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Sak

PS 48/18
Skatteinntekter 2018 Januar - Oktober

Formannskapets vedtak:
Saken blir tatt til orientering

Behandling:
Votering: Enstemmig vedtatt.

Rådmannens tilråding:

Saken blir tatt til orientering

Sak

PS 49/18
Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022

Formannskapets vedtak:

Forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 godkjennes med de endringene som er
framlagt i fellesforslaget fra AP, KrF, SP, MDG og V.
2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som
Stortinget vedtar.
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3. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og
prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B),
investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A).
4. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse.
5. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene.
6. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med
74, 402 mill. kr. Etter delegeringsreglementet § 2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å
godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon.
7. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 25 mill. kr.
8. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i
budsjettet og gebyrvedlegg.
9. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt for 2019 på
faste eiendommer i hele kommunen.
Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes uendret på 7
promille (næring). Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere
skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4). Det
skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019.
Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille.
I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a) differensieres satsene ved at den
skattesats som skal gjelder for bolig- og fritidseiendommer videreføres med 3 promille. For
boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til
næringsvirksomhet, gjelder et bunnfradrag på 733.000 kr av takstverdi for hver godkjent
boenhet.
Alminnelig taksering utsettes og gjeldende takster benyttes for skatteåret 2019.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) videreføres følgende fritak fra
eiendomsskatt:
-

fylkeskommunale anlegg

-

private barnehager

-

idrettsanlegg

-

anlegg tilhørende ideelle lag og organisasjoner

-

samfunnshus

-

bedehus
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-

småbåthavner
I tillegg videreføres det fritak av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b) for fredete bygninger
og verneverdige bygninger som har historisk verdi for eiendomsskatt.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter og Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om
eiendomsskatt.
Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jamfør eiendomsskatteloven § 25.
10. Harestad skole byggetrinn 2 utsettes i tråd med rådmannens forslag for at kommunen
skal beholde en sunn økonomi og en forsvarlig drift av kommunens tjenester.
Kommunestyret vil bygge byggetrinn 2 av Harestad skole når kommunens økonomi gir
tilstrekkelig rom for dette.
11. Kommunestyret ber rådmannen utføre en gjennomgang av vedlikeholdsbehovene på
den gamle delen av Harestad skole på kort og på mellomlang sikt, og lage en
vedlikeholdsplan som framlegges for formannskapet.
12. Hvordan bør Randaberg kommune sin organisasjon se ut i 2030? Kommunestyret ber
rådmannen ta et overordna blikk på organisasjonen i et framtidsperspektiv.
13. Driftsstyret på Harestad skole legges ned fra og med skoleåret 2019/2020, og det
opprettes et samarbeidsutvalg som på de to øvrige skolene i Randaberg.
14. Det er lagt inn midler til drift av nye dagsenterplasser i økonomiplanen. I rådmannens
budsjettforslag er disse midlene knyttet til en utvidelse av tilbudet ved Steindal gård.
Kommunestyret ser behovet for nye dagsenterplasser, men avventer ny sak til
formannskapet før beslutningen tas endelig om hvor dagsenterplassene skal være.
15. Eldrerådet har pekt på behovet for en møteplass for seniorer på søndager i Randaberg
som tilbyr enkel middagsservering (Vardheim). Kommunestyret ber rådmannen vurdere om
dette tilbudet kan gis i samarbeid med næringslivet og/eller frivillige, lag, foreninger, gjerne
slik at det inkluderer arbeidstrening for unge.
16. Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og KrF gir en økning i barnetrygden.
Kommunestyret ber om en sak i løpet av våren 2019 om økonomiske konsekvenser for
kommunen dersom familier med barn ikke får fratrekk for barnetrygd ved beregning av
sosialstønad.
17. Randaberg kommune vil aktivt bidra til at Randaberg Idrettslag v/fotballgruppa sin plan
om ny stadion ved Randaberg arena realiseres. Kommunestyret ber rådmannen om en sak
innen juni 2019 der forholdet til festeavtale (gnr 48 bnr 281 og 226, deler av nåværende
Randaberg stadion) avklares. Det vises til anmodning fra Randaberg idrettslag om
overdragelse av eiendommen.
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18. Randaberg kommune vil aktivt bidra til at Randaberg idrettslag v/volleyballgruppa sin
plan om sandvolleyballhall ved Randaberg Arena realiseres. Randaberg kommune er nå eier
av regulert areal til sandvolleyballhall. Kommunestyret ber rådmannen om en sak innen juni
2019 der formannskapet sitt vedtak 28/05 følges opp.
19. Kommunestyre ber rådmannen se på mulighetene for å lage et enkelt og sikkert
stupebrett som erstatter eksisterende gammelt stupebrett på Vistestranden

