
Verbalforslag 

6 millioner ekstra til drift for skolene våre 

Av de 6 millionene skal minimum 1.5 millioner gå til nye læremidler og 1.5 millioner gå til økt 
lærernorm. 

Ett årsverk PPT 

Kommunestyret ber om redegjørelse over  status  på omstillings – og utviklingsarbeidet i PPT, som 

skal sikre mer tilstedeværelse og veiledning tett på til skoler og barnehager. 

Ett årsverk enhet for mestring – 2-årig prosjektstilling 

Kommunestyret ber om en årlig skriftlig redegjørelse på omstillingsarbeidet i enhet for mestring 

Helsestasjon for ungdom 

Kommunestyret ber om en sak der en vurderer utvidelse/endring av åpningstidene til helsestasjon 

for ungdom. Ungdomsrådet dras aktivt med i arbeidet med saken. 

Omsorgsboliger 

Kommunedirektøren bes snarlig gå i dialog med husbanken om bygging av omsorgsboliger 
med personalbase. Gjenstående del av Soltuntomten skal brukes til formålet. 
Kommunestyret forutsetter at en del av boligene skal være selveierleiligheter. Legesenter og 
annen næring kan vurderes inn i prosjektet. Prosjektet finansieres som et OPS eller drift av 
ideelle organisasjoner 

Aktivitør på våre sykehjem – til sammen ett årsverk 

Mulighet for ulike aktiviteter skal gjelde også på våre sykehjem. Det settes av inntil ett 
årsverk for aktivitør for våre tre sykehjem. Aktivitører i deltidsstillinger får dermed mulighet 
til å få utvidet sine stillinger.  

Dagsenter Sola  

Bemanningen styrkes og det settes av 600 000 i året til dette. 

Mann Kan 

Det bevilges 50 000 per år for å sikre videre drift av tilbudet. 

Kvithei 

Kommunestyret ønsker en snarlig start på utbygging på Kvithei. Kommunedirektøren bes snarlig (og 

senest innen juni 2022) fremme en sak som viser hvordan dette kan effektueres. I saken skal det 

fremgå hvilke områder en ser for seg man kan starte på først og hvilke plangrep som da må gjøres. 

Retningslinjer kunst i kommunale bygg og uterom 



Kommunedirektøren bes fremme en sak i 2022 som gjelder revidering av retningslinjene for 
kunst i kommunale bygg og uterom. 

Sola sjø 

Kommunedirektøren bes sette i gang en mulighetsstudie for bygnings, - og eiendomsmassen 
på Sola sjø. Mulighetsstudien skal også ses i sammenheng med vedtatt boligsosial 
handlingsplans.  

Punkt 42, investering 

Kommunen skal gå over fra å lease nye biler til å kjøpe brukte biler – deriblant brukte 
innleverte leasingbiler.  

 

 


