
Handlings- og økonomiplan for Sola kommune

2018 - 2021

U
Uavh. rep.



Innledning

• Et ansvarlig og stramt budsjett

• Redusert skatteinngang gir behov for 
omstilling

• Investeringer for fremtiden skaper aktivitet og 
arbeidsplasser

• Budsjettet er i all hovedsak oppfølging av 
fattede kommunestyrevedtak
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Styringsmål og forutsetninger

• Styringsmål om netto driftsresultat minimum 
3 % og langsiktig mål for gjeldsgrad fastholdes

• Nøkternt skatteanslag realistiske 
inntekstforutsetninger

• Rådmannens anslag og rammer legges til 
grunn

• Midler til overs brukes til økt nedbetaling av 
lån
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Hovedsatsing drift

• Økt satsing på tidlig innsats i skole og 
barnehage

• Følger opp det digitale løftet for Solaskolen

• Tilskudd til friplasser i SFO opprettholdes

• Midler til meråpent bibliotek

• Økte ressurser til boassistenter sykehjem

• Opptrapping miljøtjenesten samt psykisk helse 
og rus
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Hovedsatsing drift

• Opprettholder åpningstider i idretts- og 
svømmehaller og beholder dagens 
tilsynsordning

• Kutter ikke i tilskudd til idrett og frivillighet

• Kommunal organisering av Frivilligsentralen, i 
tråd med deres ønske 

• Øker tilskuddet til Folkepulsen og støtter økt 
aktivitetstilskudd (handlingsplan mot 
fattigdom)
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Hovedsatsing investering

• Vedtatte investeringer gjennomføres: Bl.a. 
sykehjem, oppfølging av skolebruksplan (f.eks. 
ny skole sentrum, utvidelse av Sande, 
Storevarden og Grannes skoler), bygging av 
rådhus

• Idrettsanlegg, sykkelanlegg/flerbruksanlegg, 
kirke, turstier og sentrumsutvikling
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Gjeldsgrad som rådmannen
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Inndekning

• Det vises til vedlegg/regneark.

• Drift: Bl.a. redusert økning til kirkelig fellesråd, 
økt utbytte Sola bredbånd, reduksjon i 
aktivitet fritid som følge av færre enslige 
mindreårige

• Investering: Bl.a. redusert innkjøp av 
midlertidige småhus, strategi for salg av 
kommunal eiendom i sentrum
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Tekstforslag

• Rådmannen bes utarbeide en strategi for salg av kommunal 
eiendom, herunder eiendom som kan avhendes i 
sentrumsområdene og som følge av bygging av nytt rådhus.

• Rådmannen bes undersøke med andre kommuner, bl.a. Hå, 
innretning på gebyrsatser for etablering av 
massedeponi/tipp under en viss størrelse med sikte på å 
innføre redusert pris. 

• Rådmannen bes undersøke muligheten for å få tilskudd til 
ansettelse av kommunedekkende klinisk ernæringsfysiolog .

• Rådmannen bes vurdere muligheten for omorganisering av 
kommunale transporttjenester, slik at ressursene kan 
utnyttes bedre på tvers av tjenestene. 
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Tekstforslag

• Ved utløp av nåværende leasingavtale for kommunale 
«småbiler» bør flere av bilene være el-biler. Lengden 
på leasingavtaler bør vurderes i forhold til økonomi, 
evt. kjøp av biler. Det må også legges til rette med 
infrastruktur/ladestasjoner.

• Det skal være et mål at innbyggere over 75 år som ikke 
allerede mottar tjenester fra kommunen skal få et 
hjemmebesøk i løpet av budsjettperioden.

• For å sikre gode fremtidige rammer for drift av 
Frivilligsentralen, samt god koordinering med 
kommunens øvrige tilbud og behov, overtar 
kommunen driften av sentralen i løpet av 2018.
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Tekstforslag

• For å styrke integreringsarbeidet, involveres idrett 
og andre frivillige lag og foreninger mer i arbeidet 
med fritidsaktiviteter for barn og unge med 
flyktningebakgrunn.

• Fritt brukervalg innenfor avlastningstjenesten 
evalueres til neste års budsjettbehandling. 

• Formannskapet viser til vedtak angående boliger 
med base og påpeker at vedtaket gjelder minst 
10% reduksjon av rammen, og det forventes 
ytterligere kostnadsreduksjon.
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Tekstforslag

• Tidlig innsats er avgjørende for å gi alle barn og 
unge en opplæring som ruster dem for fremtiden. 
Arbeidet med tidlig innsats intensiveres for 
barnehagebarn samt elever i 1-4. klasse.

• Formannskapet ber om en sak til Utvalg for 
Levekår hvor det gjøres rede for hvordan 
fastlegetilskuddet også kommer kommunen til 
gode i henhold til fastlegeloven.

• Det legges opp til ny rullering av 
kommunedelplan for energi og klima i 2018.
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Tekstforslag

• Styringsparameter for «gjennomføre vedtatte 
prosjekter innenfor vedtatt fremdriftsplan» 
skal økes til >90 %.
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