Behandling:
Fellesforslag fra Ap, KrF, Sp, MDG og V:
Forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 godkjennes med de endringene som er
framlagt i fellesforslaget fra AP, KrF, SP, MDG og V.
2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som
Stortinget vedtar.
3. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og
prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B),
investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A).
4. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse.
5. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene.
6. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med
74, 402 mill. kr. Etter delegeringsreglementet § 2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å
godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon.
7. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 25 mill. kr.
8. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i
budsjettet og gebyrvedlegg.
9. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt for 2019 på
faste eiendommer i hele kommunen.
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Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes uendret på 7
promille (næring). Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere
skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4). Det
skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019.
Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille.
I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a) differensieres satsene ved at den
skattesats som skal gjelder for bolig- og fritidseiendommer videreføres med 3 promille. For
boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til
næringsvirksomhet, gjelder et bunnfradrag på 733.000 kr av takstverdi for hver godkjent
boenhet.
Alminnelig taksering utsettes og gjeldende takster benyttes for skatteåret 2019.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) videreføres følgende fritak fra
eiendomsskatt:
-

fylkeskommunale anlegg

-

private barnehager

-

idrettsanlegg

-

anlegg tilhørende ideelle lag og organisasjoner

-

samfunnshus

-

bedehus

-

småbåthavner
I tillegg videreføres det fritak av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b) for fredete bygninger
og verneverdige bygninger som har historisk verdi for eiendomsskatt.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter og Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om
eiendomsskatt.
Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jamfør eiendomsskatteloven § 25.
10. Harestad skole byggetrinn 2 utsettes i tråd med rådmannens forslag for at kommunen
skal beholde en sunn økonomi og en forsvarlig drift av kommunens tjenester.
Kommunestyret vil bygge byggetrinn 2 av Harestad skole når kommunens økonomi gir
tilstrekkelig rom for dette.
11. Kommunestyret ber rådmannen utføre en gjennomgang av vedlikeholdsbehovene på
den gamle delen av Harestad skole på kort og på mellomlang sikt, og lage en
vedlikeholdsplan som framlegges for formannskapet.
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12. Hvordan bør Randaberg kommune sin organisasjon se ut i 2030? Kommunestyret ber
rådmannen ta et overordna blikk på organisasjonen i et framtidsperspektiv.
13. Driftsstyret på Harestad skole legges ned fra og med skoleåret 2019/2020, og det
opprettes et samarbeidsutvalg som på de to øvrige skolene i Randaberg.
14. Det er lagt inn midler til drift av nye dagsenterplasser i økonomiplanen. I rådmannens
budsjettforslag er disse midlene knyttet til en utvidelse av tilbudet ved Steindal gård.
Kommunestyret ser behovet for nye dagsenterplasser, men avventer ny sak til
formannskapet før beslutningen tas endelig om hvor dagsenterplassene skal være.
15. Eldrerådet har pekt på behovet for en møteplass for seniorer på søndager i Randaberg
som tilbyr enkel middagsservering (Vardheim). Kommunestyret ber rådmannen vurdere om
dette tilbudet kan gis i samarbeid med næringslivet og/eller frivillige, lag, foreninger, gjerne
slik at det inkluderer arbeidstrening for unge.
16. Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og KrF gir en økning i barnetrygden.
Kommunestyret ber om en sak i løpet av våren 2019 om økonomiske konsekvenser for
kommunen dersom familier med barn ikke får fratrekk for barnetrygd ved beregning av
sosialstønad.
17. Randaberg kommune vil aktivt bidra til at Randaberg Idrettslag v/fotballgruppa sin plan
om ny stadion ved Randaberg arena realiseres. Kommunestyret ber rådmannen om en sak
innen juni 2019 der forholdet til festeavtale (gnr 48 bnr 281 og 226, deler av nåværende
Randaberg stadion) avklares. Det vises til anmodning fra Randaberg idrettslag om
overdragelse av eiendommen.
18. Randaberg kommune vil aktivt bidra til at Randaberg idrettslag v/volleyballgruppa sin
plan om sandvolleyballhall ved Randaberg Arena realiseres. Randaberg kommune er nå eier
av regulert areal til sandvolleyballhall. Kommunestyret ber rådmannen om en sak innen juni
2019 der formannskapet sitt vedtak 28/05 følges opp.
19. Kommunestyre ber rådmannen se på mulighetene for å lage et enkelt og sikkert
stupebrett som erstatter eksisterende gammelt stupebrett på Vistestranden
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Forslag fra representanten Anita Egeli (Frp):

1. Forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 godkjennes.
2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene
som Stortinget vedtar.
3. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene
og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A
og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A).
4. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring
av disse.
5. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom
tjenesteområdene.
6. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan
(budsjettskjema 2A) med 72,752 mill. kr. Etter delegeringsreglementet § 2-9 er
rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og
låneinstitusjon.
7. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 25 mill. kr.
8. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til
omtale i budsjettet og gebyrvedlegg.
9. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt
for 2019 på faste eiendommer i hele kommunen.
Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes
uendret på 7 promille (næring). Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen
(bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel
til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4). Det skrives ut skatt på det særskilte
skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019. Skattesatsen på det
særskilte skattegrunnlaget er 7 promille.
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I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a) differensieres satsene ved
at den skattesats som skal gjelder for bolig- og fritidseiendommer videreføres
med 3 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer)
som ikke benyttes til næringsvirksomhet, gjelder et bunnfradrag på 733.000 kr
av takstverdi for hver godkjent boenhet.
Alminnelig taksering utsettes og gjeldende takster benyttes for skatteåret
2019.

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) videreføres følgende fritak
fra eiendomsskatt:
- fylkeskommunale anlegg
- private barnehager
- idrettsanlegg
- anlegg tilhørende ideelle lag og organisasjoner
- samfunnshus
- bedehus
- småbåthavner
I tillegg videreføres det fritak av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b) for
fredete bygninger og verneverdige bygninger som har historisk verdi for
eiendomsskatt.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere
vedtatte skattevedtekter og Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til
lov om eiendomsskatt.
Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jamfør eiendomsskatteloven § 25.
10. Elever med stort læringspotensiale får lite tilpasset undervisning. Generelt sett
foregår det en betydelig sløsing med de evnerike barns tid og evner i skolen.
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Ber om at det legges frem en sak i HOL som viser hvordan Randabergskolene
løser dette.
11. Det viser av kostra at byggesaksgebyrene i Randaberg Kommune er nesten
dobbelt så høyt som gjennomsnittet i sammenlignbar gruppe. Kommunestyret
ber rådmannen synliggjør hvorfor selvkost prisen i Randaberg Kommune er så
mye høyere enn gjennomsnittet i gruppe 8
12. Kommunestyret ber rådmannen legge inn søknad om deltakelse i utvidet
prøveordning om statlig finansiering av eldreomsorgen.
13. I belysning av Tolga saken er det kommet frem registrering av psykisk
utviklingshemmede og persone rsom er satt under vergemål uten at de er
utviklingshemmede. Kommunestyret ber rådmannen redegjør for hvordan det
ligger ann i Randaberg.
14. Randaberg har behov for et bedre busstilbud. Kommunestyret ber ordføreren
kontakte regionale myndigheter for å jobbe for økt bussrute tilbud. I tillegg bes
det om å se på muligheten for tomt til bruk som innfartsparkering.
15. Eiendomsskatten er en usosial skatt og for flere en ekstra belastning på en
