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Kommunestyret 20.06.2019 :

38/2019 Vedtak:
Kommunestyrets enstemmige vedtak i samsvar med formannskapets innstilling:
1. Det foretas følgende budsjettendringer i driftsbudsjettet i henhold til tabellen under:

Rådmannens forslag til budsjettjusteringer - drift
Beløp

Teknisk justering - bruker flyttes fra barnevern til TKK - 1
680

Teknisk justering - bruker flyttes fra barnevern til TKK 1 680
Teknisk justering - bruker flyttes fra privat til kommunal miljøtjeneste - 4

200
Teknisk justering - bruker flyttes fra privat til kommunal miljøtjeneste 4 200
Økt behov for bemanning i miljøtjenesten 2 900
Økte refusjoner for ressurskrevende tjenester jf. årsrapportsaken - 2

900
Overføring av prosjekter fra investering til drift 1 620
Reduserte overføringer fra drift til investering som følge av linjen over - 1

620
Tilskuddsordning for tilkoblingsgebyr for lag og foreninger i Sola kommune 300
Reduserte felleskostnader - 300
Sum 0

2. Det foretas fø lgende budsjettendringer i investeringsbudsjettet i henhold til tabellen under:



 
 
3. Låneopptak for kommunes investeringsprosjekter reduseres med kr 4,3 mill. Nytt låneopptak for 
2019 vil utgjøre kr 354,4 mill. 
 
4. Låneopptak for Sola tomteselskap KF reduseres med kr 7,3 mill. Nytt låneopptak for 2019 vil 
utgjøre 72,2 mill. Følgelig nedjusteres utlån til foretaket i kommunens investeringsbudsjett med kr 
7,3 mill. 
 
5. Det innføres ikke egenbetaling for etter skoletids-tilbudet, jf avsnitt 2.2.6. Rådmannen bes finne 
alternativ inndekning ved 2.tertial rapport. 
 
6. Finansrapport tas til orientering. 
 
7. Rådmannen bes fremme en sak der tiltak / eventuell investering på elanlegg / oppvarming i 
Tanangerhallen vurderes. 
 
8. Forskuttering av personteller tas ut. Punkt 3 justeres tilsvarende, dvs. låneopptak for kommunens 
investeringsprosjekter reduseres med kr 5,8 mill. Nytt låneopptak for 2019 vil utgjøre kr 352,9 mill. 
 
 
 
Behandling: 
 



 
      
Formannskapets enstemmige innstilling 
pkt. 1,2,3,4 og 6 i samsvar med rådmannens forslag  
pkt. 5 etter fellesforslag foreslått av Anja Berggård Endresen 
pkt. 7 og 8 og etter forslag foreslått av Siv-Len Strandskog 
1. Det foretas følgende budsjettendringer i driftsbudsjettet i henhold til tabellen under: 
 

Rådmannens forslag til budsjettjusteringer- drift  
Beløp  

Teknisk justering-bruker flyttes fra barnevern til TKK -1 
680 

Teknisk justering-bruker flyttes fra barnevern til TKK 1 680 

Teknisk justering-bruker flyttes fra privat til kommunal miljøtjeneste -4 
200 

Teknisk justering-bruker flyttes fra privat til kommunal miljøtjeneste 4 200 

Økt behov for bemanning i miljøtjenesten 2 900 

Økte refusjoner for ressurskrevende tjenester jf. årsrapportsaken -2 
900 

Overføring av prosjekter fra investering til drift 1 620 

Reduserte overføringer fra drift til investering som følge av linjen over -1 
620 

Tilskuddsordning for tilkoblingsgebyr for lag og foreninger i Sola kommune 300 

Reduserte felleskostnader -300 

Sum 0 

 
2. Det foretas følgende budsjettendringer i investeringsbudsjettet i henhold til tabellen under: 
 
 
 
3. Låneopptak for kommunes investeringsprosjekter reduseres med kr 4,3 mill. Nytt låneopptak for 
2019 vil utgjøre kr 354,4 mill. 
 
4. Låneopptak for Sola tomteselskap KF reduseres med kr 7,3 mill. Nytt låneopptak for 2019 vil 
utgjøre 72,2 mill. Følgelig nedjusteres utlån til foretaket i kommunens investeringsbudsjett med kr 
7,3 mill. 
 
5. Det innføres ikke egenbetaling for etter skoletids-tilbudet, jf avsnitt 2.2.6. Rådmannen bes finne 
alternativ inndekning ved 2.tertial rapport. 
 
6. Finansrapport tas til orientering. 
 
7. Rådmannen bes fremme en sak der tiltak / eventuell investering på elanlegg / oppvarming i 
Tanangerhallen vurderes. 
 
8. Forskuttering av personteller tas ut. Punkt 3 justeres tilsvarende, dvs. låneopptak for kommunens 
investeringsprosjekter reduseres med kr 5,8 mill. Nytt låneopptak for 2019 vil utgjøre kr 352,9 mill. 
 
