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Innledning 
Årsmeldingen er administrasjonens rapport 
til kommunestyret om ressursbruk og resul-
tater i året som gikk. Kommunelovens regn-
skapsforskrift framhever årsmeldingen som 
et av kommunens viktigste dokumenter.  

Årsmeldingen er en innføring i Lund kom-
munes virksomhet både i forhold til økono-
miske oversikter og tilbakemeldinger fra de 
enkelte etatenes virksomhet. 

Befolkningsutvikling 
Ved utgangen av 2016 hadde Lund kommu-
ne 3.259 innbyggere som er 16 flere enn i 
inngangen av året. Det er små variasjoner i 
folketallet mellom de ulike tettstedene. 

 

Mye å glede seg over, men også noen 
bekymringer 
Lund kommune har mye å takke de ansatte 
for som hver dag står på for å gi innbygger-
ne gode tjenester. I følge Kommunebarome-
teret for 2016 er det ingen av våre nabo-
kommuner som skårer bedre enn Lund (nr. 
208 av 428 kommuner målt på 123 ulike 
nøkkeltall). Lavt sykefravær og stor trivsels-
faktor er tegn på god arbeidsmoral. Det er et 
godt samarbeid mellom de ansattes tillits-
valgte og ledelsen.  

Et svært godt økonomisk resultat, det 
beste noensinne i Lund kommune. Netto 
driftsresultat ble på 10,887 millioner kro-
ner. Detter avsetning til og bruk av fonds-
midler har kommunen et overskudd på 
12,049 millioner kroner.  

Biblioteket i Lund er et av de best besøkte i 
hele Rogaland. Det er nå et av de få offentli-
ge kulturtilbudet som er gratis. Biblioteket 
blir flittig benyttet til ulike kulturtilbud for 
både barn og voksne arrangert av de ansat-
te. 

Alle Barnehagene i Lund har jobbet med å 
videreføre felles utviklingsprosjekt ”Være 

sammen” for kommunale og privat barne-
hage der alle ansatte og foresatte skal invol-
veres i prosjektet.  

Nygård barneskole har startet samarbeid 
med Universitet i Stavanger med prosjektet 
”Two Teachers” for å forske på lese og skri-
ve opplæring og lærertetthet. Prosjektet er 
fireårig. I denne forbindelse har de startet 
arbeid med ”Språkløyper” 

Lund ungdomsskolen har vært med i pro-
sjektet ”Ungdomstrinn i utvikling” og har 
hatt tett samarbeid med UIS og UDIR. Skolen 
har valgt tema klasseledelse med fokus på 
hvordan motivere elevene for læring? 

Heimetjenesten Nattpatrulje ble etablert 
fra februar 2016. Dette gir større mulighet 
for å bo lengst mulig i egen bolig for dem 
som ønsker det. Brukere kan få hjelp 24 
timer i døgnet. 

Flomkatastrofen som rammer Hovsherad 
og Moi i desember 2015, medførte store 
omkostninger både for privatpersoner, 
bønder, bedrifter og kommunen. Det har 
blitt kartlagt og lagt planer på hvordan 
kommunen best mulig skal kunne ruste seg 
videre fremover hvis en ny flom skulle 
ramme kommunen.  

Underetasjen på rådhuset med helsestasjo-
nen, NAV og lensmannsetaten har blitt re-
novert etter flommen.  

Det ble ved folkeavstemming et flertall på at 
Lund kommune fortsatt skal være egen 
kommune. Det jobbes med valg av trase for 
ny 4-felts E39.  Dette vil være svært viktige 
for Lund-samfunnet i framtiden. 

Livsgledesykehjem Leder ved Lund syke-
hjem, sammen med kommunalsjefen, tok 
tidlig i 2016 initiativ for å sertifisere syke-
hjemmet som Livsgledesykehjem. Dette ble 
tilsluttet av Råd for eldre og mennesker med 
nedsatt funksjonsevne og helse- og om-
sorgsutvalget, og nødvendige midler ble 
bevilget. Da kickoff-samlingen for alle ansat-
te ble avholdt i 9.11. hadde personalet i flere 
måneder vært i full gang med livsgledear-
beidet. De utsendte fra stiftelsen Livsglede 

Lund folkemengde 1/1 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Folkemengde per 1/1 3 192        3 172        3 253        3 247        3 243        3 259          

Heskestad 434            431            438            438            439            445             

Hovsherad 526            523            519            519            521            531             

Moi 2 290        2 283        2 283          
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var skikkelig imponert, andre sykehjem er 
mye tregere i oppstarten! 

De ansatte støtter helhjertet opp om Livs-
gledearbeidet, og deres engasjement smit-
ter. Den enkelte beboer og pårørende følges 
systematisk og tett opp. Samarbeidet med 
frivillige er systematisert og styrket, og blitt 
enda viktigere del av driften. Samarbeids-
partere som Lund helselag og Lund pensjo-
nistforening, samt mødregrupper, kultur-
skolen, skoler, barnehager mv, bidrar aktivt 
på ulike måter til å ”styrke den aktive om-
sorgen og sette sosiale og kulturelle behov i 
sentrum” (St.m.29). 

De mest synlige endringer på sykehjemmet 
er nok innslag av dyr; katt, høner og kani-
ner, samt besøk av hunder og hest og karjol. 
Mange beboere og besøkende setter på det-
te innslag. 