allerede anstrengt økonomi. Kommunestyret ønsker en sak på fritak for
eiendomsskatt for vanskeligstilte. Folk som lever under norsk
fattigdomsgrense.
16. I dag bruker ansatte i eldreomsorgen ofte mye tid på oppgaver som matlaging,
klesvask, søppeltømming og liknende. Dette er tid som heller kunne vært brukt
på pleie og omsorg. Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighetene for at
man oppretter serviceteam som tar seg av denne typen oppgaver, og som kan
avlaste de ansatte.
17. Forebyggende hjemmebesøk: En del kommuner gjennomfører forebyggende
hjemmebesøk for eldre. Frogn kommune i Akershus er en av dem.
Hjemmebesøket innebærer at ansatte fra kommunene kommer på besøk hos
de eldre i kommunene for å kartlegge hvordan den enkelte har det. Dette er et
viktig tiltak som både gjør at kommunene kan forstå behovet til sine eldre
bedre, de eldre kan få hjelp til eventuelle utfordringer de måtte ha og
kommunen kan planlegge de fremtidige tjenestene sine bedre.
18. FrP ønsker å invitere næringslivet til å støtte opp om skolen ved å åpne for
sponsing og reklamefinansiert skolemateriell. Det er positivt at næringslivet,
som skal bruke elevenes kompetanse i fremtiden, kan være med å støtte opp
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om utdanningsløpet. Det bes om en sak som belyser mulighetene for at
næringslivet kan være med på å støtte skolene med materiell og ressurser.
19. Kommunestyret ber om en sak for å se på muligheter for støtteordninger til
sameier og borettslag for oppgradering/etablering av infrastruktur i borettslag
og sameier for å legge til rette for etablering av ladestasjoner.
20. FrP mener det er unødvendig at elever i Norge lærer seg to skriftspråk, og
mener dette gjør det vanskeligere for elever å lære seg norsk. Samtidig mener
vi at denne tiden kunne ha blitt brukt på annen undervisning. FrP foreslår
derfor at Randabergskolen søker om å bli fritatt fra tvungen
sidemålsundervisning som et prøveprosjekt.
21. På bakgrunn av ulik ressurser i hjemmet, foreslår FrP at Randaberg kommune
innfører forsøksordning på leksefri skole på ungdomstrinnet
22. Ber om at det legges frem en sak i HNK angående sykkel skilting for kjente
landemerker, eksempler Vistehola samt Tungenes Fyr og lignende.

23. Ber om at det legges frem sak der en belyser overføringene til private
barnehager etter at bemanningsnormen samt maksgrensen ble innført. Private
får i dag overføringer på 80%. De resterende 20% må de selv finne, men uten
å makse ut maksprisen eller kostpenger.
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Forslag fra representanten Bjørn Kahrs (H):

Høyres alternative budsjett for 2019
Økonomiplan 2019 -2022
1
2
3

4
5
6

7
8
9

Forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 godkjennes.
Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som
Stortinget vedtar
Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og
prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B),
investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A).
Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse.
Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene.
Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A)
med MNOK 180.110,-. Etter delegeringsreglementet § 2-9 er rådmannen gitt fullmakt til
å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon.
Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 25 mill. kr.
Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger endres i henhold til omtale i budsjettet
og gebyrvedlegg.
Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt for 2019 på
faste eiendommer i hele kommunen. Den generelle skattesatsen for de skattepliktige
eiendommer beholdes uendret på 7 promille (næring). Kommunen skriver ut skatt på
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10

