


Forslag til Handlings- og økonomiplan 2023-2026 i Sola kommune



Investeringer - vi holder 
det vi lover!

Ingen utsettelse på Jåsund skole
Ingen utsettelse på Myklebust barnehage

Ingen utsettelse på Kulturhuset i Tananger
Ingen utsettelse på ny Svømmehall med varmtvannsbasseng 



Men pga at regjeringen 
holder tilbake 

investeringsstøtten utsetter vi:
31) 8 boliger med base, pilotprosjekt
32) Kjøp/salg gjennomgangsleiligheter BSHP
33) Omsorgsboliger
34) Midlertidig base Kleppvegen 6
35) Sandestubben nytt bygg

https://www.sola.kommune.no/_f/p1/iefe08dd3-b2ef-450c-94ba-6461d46f2219/31.pdf
https://www.sola.kommune.no/_f/p1/ic9d28b2f-c6bf-4808-8aed-0df4417a915e/32.pdf
https://www.sola.kommune.no/_f/p1/i36779b84-68b9-4cc2-abc6-a38bae30a826/33.pdf
https://www.sola.kommune.no/_f/p1/ib927be43-9691-4e89-8da1-91d63b7a8cf1/34.pdf
https://www.sola.kommune.no/_f/p1/ic93b7af4-081c-4fd0-b17f-ad98ac673410/35.pdf


Driftstiltak

Vi nullstiller følgende 
reduksjoner i tiltak:

- Avvikle trykking for lag og foreninger
- Flatt innsparingstiltak
- Kjøp av skoletilbud fra private aktører
- Utsette bevilgning til nye analoge og digitale læremidler
- Reduksjon i spesialundervisning skole
- Reduksjon i ressurser og kjøp av tjenester til styrket barnehagetilbud
- Årsverksredusjon i barne, -ungdom og familietjenesten
- 2 årsverksredusjon i kultursektoren
- Redusere i tilbud i tilrettelagt fritid
- Avslutte matombringing til hjemmeboende
- Reduksjon i vikarbudsjettet for hjemmetjenesten
- Redusert omfang av arbeidsoppgaver utført av hjemmetjenesten



Nye og økninger i drifttiltak

• Skolefrokost på alle ungdomsskolene
• Frivillighetsmillionen
• Seniortiltak for å stå lenger i jobben i helsesektoren
• Blått flagg-status Solastranden
• Natursenter Jæren Friluftsråd
• Økt støtte til Dragefestivalen
• Utvikling av Sola kommune-appen



Driftstiltak vi ikke vil ha:

• Klima- og miljøfond
• Plastinnsamling
• Ny forskrift for vann- og avløpsgebyr



Reduserte avgifter
- Vann og avløpsutgifter økes med 3,7 prosent, ikke 40 prosent
- SFO-satsene reduseres med kr. 500 for full plass og kr. 300 for 60% plass.
- Reduserte priser i svømmehallene. Familiekort max 2300 pr. halvår.
- Ingen husleieøkning i kommunal bolig 



Finansiering/avsetning
• Økt utbytte Sola Bredbånd                        5 mill
• Reduserte strømutgifter.                          32 mill
• Økt egenkapital til investeringer              10 mill
• Netto driftsresultat øker til 3%



Takk for at du lyttet!
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