Etter planen skal sykehjemmet sertifiseres 
høsten 2017. Vi ligger godt an, men dette er 
ikke noe som kommer av seg selv. Det kre-
ver seriøst og målrettet arbeid å bli sertifi-
sert Livsgledesykehjem.  

Utfordringer framover 
Å sikre Moisånå mot flom tilsvarende den vi 
opplevde i 2015, må være av høyeste priori-
tet. Når bedriftsledelsen i NorDan tydelig 
har signalisert at bedriften kan måtte flytte 
dersom det ikke er sikkerhet for at en ny 
flom av samme dimisjon vil forårsake sam-
me ødeleggel-
sene, må dette 
tas på alvor.  Det er i dag utenkelig at Lund 
kommune vil bli uten sin hjørnesteinsbe-
drift. Derfor må alle krefter settes inn for å 
løse denne utfordringen. Arbeidet med pla-
nene om å flomsikre Moisånå er ferdig og 
arbeidet er godt i gang.  

 

Det jobbes med valg av trase for ny 4-felts 
E39.  Dette vil være svært viktige for Lund-
samfunnet i framtiden. Det er lagt opp til 
folkemøte for Lund kommunes innbyggere 
på vårparten av 2017. 

 

At kommunens økonomiske evne kan opp-
rettholdes også i framtiden, er spennende 
og det vil kreve fortsatt sterk økonomisk 
styring på alle plan. De fleste av landets 
kommuner fikk et bedre resultat enn ventet, 
det var ikke bare i Lund det skjedde. 

Å rekruttere, gi nødvendig opplæring og 
beholde kvalifiserte fagfolk til kommunale 
stillinger i alle ledd, må også være en priori-
tert oppgave i årene som kommer. 

Likestilling 
Det er mange deltidsstillinger i kommunen 
og i hovedsak er det kvinner som arbeider 
deltid. Noe av dette er ufrivillig deltid, men 
undersøkelser viser at langt de fleste ønsker 
deltidsstillinger.  Spesielt har det vært ut-
fordring å få store stillingsbrøker i pleie– og 
omsorgssektoren. Dette gjelder også assis-
tenter i skole og SFO. Ca. 35 % av kvinnene 
har deltidsstillinger, mens for mennene er 
det ca. 14 %. 

Gjennomsnitt årslønn for kvinnene i kom-
muneforvaltningen er 465.000 kroner, mens 
den for mennene er 498.000 kroner. Det er 
ikke forskjell i lønn for likt arbeid mellom 
kvinner og menn i Lund. Det er heller ikke 
forskjell i lønn om en er vikar eller fast an-
satt.  
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I rådmannens ledergruppe er nå det 2 menn 
og 2 kvinner. Blant avdelingslederne er det 
11 kvinner og 7 menn. Ca 80 % av de fast 
ansatte i Lund kommune er kvinner, noe 
som er det normale i kommune-Norge. 

Både i forhold til daglig drift og rekruttering 
av ansatte tilstrebes mest mulig lik behand-
ling av begge kjønn. I forhold til nyansettel-
se er dette med likere fordeling mellom 
kjønnene et viktig moment som blir og vil 
bli vurdert framover.  

Personale 
Lund kommune hadde ved inngangen til 
2017 til sammen 236 årsverk, som var 17 
mer enn året før. Tallet inkluderer alle an-
satte som mottar fast lønn, inklusive de som 
er i permisjon, ansatte med sykemelding og 
vikarer.  

I oppvekst og kulturetaten er det 103 års-
verk, i Pleie og omsorgsetaten er det 98 års-
verk. I PNM etaten er det 24 årsverk og i 
Sentraladministrasjonen 11 årsverk.  

Sykefravær og hms (helse, miljø og 
sikkerhet) 
Sykefraværet i Lund kommune er lavt sam-
menlignet med andre kommuner. Måltallet 
for 2016 var 5,50 % totalt og 1,7 % korttids-
fravær. Resultatet ble 6,88 % totalt og 1,49 
% for korttidsfraværet.  
 

 

 

 

I følge statistikk fra SSB, har det legemeldte 
sykefraværet gjennom 2016 for hele landet 
vært tilnærmet uendret. Andelen arbeidsta-

kere med legemeldt sykefravær var 5, 3 
prosent i 3. kvartal.  

Korttidssykefraværet er lavere enn måltal-
let, noe som er svært gledelig sett ut fra et 
økonomisk perspektiv. Det er arbeidsgiver 
som må dekke utgiftene til vikarer.  

Sykefraværet ved årsskifte 2017 er økende.  

En viktig målsetting er at ingen ansatte i 
Lund kommune skal ha sykefravær grunnet 
forhold på egen arbeidsplass – den skal være 
trygg og trivelig! 

Seniortiltak: 
Lund kommune mener at seniorer utgjør en 
viktig ressurs og kommunestyret har derfor 
vedtatt et seniortillegg med 20.400 kroner 
per år ved full stilling, evt. tilsvarende uttak 
av ekstra ferie fra og med fylte 62 år. I 2016 
var det i løpet av året 23 personer mot 27 
året før som var med i denne ordningen. 
Dette gjelder kun de som har mottatt tillegg 
på lønn, ikke de som velger ferie. Lønns– og 
sosialkostnader var 344.000 kroner mot 
446.000 kroner året før. Ut fra alderssam-
mensetningen av ansatte, kan utgiftene til 
denne ordningen øke de to neste årene. Se-
niorordningen er god i Lund kommune. 