11

12

13
14

15

16

næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i
overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4). Det skrives ut skatt på det særskilte
skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019. Skattesatsen på det særskilte
skattegrunnlaget er 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a)
differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelder for bolig- og
fritidseiendommer videreføres med 2,5 promille, og reduseres i årene som kommer – ref
til pkt 18 under. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke
benyttes til næringsvirksomhet, gjelder et bunnfradrag på 733.000 kr av takstverdi for
hver godkjent boenhet. Alminnelig taksering utsettes og gjeldende takster benyttes for
skatteåret 2019. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) videreføres følgende
fritak fra eiendomsskatt:
• fylkeskommunale anlegg
• private barnehager
• idrettsanlegg
• anlegg tilhørende ideelle lag og organisasjoner
• samfunnshus
• bedehus
• småbåthavner
----------------------------------------Pensjonskostnader: Rådmannen bes om å fremlegge en detaljert sak om de økte
pensjonskostnader – ref 013:124 innen utgangen av Q1. Hva disse innebærer og hvorfor
disse har en signifikant økning i 2021 og 2020.
Boliger for vanskeligstilte: Innvestering av to nye boliger for vanskeligstilte kuttes med 1
leilighet pr år inntil ubenyttede leiligheter er full benyttet – ref 023:2630. Det er også
referert til at det er ledige leiligheter – ref 122:352
Turvei: Turvei Goa – Vistnesveien – 024:3350 søkes dekket via bompenger som en
forlengelse av ny rundkjøring Goaveien / Kyrkeveien. Dette kan frigjøre ytterlige MNOK 3
investeringsmidler for 2019
Prosjektering Maritimt Vitensenter: Prosjektering Maritimt Vitensenter flyttes frem til
siste halvdel av 2019.
Ombygging av DPS til PU-boliger: Ombygging av DPS til PU-boliger er et godt formål.
Rådmannen legger frem et detaljert budsjettforslag med innhentet tilbud om fastpris
innenfor de oppgitte rammer før oppstart. Utbedring søkes løst rimeligere enn det som
er estimert i Rådmannens budsjettforslag
Byggetrinn 2 Harestad skole: Randaberg Høyre vil opprettholde tidligere planer og løfter
om at 2nd byggetrinn av utbygging av Harestad skole og opprettholder byggestarter i
2019. Prosjektet tildeles til totalleverandør, og kontrakt sikres via advokat med
byggkunnskap og kompetanse innen totalentreprise. Dette for å forebygge
overskridelser. (Nøkkel i døren konsept). Det etableres byggekomite hvor minst en
byggfaglig politiker samt en politiker med kontrakt/økonomisk kompetanse er del av
komiteen.
Digitalisering: Det skal gjøres videre satsing på digitalisering. KS har etablert et godt
system for kommunal digitalisering, og Randaberg kommune skal så langt det lar seg