 
 
Formannskap 11.06.2019: 
 
51/2019 Vedtak: 



Formannskapets enstemmige innstilling 
pkt. 1,2,3,4 og 6 i samsvar med rådmannens forslag  
pkt. 5 etter fellesforslag foreslått av Anja Berggård Endresen 
pkt. 7 og 8 og etter forslag foreslått av Siv-Len Strandskog 
1. Det foretas følgende budsjettendringer i driftsbudsjettet i henhold til tabellen under: 
 

Rådmannens forslag til budsjettjusteringer- drift  
Beløp  

Teknisk justering-bruker flyttes fra barnevern til TKK -1 
680 

Teknisk justering-bruker flyttes fra barnevern til TKK 1 680 

Teknisk justering-bruker flyttes fra privat til kommunal miljøtjeneste -4 
200 

Teknisk justering-bruker flyttes fra privat til kommunal miljøtjeneste 4 200 

Økt behov for bemanning i miljøtjenesten 2 900 

Økte refusjoner for ressurskrevende tjenester jf. årsrapportsaken -2 
900 

Overføring av prosjekter fra investering til drift 1 620 

Reduserte overføringer fra drift til investering som følge av linjen over -1 
620 

Tilskuddsordning for tilkoblingsgebyr for lag og foreninger i Sola kommune 300 

Reduserte felleskostnader -300 

Sum 0 

 
2. Det foretas følgende budsjettendringer i investeringsbudsjettet i henhold til tabellen under: 
 
 
 
3. Låneopptak for kommunes investeringsprosjekter reduseres med kr 4,3 mill. Nytt låneopptak for 
2019 vil utgjøre kr 354,4 mill. 
 
4. Låneopptak for Sola tomteselskap KF reduseres med kr 7,3 mill. Nytt låneopptak for 2019 vil 
utgjøre 72,2 mill. Følgelig nedjusteres utlån til foretaket i kommunens investeringsbudsjett med kr 
7,3 mill. 
 
5. Det innføres ikke egenbetaling for etter skoletids-tilbudet, jf avsnitt 2.2.6. Rådmannen bes finne 
alternativ inndekning ved 2.tertial rapport. 
 
6. Finansrapport tas til orientering. 
 
7. Rådmannen bes fremme en sak der tiltak / eventuell investering på elanlegg / oppvarming i 
Tanangerhallen vurderes. 
 
8. Forskuttering av personteller tas ut. Punkt 3 justeres tilsvarende, dvs. låneopptak for kommunens 
investeringsprosjekter reduseres med kr 5,8 mill. Nytt låneopptak for 2019 vil utgjøre kr 352,9 mill. 
 
 
 
Behandling: 
pkt. 5 Fellesforslag fikk 11 stemmer 
SIv-Len Strandskogs tilleggsforslag:  
pkt. 7 fikk 11 stemmer 
pt. 8 fikk 11 stemmer 



 
      
Forslag om endring i pkt. 5 foreslåttt av Anja Berggård Endresen: 
Det innføres ikke egenbetaling for etter skoletids-tilbudet, jf avsnitt 2.2.6. Rådmannen bes finne 
alternativ inndekning ved 2.tertial rapport 
 
 
      
Forslag foreslått av Siv-Len Strandskog: 

·  Rådmannen bes fremme en sak der tiltak / eventuell investering på elanlegg / oppvarming i 
Tanangerhallen vurderes 

·  Forskuttering av personteller tas ut. 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
1. Det foretas følgende budsjettendringer i driftsbudsjettet i henhold til tabellen under: 
 

Rådmannens forslag til budsjettjusteringer- drift  
Beløp  

Teknisk justering-bruker flyttes fra barnevern til TKK -1 
680 

Teknisk justering-bruker flyttes fra barnevern til TKK 1 680 

Teknisk justering-bruker flyttes fra privat til kommunal miljøtjeneste -4 
200 

Teknisk justering-bruker flyttes fra privat til kommunal miljøtjeneste 4 200 

Økt behov for bemanning i miljøtjenesten 2 900 

Økte refusjoner for ressurskrevende tjenester jf. årsrapportsaken -2 
900 

Overføring av prosjekter fra investering til drift 1 620 

Reduserte overføringer fra drift til investering som følge av linjen over -1 
620 

Tilskuddsordning for tilkoblingsgebyr for lag og foreninger i Sola kommune 300 

Reduserte felleskostnader -300 

Sum 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2. Det foretas følgende budsjettendringer i investeringsbudsjettet i henhold til tabellen under: 
 

 
 
3. Låneopptak for kommunes investeringsprosjekter reduseres med kr 4,3 mill. Nytt låneopptak for 
2019 vil utgjøre kr 354,4 mill. 
 
4. Låneopptak for Sola tomteselskap KF reduseres med kr 7,3 mill. Nytt låneopptak for 2019 vil 
utgjøre 72,2 mill. Følgelig nedjusteres utlån til foretaket i kommunens investeringsbudsjett med kr 
7,3 mill. 
 
5. Det innføres egenbetaling for etter skoletidstilbudet på kr 1 200 per måned, jamfør omtale under 
avsnitt 2.2.6. 
 
6. Finansrapport tas til orientering. 
 
 
 



 
 
 
Vedlegg: 
Vedlgg 1- Prosjektrapport investeringer per 1. tertial 2019 
Vedlegg 2- Sola tomteselskap KF- 1. tertial 2019 
Saksutredning tertialrapport per 30. april 2019docx 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyre 
 
Saken gjelder: 
Budsjettoppfølgingsrapport er rådmannens tilbakemelding til de folkevalgte på status sammenlignet 
med vedtatte økonomiske ramme for 2019. Dette er et styringsverktøy for både folkevalgte og 
administrasjon. Det er etablert et internt system for månedlig rapportering fra virksomhetsnivå til 
rådmannsnivå. Prognosene i tertialrapport er derfor basert på den enkelte resultatsansvarliges 
rapportering til kommunalsjefer/rådmann, samt rådmannens egne vurderinger. For å få en 
fullstendig oversikt over kommunens økonomiske situasjon legger rådmannen fram en samlet 
rapport som redegjør status for drift (del 1), investering (del 2), finans (del 3), verbale punkter fra 
vedtatt HØP 2019-2022 (del 4) og kommunale foretak (del 5). Videre ønsker rådmannen å gjøre 
denne rapporten lett tilgjengelig både for folkevalgte og innbyggere ved å publisere rapporten på 
kommunens hjemmeside i tillegg til vanlig publisering knyttet til politisk behandling. 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
 