Per 31.12.16 var det ingen i gruppen AFP 
62-64 år.  I gruppen 65-66 år var det en 
person. Innen sykepleierordningen er det 
ingen. Dette viser at det er få personer i 
Lund kommune som går av ved fylte 62 år. 

Etiske retningslinjer: 
Lund kommune har utarbeidet etiske ret-
ningslinjer. Disse vil bli revidert i løpet av 
2017. Henviser til kommunens hjemmeside 
hvor siste versjon av etiske retningslinjer 
ligger. Kommunen arbeider aktiv med å 
bekjempe uetisk adferd gjennom tilsyn, re-
visjonskontroller og forvaltningsrevisjoner. 
I mange år har integrering i bygda vært et 
hovedtema. Først med Lundheim Folkehøy-
skole og nå med asylanter og flyktninger. 
Noen av asylantene har den siste tiden job-
bet på sykehjemmet. 
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Økonomisk resultat og 
utvikling 

Regnskapsmessig overskudd. 
Når driftsinntektene er høyere enn driftsut-
giftene, blir det et positivt netto driftsresul-
tat. Når bruk av tidligere oppsparte midler 
(fondsmidler), overføringer til investerings-
regnskapet og/eller til bundne fond er fore-
tatt, framkommer et regnskapsmessig resul-
tat. 

I 2016 ble netto driftsresultat pluss 10,887 
millioner kroner mot et negativt budsjettert 
resultat på 3,585 millioner. Etter bruk av og 
avsetning til fond, ble det regnskapsmessige  

 

resultatet 12,049 millioner kroner. Det er 
det beste resultatet noensinne i Lund kom-
mune. 

Grafen over viser netto driftsresultat de 
siste 10 år. Lund kommune har hatt gode 
resultater de fleste av de foregående år. 

Behandlingen av budsjettet for 2016 ble 
krevende. Statlige tilskudd til kommunen er 
forventet mindre enn tidligere. På tross av 
dette ble eiendomskatten uendret på 2 
promille.   

Regnskapet viser imidlertid at veldig mange 
ting gikk bedre enn forventet. Det fleste av 
de økte inntektene har kommet i slutten av 
året og endelig resultat av etatenes drift 
foreligger ikke før regnskapet avsluttes i 
januar. Etatslederne har gjennom året rap-
portert at driften ville gå i balanse. 

 

 

Inntektsutvikling 

Samlede driftsinntekter i 2016 var på 
268,994 mill. kr, en øking på hele 14,187 
mill fra 2015 (5,3 %). I 2015 var det tilsva-
rende en oppgang på 5 %. I forhold til revi-
dert budsjett er inntektene 17,011 mill høy-
ere.  

Samlede inntekter fra skatt og rammetil-
skudd gav en merinntekt på 4,6 mill. kr 
grunnet høyere skatteinntekter for landet 
samlet og skjønnstilskudd. Også statlige 
refusjoner som momskompensasjon, vok-
senopplæring av fremmedspråklig og syke-
lønnsrefusjoner som ikke blir budsjettert, 
har økt. Det samme gjelder for salgs- og leie-
inntektene.  

 

Utgiftsutvikling 

Samlede driftsutgifter i 2016 var på 264,8 
mill. kr, en økning på 12,5 mill. kr fra 2015 
(10,4 %). I 2015 var det tilsvarende en ned-
gang på 1,3 %. I forhold til revidert budsjett 
var det en økning på 1,5 mill. kr.  

Høyere lønnsutgifter medvirker til oppgang 
i driftsutgiftene. Lønnsutgiftene (eksklusiv 
pensjon) er 4,7 mill. kr høyere enn budsjett 
og 10,3 mill. kr høyere enn 2015. Det er 
verdt å merke at det mellom 2015 og 2016 
er ansatt 17 personer. Etatene har hatt fo-
kus på stram økonomistyring der en har 
redusert vikarbruken ved sykdom og at det 
ikke har inntruffet uventede hendelser. 

 

Investeringer 
Det ble investert for 30,5 mill kr i 2016 mot 
budsjetterte investeringer på 35,1 mill kr. 
Det er foreslått overført ca. 29,9 mill. kr til 
2017 for de prosjekter som påbegynt, men 
ikke ble ferdigstilt i 2015. Investeringsregn-
skapet er finansiert ved bruk av salgsinntek-
ter, refusjoner og lån.  

Renter og avdrag 
Totalt ble resultatet fra eksterne finans-
transaksjoner fra driften 0,8 mill. kr dårlige-
re enn budsjettert, mens det året før var 1,8 
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mill kr. Lavere lånerente og bedre avkast-
ning av bankinnskudd og utbytte fra energi-
selskapene er hovedårsaken til dette. Likvi-
ditetsbeholdningen gjennom året har vært 
tilfredsstillende.  

Driftsresultat 
 

Tabellen viser kommunens økonomiske 
driftsresultat totalt.  

 

Det gode resultatet kommer først og fremst 
fra høyere inntekter enn forutsatt. Samtidig 
har det vært stor fokus på økonomistyring i 
etatene som har gjort at utgiftene har vært 
holdt nede. 