gjøre benytte seg av disse systemene slik at Randaberg kommune har en mest mulig lik
standard andre kommuner. Det stilles også spørsmål om økte IKT utgifter – ref pkt
108:181 er og spørsmål om dette også er nødvendig.
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Utvendig belysning av kirkene: Utvendig belysning av kirkene fordeles over 2 år. All
belysning skal være LED, og lysanalyse skal på forhånd gjennomføres slik at lys ikke er av
sjenanse for naboer og allmenheten.
Redusert eiendomsskatt: Det foreslås en nedtrapping av eiendomsskatt fra årene 2019
og frem til 2022. For 2019 foreslåes denne redusert fra 3 promille til 0 i 2022.
Rådmannen skal fremlegge en gjennomgang og betydning av dette i løpet av høsten
2019, og da med vekt på stortingsvedtak gjeldene fra 2020.
Skatteinntekter: Høyre tror at 2019 blir et vanskelig skatte-inntektsår, og at
arbeidsmarkedet fremdeles vil være vanskelig. Mye tyder på at 2020, 2021 og 2022 kan
bli noe bedre. Det er derfor fremlagt noen endringer på både reduserte og økte
skatteinntekter i perioden.
Bemanningsnorm i skolen: Det fremlegges en sak for kommunestyret om
bemanningsnorm for Randabergskolen, og Kommunestyret ber Kontrollutvalget foreta
en revisjonskontroll. Denne fremlegges for kommunestyret innen sommeren 2019.
Byggesaksgebyr: Randaberg er blant de kommuner som har de høyeste byggesaksgebyr.
Rådmannen legger frem en sak innen Q2 -2019 slik at byggesaksgebyr er redusert med
50% inne utgangen av 2020. Nøkkelord som; digitalisering, effektivisering,
saksbehandling og rådgiving til søkere i byggesaker, etc. skal stå sentralt i saksfremlegg.
Systematisk forbedring og effektivisering av organisasjonen: Når nye og flere oppgaver
må løses med mindre eller de samme ressursene, krever det mye av de ansatte. Det er
jevnlig behov for å se over arbeidsmåtene og å undersøke om vi jobber på de rette
oppgavene. Kommunestyret ber med dette rådmannen sette forbedringsarbeidet i
kommunen inn i ett kontinuerlig system, gjerne basert på gode erfaringer fra andre
kommuner. Fortsettelse av kommunestyrets vedtak i 2017 for inntektsåret 2018, og det
skal være særlig fokus på:
a) de områdene der kommunen skiller seg ut mht. tall i KOSTRA sammenlignet med
egen kommunegruppe.
b) oppgaver som kan ha et stort effektiviseringspotensial ved bruk av digitalisering,
fjerning av arbeidsoppgaver eller endring av arbeidsmetodikk.
c) effektivisere og justere leder- og mellomledernivået.
d) om stillingsressurser kan flyttes til andre og mer prioriterte oppgaver/områder.
e) fortsette det gode arbeidet med å få ned sykefraværet.
f) Redusere bruk av vikarer ved sykdom i stillinger som i stor grad er direkte i kontakt
med brukere.
g) god tjenesteplanlegging
h) et nært samarbeid med de tillitsvalgte ved endringer av oppgaver og flytting av
stillingsressurser.

