11 ansatte. Avdelingen er organisert
med plan- og miljøsjef og egen fagleder for fagområdene: plan, byggesak, geodata og
landbruk.

Stedsutvikling – arealforvaltning - miljø
Plan og miljø har tett samarbeid med nabokommuner
innenfor alle fagfelt, inkludert universell utforming og
beredskap.
Året var preget av tjenesteområdets arbeid med
ny kommuneplan. Kommuneplanen var på høring
og det ble gjennomført et omfattende medvirkningsopplegg med workshop, presentasjoner
og stand, blant annet på høstmarken. Vi startet
også arbeidet med kommunedelplan for klima og
energi.
Randaberg er med i Bymiljøavtalen, og det var mye
arbeid og møter i forbindelse med dette. I tillegg ble
det jobbet med reforhandling av byvekstavtalen med
kommunene Sola, Sandnes og Stavanger, fylkeskommunen og staten - der målet er nullvekst i personbiltrafikken.
I tillegg deltok vi aktivt i arbeidet med ny Regionalplan
for Jæren.

Tjenesteområdet jobber også med miljø- og naturforvaltning, og er bl.a. del av Klimanettverket på Jæren.
Vannkvaliteten i Hålandsvatnet er et annet viktig
prosjekt som det jobbes kontinuerlig med.
Budsjettet for 2018 var 5,8 mill. kr. Tjenesteområdet
hadde et regnskap med underforbruk som i hovedsak
skyldes vakante stillinger.

Tonje Kvammen Doolan
plan- og miljøsjef
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ORGANISASJONSENDRING OG LEDERSKIFTE
2018 har vært preget av organisasjonsendring. Helse og oppvekst ble etter en evaluering
delt i tjenesteområdene Helse og velferd og Oppvekst (Oppvekst het tidligere Skole).
Samtidig med dette har det vært et lederskifte av tjenestesjef i Helse og velferd.
Helse og velferd har i 2018 levert et negativt
regnskapsresultat. For å dekke opp det negative
resultatet har det vært behov for å bruke fondsmidler.

tusjoner og korttidsplasser, skårer kommunen lavt.

Etterspørselen etter helsetjenester har økt og endret
seg. Det viser tall for 2018. Både tjenesteutøverne og
kommunens forvaltningskontor har vist kreativitet og
stor arbeidsinnsats for å imøtekomme den økte etterspørselen etter helsetjenester.

Eva Vabø
helse- og velferdssjef

Anskaffelser innenfor hverdagsteknologi er
gjennomført og tjenesteområde ser frem til å ta
i bruk ny teknologi.
Kommunebarometeret for 2018 viser at tjenestene
som Helse og velferd i dag tilbyr er på et akseptabelt
nivå, med en 129. plass.
Kommunen skårer godt på områder som omhandler
dag- og institusjonsplasser for demente brukere.
På områdene bemanning med fagutdanning ved insti-
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Bildet over: Fra seniordansen i Randaberghallen.

Les mer på vår hjemmeside:
www.randaberg.kommune.no/arsmelding2018
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RK Info 2019 Utforming/bilder: Ove Sveinung Tennfjord
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