Kommunens fondsmidler og udispo-
nert overskudd 

 

Tabellen over viser utviklingen av kommu-
nens fond og udisponert over-
skudd/udekket underskudd. Tallene viser at 
kommunens samlede disposisjonsfond har 
gått fra 13 mill. kr i 2013 til 9 mill. kr i 2016. 
I 2015 var disposisjonsfondet på 1,7 mill. kr, 
og rådmannen anbefaler at disposisjonsfon-
det fremdeles styrkes ved overskuddet. 

Utviklingen av netto gjeld 
Netto lånegjeld er definert som langsiktig 
gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) 
fratrukket totale utlån og ubrukte lånemid- 

 
 
 

 
ler. I totale utlån inngår Startlån (formid-
lingslån) og ansvarlige lån (utlån av egne 
midler).  

Et normtall er at lånegjelden ikke bør over-

stige 50 % av driftsinntektene. Jo større 

 

lånegjelda er, desto mer ømfintlig er kom-

munen for økninger i lånerenten. Alle kom-

muner nyter nå at utlånsrenten ser ut til å 

holde seg lav. Det er tatt hensyn til at renten 

kan øke noe i økonomiplan for 2017—2020. 

Det er blitt dyrere å låne penger i 2016 enn 

det var i 2015. Marginen mellom innskudds-

renten og lånerenter skrumper. 

Tabellen over viser netto lånegjeld for 2015 

også for våre nabokommuner. Sett i forhold 

til disse og kommunegruppen 02 som er 

kommuner vi kan sammenligne oss med, 

har Lund kommune en forholdsvis lav låne-

gjeld.  

Likviditet (betalingsmidler) 

Likviditetsgrad 3 viser forholdet mellom betalingsmid-

ler (bankinnskudd) og kortsiktig gjeld. Nøkkeltallet 

forteller om kommunens evne til å dekke sine kortsik-

tige forpliktelser. Nøkkeltallet bør være størst mulig 

over 1. Det er viktig å sørge for god og effektiv kunde-

innfordring og lengst mulig leverandørkreditt.  

Likviditetsbeholdning per 31.12. er 

80,5millioner kroner mot 50,6 millioner 

kroner i 2015. Den kortsiktige gjelden er økt 

fra 32,3 millioner kroner til 33,7 millioner 

kroner.  Lund kommune har en meget til-

fredsstillende likviditetsgrad.   

 

 

 

 

 

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2016

Reg.budsj.

2016

Regnskap 

2015

Driftsinntekter 268 994 251 983 254 807

Driftsutgifter -264 804 -263 252 -252 298

Brutto driftsresultat 4 190 -11 269 2 509

Finansinntekter 7 092 6 152 6 978

Finansutgifter -12 081 -10 268 -11 443

Motpost avskrivninger 11 686 11 800 11 774

Netto driftsresultat 10 887 -3 585 9 818

Sum bruk av avsetninger 14 333 3 735 6 988

Sum avsetninger -13 171 -150 -6 776

Mindreforbruk 12 049 0 10 030

2016 2015 2014 2013

Disposisjonsfond 9 044             1 723             6 855             13 022           

Bundne driftsfond 12 678           11 131           8 439             8 580             

Ubundne investeringsfond 1 039             816                 929                 432                 

Bundne investeringsfond 814                 814                 814                 814                 

Regnskapsmessig mindre / mer forbruk 12 049           10 029           -2 228            -2 222            

Sum 35 624           24 513           14 809           20 626           

2016 2015 2014 2013

Likviditetsgrad 3 2,4 1,5 1,2 1,5
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Etatenes drift 

Sentraladministrasjonen 

Økonomi

 

Sentraladministrasjonen fikk i 2016 et min-
dreforbruk på 334.149 kroner i forhold til 
revidert budsjett. Året før var resultatet et 
mindreforbruk på 42.224 kroner.  Folkeav-
stemming om kommunesammenslåing har 
ført til noen merutgifter sammen med på-
løpte utgifter etter flommen og Synne. Revi-
sjonen har brukt litt mindre timer enn bud-
sjettert og det er noe feilbudsjettering mel-
lom ansvar 110 politisk styring og 120 Ad-
ministrasjon. Kommunens lønn-/personal 
og økonomisystemer ble oppgradet, noe 
som krevde mye opplæring i nye funksjona-
liteten av personalet i etatene. 

Tjenesteproduksjon  
Sentraladministrasjonen utarbeider bud-
sjett og økonomiske prognoser, er ansvarlig 
for føring av regnskap (også for Kirkelig 
fellesråd), foretar lønnsutbetalinger i sam-
arbeid med etatene, krever inn kommunale 
gebyrer, avgifter og skatter, er ansvarlig for 
kommunens felles IKT-funksjoner og skole-
nett, er kommunens postmottak, utfører 
sentralbordtjenester og er ansvarlig for at 
kommune-/fylkestingsvalg og stortingsvalg 
blir gjennomført. 

Mål for 2016 

 Netto driftsresultat for Lund 
kommunes regnskap skal være 
minst 1 % 

 Kommunen skal ha en oppdatert 
facebook side 

 Kommunens inngående post skal 
være journalført innen 2 dager fra 
mottakelse 

 Resultat 
Netto driftsresultatet for Lund kommune 
ble lang over måltallet. Dette er gledelig sett 
ut fra at momskompensasjonen fra investe-

ringer som tidligere år påvirket driftsresul-
tatet, nå i sin helhet regnskapsføres i inves-
teringer.  