Rådmann rapporterer fremdrift på ovennevnte punkter i
tertialrapportene.
23
24
25

Bemanning mottakskontor: Ved hjelp av reorganisering reduseres budsjett – reduseres
med 50%.
Velferdstekonologi: Stillingshjemler reduseres fra foreslått budsjett med 0,5% stilling til
2.
Svømmeskole for barn og unge: Sommer-svømmeskole for barn og unge. I tillegg til
støtte fra Randaberg kommune kan svømmeklubben søke stønad fra andre kilder i.e
Gjensidigestiftelsen.
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Elitesvømmerne: Det etableres fast avtale med elitesvømmerne om bruk av Randaberg
svømmehall utenfor vanlige åpningstider. Dette for at svømmerne kan forholde seg til
faste tider og hvem som har ansvar. Randaberg kommune skal ikke ha vakt når
elitesvømmerne bruker svømmehallen. Dette for bl.a. å redusere de kommunale utgifter.
Bemanning dagsenter, hjemmehjelp og demens: Dette er et viktig og prioritert område
for Høyre. Rådmannen fremlegger en detaljert sak om effektivisering og organisatorisk
prioriteringer innen utgangen av Q2 2019. Budsjett er ikke berørt for 2019, men vil være
gjenstand for ny og oppdatert vurdering for 2020 budsjett basert på fremlagt
kommunestyresak.
Bemanning nytt sykehjem: Det stilles spørsmål til krav om økt bemanning for nytt
sykehjem allerede i 2019 da sykehjemmet ikke er ferdigstilt før Q4 2019. Budsjett for
2019 er derfor redusert for både 2019 og noe i 2020.
Jubileumsuke: Budsjett for jubileumsuke reduseres i året 2022. Rådmannen fremlegger
detaljert budsjett for gjennomføring av 100årsjubileum ihht revidert budsjett.
17 maifeiring: Randaberg har etablert en god tradisjon med feiring av nasjonaldag (17
mai) i Randaberg arena. Dette er godt mottatt av befolkningen og gir et godt økonomisk
bidrag til frivillige lag og organisasjoner. Tradisjon opprettholdes.
Lønnsavsetninger: Med referanse til justert og redusert lønnsbudsjett foreslås et
redusert lønnsavsetning for de kommende år. Et justert lønnsavsettingsforslag
fremsettes i Rådmannens fremlagte budsjett i 2019.
Ryggstanden privatbåthavn: De øvrige private båthavner har ikke mottatt krav om økte
leieutgifter i 2018, og det er heller ikke bebudet dette for 2019 ettersom detaljregulering
for de øvrige båthavner ikke er ferdigstilt. Frem til detaljregulering er oppdatert
reguleringsplan foreligger for andre båthavner reduseres leieutgift for Ryggstranden
privatbåthavn med 450.000,- -dvs til det halve av det det er i dag.
Stupetårn på Viste: Stupetårn ved Vistestranden bygges på plassen til det tidlige
stupetårn. I tillegg til de kommunale midler søkes det støtte fra det offentlige, Jæren
friluftsråd, og private. Rådmannen fremlegger sak inne sommeren 2019.
Støtte til frivillige lag og organisasjoner: I tillegg til Rådmannens budsjett avsettes det
støtte NOK 250.000,- som disponeres av HNK.
Kulturtilbud: I tillegg til Rådmannens budsjett avsettes det støtte NOK 250.000,- som
disponeres av HNK.
Merking / skilting av sykkel- og gangveier: Randaberg kommune ønsker å være en
foregangskommune for bruk av sykkel og tilrettelagte turstier. Disse bør merkes slik at de
er lett gjenkjennelige. Randaberg kommune utvikler / anskaffer en digital App.
Mm: mm (kommer sikkert mer før endelig Høyrebudsjett fremlegge for kommunestyret
(torsdag 13 desember).
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(Pp-presentasjonene til Frp og fellesforslaget ligger som vedlegg i dette dokumentet)

Side 25 av 65

Votering:
Frp sitt forslag fikk stemmen til Frp og falt.
H sitt forslag fikk stemmene til H og falt.
Fellesforslaget fra Ap, Sp, KrF, MDG og V fikk stemmene til Ap, Sp, KrF, MDG og ble
vedtatt.

Rådmannens tilråding:

1. Forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 godkjennes.
2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene
som Stortinget vedtar.
3. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene
og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A
og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A).
4. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring
av disse.
5. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom
tjenesteområdene.
6. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan
(budsjettskjema 2A) med 72,752 mill. kr. Etter delegeringsreglementet § 2-9 er
rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og
låneinstitusjon.
7. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 25 mill. kr.
8. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til
omtale i budsjettet og gebyrvedlegg.
9. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt
for 2019 på faste eiendommer i hele kommunen.
Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes
uendret på 7 promille (næring). Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen
(bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel
til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4). Det skrives ut skatt på det særskilte
skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019. Skattesatsen på det
særskilte skattegrunnlaget er 7 promille.
I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a) differensieres satsene ved
at den skattesats som skal gjelder for bolig- og fritidseiendommer videreføres
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med 3 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer)
som ikke benyttes til næringsvirksomhet, gjelder et bunnfradrag på 733.000 kr
av takstverdi for hver godkjent boenhet.
Alminnelig taksering utsettes og gjeldende takster benyttes for skatteåret
2019.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) videreføres følgende fritak
fra eiendomsskatt:








fylkeskommunale anlegg
private barnehager
idrettsanlegg
anlegg tilhørende ideelle lag og organisasjoner
samfunnshus
bedehus
småbåthavner

I tillegg videreføres det fritak av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b) for
fredete bygninger og verneverdige bygninger som har historisk verdi for
eiendomsskatt.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere
vedtatte skattevedtekter og Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til
lov om eiendomsskatt.
Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jamfør eiendomsskatteloven § 25.