Av ressursmessige årsaker kan ikke kom-
mune ha en aktiv facebook-side som blir 
besvart. Det er stort sett nyheter som blir 
publisert på kommunens hjemmesider som 
blir kommunens bidrag til facebook-siden. 
Kommunens postmottak behandler inngå-
ende post svært raskt og innenfor de mål 
kommunen har satt. Det vil bli foretatt for-
valtningsrevisjon for kommunens arkiv og 
postbehandling i 2016-2017. 

Våren 2016 ble det gjennomført en folkeav-
stemning i forbindelse med kommunesam-
menslåing. Resultatet ble at Lund kommune 
ønsker å fortsette som selvstendig kommu-
ne også i fremtiden.  

Det ble i september 2016 ansatt ny kommu-
nalsjef økonomi.  

Sykefraværet har dessverre økt som følge av 
langstidssykemelding i året.  

 

Utfordringer    

 Økonomiske utfordringer innen 
kommunen, grunnet reduksjon i 
statstilskudd. 

 Redusere sykefraværet, korttid og 
langtid. 

 Sårbare ved langtidssykemelding og 
oppsigelse. 

 Digitaliseringsprosessen og nye per-
sonvernregler. 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvar Tekst Regnskap Budsjett Avvik

110 Politisk aktivitet 2 520 283             2 334 000            -186 284        

111 Kontrollutvalg/revisjon 615 105                688 000               72 895            

113 Valgavvikling -28 080                 -                        28 080            

120 RS-stab 9 758 837             9 971 998            213 160          

121 Felles IKT-drift 2 751 702             2 958 002            206 298          

Sum 15 617 847          15 952 000         334 149          

Sykefraværet Mål 2016 2015 2014

Rådmannens 

stab 2,00 % 7,91 % 4,31 % 3,32 %

 
SENTRALADMINISTRASJONEN: 

 Netto driftsresultat for Lund kommunes 

regnskap skal være minst 1 %. 

 Kommunen skal ha en oppdatert facebook 

side. 

 Kommunens inngående post skal være 

journalført innen 2 dager fra mottakelse. 
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Oppvekst- og kulturetaten 

Økonomi 

 

Det er gledelig at OK etaten i de senere år 
har hatt god styring på økonomien. Ok eta-
ten hadde i 2016 et mindreforbruk på 3,8 
millioner kroner i forhold til revidert bud-
sjettet som hadde en nettoramme på 96,5 
millioner kroner. Mindre forbruket skyldes i 
hovedsak disse forhold: Etaten har fått økt 
tilskudd for norskopplæring for voksne, 
mindre tilskudd til den private barnehagen, 
færre barn, mindre skyss skolebarn og 
mindre utgifter i forhold til pensjon. Dette er 
forhold som er vanskelig å beregne og som 
kan variere fra år til år.  

Tjenesteproduksjon  
Oppvekst og kultur etaten har ansvar for 
tolv avdelingers virksomhet. De består av 
fire skoler, to kommunale barnehager, an-
svar for spesialundervisning i barnehagene, 
kinodrift, Lund bygdemuseum og kultur-
bank, Lund folkebibliotek, Lund kulturskole, 
Lundetun og Lundbadet. I tillegg arrangerer 
etaten mange kulturarrangementer i lokal 
regi og ofte i samarbeid med frivillige lag og 
foreningen. Etaten samarbeider også mye 
med skolene, biblioteket og omsorgsenteret. 
O/k etaten har et meget godt samarbeid 
med NorDan Kulturfond. 

Lundbadet har vært i drift i tre år nå og har 
vært en berikelse for Lunds befolkning. Ba-
det er godt besøkt og har mange faste bru-
kere. O/k etaten vil fremheve det gode sam-
arbeidet som har vært mellom kommunen 
og det frivillige arbeidet.    

 
 
Mål for 2016 

1. Kvalitet i grunnskolen: Hver enkelt 
elev skal ha fremgang i løpet av sko-
letiden sin bl.a. målt gjennom kart-
legging, nasjonale prøver på 5.8. og 
9.trinn og avgangseksamen. Alle 
skoler skal sikres rekruttering av 
kvalifiserte lærere og kommunen 
skal satse på etter og videreutdan-
ning. Skolene må dokumentere triv-
sel/godt læringsmiljø i Lund basert 
på tall fra lokale/sentrale elevun-
dersøkelse (90 % eller bedre) 

 

2. Kvalitet i barnehagene: Videreføre 
utviklingsprosjektet” Være sammen” 
der alle ansatte, foresatte og barn 
involveres. 

 

3. Digitale verktøy: Samtlige skoler 
skal melde om velfungerende digita-
le nettverk og dataverktøy. Lund 
kommune skal ha tilstrekkelig kom-
petanse og kapasitet til å bistå avde-
lingene uten at det oppstår lange 
ventelister. 

 

4. Lundetun: Besøkstallet fra Lund 
kino skal være minst på 6000. Det 
skal vises minst et nasjo-
nalt/internasjonalt kulturarrange-
ment på lerret i 2016. Det skal settes 
opp minst tre bar-
ne/familieforestillinger i året. 

 

5. Lund Kulturskole: Lund kulturskole 
skal gi 25 % av grunnskoleelevene et 
tilbud i kulturskolen i 2016. 

 

6. Lund folkebibliotek: Opprettholder 
det god utlånstallet 41.799 og be-
søkstallet 18.854. Biblioteket har 

Ansvar Tekst Regnskap Budsjett Avvik

210 OK-stab 10 950 708     12 820 187            1 869 484         

212 Lund bygdemuseum og kulturbank 594 212           627 528                 33 316               

213 Lund Folkebibliotek 1 760 183       1 813 242              53 061               

214 Lund Kulturskole 2 104 542       2 116 238              11 695               

215 Lundetun kulturhus 1 065 665       918 000                 -147 665           

217 Lund kino 234 445           297 980                 63 536               

220 Lund ungdomsskole 18 438 839     18 316 613            -122 229           

221 Nygård barneskole 19 040 973     19 059 680            18 706               

222 Kiellands Minde skole 6 357 928       6 438 714              80 787               

223 Heskestad skule 5 144 755       5 150 679              5 926                 

226 SFO Nygård barneskole 124 899           121 752                 -3 147               

227 SFO Kiellands Minde skole 274 219           166 443                 -107 778           

228 SFO Heskestad skule 46 370             93 118                    46 749               

230 Privat barnehage 19 395 025     21 089 000            1 693 975         

231 Hovsherad barnehage 3 516 072       3 422 597              -93 473             

232 Heskestad barnehage 3 563 221       4 008 234              445 012            

Sum 92 612 055     96 460 005            3 847 955         

 
SENTRALADMINISTRASJONEN: 

 Netto driftsresultat for Lund kommunes 

regnskap skal være minst 1 %. 

 Kommunen skal ha en oppdatert facebook 

side. 

 Kommunens inngående post skal være 

journalført innen 2 dager fra mottakelse. 
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minst to arrangement rettet mot 
barn og unge i 2016.  

 Resultat 
Rektorene i Lund melder tilbake at alle ele-
ver har hatt fremgang på barnetrinnet målt 
gjennom kartleggingstester og nasjonale 
prøver, mens på ungdomstrinnet har de 
fleste hatt dokumentert fremgang i lesing på 
8.og 9.trinn.   

1. Kiellands Minde skole, Nygård bar-
neskole og Lund ungdomsskole har 
stort sett hatt kvalifisert personalet i 
2016, mens Heskestad skule har hatt 
0,8 lærerstilling besatt av ukvalifi-
sert lærer. Dette er likevel forbed-
ring fra året før, da Nygård hadde 
1,6 stillinger besatt av ukvalifiserte 
lærere. Vi nærmer oss ”full” 
lærerdekning i Lund kommune. 

2. Barnehagene i Lund har jobbet med 
å videreføre felles utviklingsprosjekt 
”Være sammen” for kommunale og 
privat barnehage der alle ansatte og 
foresatte skal involveres i prosjektet. 
Prosjektet vektlegger særlig kompe-
tanseheving, implementering av 
voksenrollen og bedre samhandling 
mellom barn og voksne. Alle ansatte 
har fått tilført kompetanse på dette i 
løpet av 2016. 

3. Skolene melder tilbake om forbed-
ringer, men også utfordringer når 
det gjelder funksjonelle digitale 
verktøy. Det trengs jevnlige utskif-
tinger og skolene trenger mer IT 
kompetanse og hjelp enn det de får i 
dag. Dette er et krevende mål å 
oppnå.  

4. Besøkstallet på kinoen i 2016 har 
vært 5947. Kinoen er fortsatt godt 
besøkt selv om den har hatt en liten 
nedgang og den går godt økonomisk. 
Det er flest besøk på 
familieforestillingene. 

 

5. Kulturskolen har gitt undervisning 
til 21 % av grunnskoleelevene i 
2016. I tillegg har de gitt tilbud til 

mange ungdommer og voksne. Sko-
len gir også tilbud til barn i barneha-
gene og til elever i andre nærliggen-
de kommuner. 

6. Lund folkebibliotek har hatt et be-
søkstall på 19.285 i 2016 mot 
18.854 i 2015, et svært godt resultat. 
Utlånstallet har gått ned i 2016 noe 
som i hovedsak skyldes at det er 
færre asylanter som går på bibliote-
ket etter at mottak for enslige mind-
reårige ble lagt ned. 

 
Sykefraværet Mål 2016 2015 2014 
Nygård skole 5,0 % 7,2 % 4,8 % 7,0 % 
Kiellands Minde  4,0 % 5,6 % 8,6 % 2,2 % 
Heskestad sk. 5,0 % 7,5 % 3,9 % 4,4 % 
Lund ungd.sk. 5,0 % 5,3 % 0,8 % 2,1 % 
Heskestad b.h. 6,0 % 5,4 % 5,4 % 14,5 % 
Hovsherad b.h. 6,0 % 13,1 % 4,1 % 3,8 % 

Sum OK-etat 7,4 % 4,7 % 4,7 % 5,6 % 
 
Etaten har høyere sykefravær enn måltallet 
for 2016 for etaten. Dette må det jobbes 
med å få ned i 2017. 