Sak

PS 50/18
Utvikling i arbeidsmarkedet

Formannskapets vedtak:
Saken tas til orientering.

Behandling:
Votering: Saken tatt enstemmig til orientering.
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Rådmannens tilråding:

Saken tas til orientering.

Sak

PS 51/18
Høring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Rogaland 2019 - 2022

Formannskapets vedtak:
Randaberg kommune tar forslag til Regionalt bygdeutviklingsprogram for Rogaland
2019 – 2022 til orientering.

Behandling:
Saken ble trukket.

Rådmannens tilråding:
Randaberg kommune tar forslag til Regionalt bygdeutviklingsprogram for Rogaland
2019 – 2022 til orientering.

Sak

PS 52/18
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Økonomisk støtte - organisasjoner utenfor kommunen - 2018

Formannskapets vedtak:
Det gis støtte til følgende organisasjoner:
Amathea - veiledningssenteret for gravide kr. 5000,Stiftelsen pårørendesenteret kr. 5000,Gatemagasinet Asfalt kr. 3900,-

Behandling:
Votering:
Forslag fra representanten Gunhild Vårvik Tangeland (KRF):
Det gis støtte til følgende organisasjoner:
Amathea - veiledningssenteret for gravide kr. 5000,Stiftelsen pårørendesenteret kr. 5000,Gatemagasinet Asfalt kr. 3900,-

Tangelands (KrF) forslag ble vedtatt mot stemmene til H. H stemte for rådmannens
tilråding.

Rådmannens tilråding:

Randaberg kommune prioriterer ikke tilskudd/støtte til disse formålene siden vi ikke har
budsjetterte midler.

Sak

PS 53/18
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Eventuelt

Formannskapets vedtak:

Behandling:
Ordfører etterspurte status på mulighetstudie Harestad skoletomt.
Rådmannen svarte at det ikke er gjort noe i dette arbeidet, området må ses i en
større sammenheng. Diskusjon/sak kommer til kommuneplanutvalget.
Rådmannen orienterte om at skjønn Mekjarviksaken trolig vil bli avhjemlet 3. des.

Rådmannens tilråding:

Sak

PS 54/18
Godkjenning av protokoll

Formannskapets vedtak:
Protokoll godkjennes.

Behandling:
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Votering: Enstemmig vedtatt.
Rådmannens tilråding:

Protokoll godkjennes.

Sak

PS 55/18
Status byggeprosjekter

Formannskapets vedtak:
Informasjon om status for byggeprosjektene tas til orientering.

Randaberg kommune ønskjer å auke fokus på systematisk veldikehald av den
kommunale bygningsmasse. Rådmannen bes om å utarbeide ein plan for
systematisk vedlikehald av alle kommunale bygg med prioriteringer basert på kartlagt
behov. Det bes om rapport om framdrift og nivå i forhold til KS sine anbefalinger ein
gong i halvåret i forbindelse med status byggeprosjekter.

Behandling:
Forslag fra representanten Alexander Rügert-Raustein (MDG):
Randaberg kommune ønskjer å auke fokus på systematisk veldikehald av den
kommunale bygningsmasse. Rådmannen bes om å utarbeide ein plan for
systematisk vedlikehald av alle kommunale bygg med prioriteringer basert på kartlagt
behov. Det bes om rapport om framdrift og nivå i forhold til KS sine anbefalinger ein
gong i halvåret i forbindelse med status byggeprosjekter.
Votering:
Rådmannens tilråding enstemmig tatt til orientering.
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Rügert-Raustein (MDG)sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens tilråding:

Informasjon om status for byggeprosjektene tas til orientering.

Vedlegg pp-presentasjoner:
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