Barnehager 
Det er tre barnehager i Lund. Heskestad og 
Hovsherad er kommunalt drevet, mens 
Hammeren er en privat barnehage.  

Forskriften om likeverdig behandling av 
private og offentlige barnehager har skapt 
utfordringer for Lund kommune. I år har det 
vært noen færre barn i den private barne-
hagen. I 2016 fikk Hammeren et drifts- og 
kapitaltilskudd på 18,5 mill. kroner. 

Barn i barnehagene: 
Antall barn  2016 2015 2014 2013 

Heskestad b.h. 29 32 27 25 

Hovsherad b.h. 35 25 33 36 

Hammeren b.h. 150 152 147 143 

Sum 214 209 207 204 

 

 
 
Spesialpedagoger 
Det er et mål å kunne gi spesialpedagogisk 
hjelp til alle barn som har en sakkyndig vur-
dering. Tidlig innsats har vært fremholdt 
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både i pedagogiske, administrative og poli-
tiske fora. Det er derfor svært viktig å sette 
inn tiltak for barn med spesielle behov i 
barnehagene. Ett tett samarbeid mellom 
barnehagene, PPT og spesialpedagogene er 
nødvendig, for å gi den hjelpen disse barna 
trenger og har behov for før skolestart. 

Grunnskoler.  
Barn i skolealder: GSI tall pr. 01.10 (inkl. 
asylantbarn). 

Antall barn  2016 2015 2014 2013 

Nygård skole 230 217 217 203 

Kiellands Minde  59 65 63 61 

Heskestad skole 29 26 31 31 

Lund ungd.sk. 104 130 148 167 

Sum 422 447 459 462 

Nygård barnskole har vokst kraftig fra 2015 
til 2016, og er den desidert største skolen og 
har også hatt flest asylanter og barn som 
trenger norskopplæring. Skolen har startet 
samarbeid med Universitet i Stavanger med 
prosjektet ”Two Teachers” for å forske på 
lese og skrive opplæring og lærertetthet. 
Prosjektet er fireårig. I denne forbindelse 
har de startet arbeid med ”Språkløyper” 

Lund ungdomsskole har i løpet av 2016 
vært med i prosjektet ”Ungdomstrinn i ut-
vikling” og har hatt tett samarbeid med UIS 
og UDIR. Skolen har valgt tema klasseledelse 
med fokus på hvordan motivere elevene for 
læring? Skolen har hatt mange voksne ele-
ver på norskopplæring og har utfordring i 
forhold til rom. 

Kiellands Minde skole har stor trivsel blant 
elevene, målt gjennom trivselsundersøkelse. 
Skolen har hatt et tett og godt samarbeid 
med FAU.  Skolen har hatt en stabil perso-
nalsituasjon i 2016 og har fått nytt ventila-
sjonsanlegg som fungerer godt.  

Heskestad skule bruker kartleggingsoppleg-
get SOL på alle trinn som kartlegger eleve-
nes leseferdigheter. Flere lærere har vært 
på kurs i ulike emner, men har ikke fått nok 
IKT kompetanse som var ønskelig. Skolen 
driver med ”Røris”/fysisk aktivitet og tilbyr 
dette to ganger i uken til elevene. De trenger 
flere instruktører. 

I 2016 har fem lærere og to barnehagelære-
re mottatt tilskudd til videreutdanning.  
Lund kommune fikk innvilget statlige midler 
til etterutdanning for lærerne og har gitt 
kommunalt tilskudd til barnehagelærerne. 

Kommunen har i 2016 hatt 80 nyankomne 
voksne som har rett på norskopplæringen 
med samfunnsfag. I tillegg kommer voksne 
asylanter som Sana mottak har hatt ansvar 
for.  

Andre kulturaktiviteter 
Lund kulturskole underviser nå i elleve fag-
felt og har foreldresamtaler hvert semester. 
Skolen er aktiv og bidrar til mange konser-
ter i lokalsamfunnet.  

Lund bygdemuseum og kulturbank har hatt 
stor aktivitet med ulike arrangement. Det 
har vært sommerkonsert med Ingvar Hov-
land, fotoutstilling med Leo Larsen, bygde-
vandring, Rallye Tronåsen, eplesøndag m.m.. 
Det har vært gjort mye arbeid i 2016 med 
ulike kulturminner Museet arbeider aktivt 
med skolene i Lund. 

Fritidsklubben har vært drevet av pinseme-
nigheten Sion. De har hatt stor aktivitet, 
åpent flere dager i uka og har blitt en flott 
samlingsplass for ungdom. 

Lund kommune kjøper reiselivstjenester fra 
Lund næringshage. De organiserer blant 
annet turistverter og guiding om sommeren, 
markedsføring og samarbeider med Dalane 
frilufstråd og Magma geopark.   
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NorDan Kulturfond og Lund kommune ar-
rangerte mange kulturelle forestillinger som 
kommunen ellers ikke ville hatt økonomi til. 
Kulturetaten har jobbet videre med tilrette-
legging i Bringedal som friluftsområde og 
har hatt nært samarbeid med Dalane fri-
luftsråd. Det er nå bygget en ny gapahuk ved 
Bringedalstjørna som kan tas i bruk i 2017. 
En ny gapahuk/grillhytte på Sætra blir også 
ferdig stilt i 2017.   

Utfordringer 

 Økonomiske utfordringer i forhold 
til økte tilrådinger om spesialpeda-
gogisk hjelp og norskundervisning i 
grunnskolealder, inklusiv barn plas-
sert i andre kommuner. 

  

 Økonomiske utfordringer i forhold 
til digitale hjelpemidler. Utstyr i 
grunnskolen blir fort utdatert og det 
er for lite kompetanse/kapasitet i 
kommunen. 

 Økonomiske utfordringer i forhold 
til flyktninger som har rett til grunn-
skoleopplæring. 

 Skaffe nok kvalifiserte lærere til sko-
lene og barnehagepedagoger. 

 

 

Helse- og omsorgsetaten 

Økonomi  

 

Helse og omsorg hadde i 2016 et mindre-
forbruk på 2,467 millioner kroner ut fra 
revidert budsjett på 86,2 millioner kroner. 
Resultatet påvirkes av at 1. tertial tilsa mer-
forbruk på 3 millioner kroner, og 1 millioner 

kroner ble tilført etaten. Videre ble netto 1,9 
millioner kroner overført ved års slutt av 
sentral avsetning fra 2015. Reelt gikk i eta-
ten i tilnærmet balanse. Mindreforbruk i 
2015 var 2,6 millioner kroner. Det er glede-
lig og tilfredsstillende at stram økonomisty-
ring bidrar til positivt resultat. 

Stillingsinnsparinger og noe mindre press 
på tjenestene bidro til at sykehjemmet og 
hjemmetjenesten hadde mindreforbruk på 
hhv 0,4 og 0,5 millioner kroner. Også psy-
kisk helsetjeneste, kjøkken, helseavdelingen 
og NAV hadde mindreforbruk. HO-stab er 
nytta for tekniske korrigeringer. 

 
Tjenesteproduksjon 
Helse og omsorg består av 15 driftsenheter; 
Lund legesenter, fysio- og ergoterapi, asyl-
søkerhelsesøster, helsestasjon, Lund syke-
hjem, kjøkken og vaskeri, hjemmetjenesten, 
Hagestuå, Bo– og avlastning, dagsenter, 
hjelpemiddelenhet, NAV Lund med sosial-
kontor og flyktningseksjon, psykisk helse-
tjeneste og Dalane barnevern. Sykehjemmet 
og hjemmetjenesten har tett og godt samar-
beid med Frivilligsentralen om bistand til 
beboere og heimeboende, samt med mange 
lokale lag og foreninger som bidrar til posi-
tive og nyttige opplevelser for omsorgssen-
terets beboere. 

 
Mål og måloppnåelse 2016 
Helsestasjonen 

 Opprette stillingsressurs retta mot 
tidlig innsats for utsatte barn og 
unge (statsbudsjett). 

o Etaten ble ikke tilført de stat-
lige midler kommunen ble 
tilført til styrking av helse-
stasjon i 2016. 

 
Pleie og omsorg 

 Ha kapasitet for raskt mottak av ut-
skrivingsklare pasienter fra sjuke-
hus. 

o I 2016 er det betalt for opp-
hold i to døgn for utskri-
vingsklare pasienter. Dette 
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er svært tilfredsstillende re-
sultat! 

 Tett samspill mellom sjukeheim og 
heimetjeneste for at brukere kan bo 
i egen bolig så lenge de ønsker.  

o Det har vært arbeidet med å 
utvikle samspillet, og koor-
dinering i bl.a. inntaksteam 
er vel fungerende. 

Bo og avlasting 

 Bidra til at nybygg gir bedre utnyt-
telse av ressursene. 

o Utsatt oppstart av nybygg. 
Bidrar i byggekomiteen. 

Hjemmetjenesten 

 Vurdere effekt av prosjekt nattpat-
rulje, og ved positiv evaluering å in-
tegrere den i heimetjenesten. 

o Nattpatrulje ble vedtatt opp-
rettet som fast ordning fra 
1.2.2016, og evalueres etter 
et års drift. 

 Arbeide for å gi heimeværende de-
mente utvida tilbud på Hagestuå en 
kveld i uka.  

o Hagestuå ble tilført bud-
sjettmidler og åpningstid ut-
vida onsdag kl 14-21. 

Sjukeheimen 

 Tilby pårørende oppfølgingssamtale 
i løpet av 2016.  

o Dette er fulgt opp med tilbud 
overfor alle pårørende. 

 Behandle pasientene med verdighet 
og respekt i alle livets situasjoner.  

o Innføring av prinsippene for 
Livsgledesykehjem i 2016 
konkretiserer verdighet og 
respekt. 

 

Kick-off for sertifisering som Livsgledesykehjem i november. 

NAV sosial 

 Sikre at unge sosialhjelpsmottakere 
følges særlig tett opp ift arbeid og 
tiltak.  

o De unge følges tett opp. 

 

 Flyktningemottak 

 Etablere personalressurser (NAV og 
helsetjenester) for eventuelt mottak 
utover 10 årlig. 

o Med bosetting av 10 flykt-
ninger er dette ikke blitt ak-
tuelt. 

 

 Psykisk helsetjeneste 

 Etablere tettere oppfølging av bru-
kerne i bofellesskap. 

o Styrking av personellressurs 
i budsjett har gitt oppfølging 
både dag og kveld hver uke-
dag. Godt mottatt av beboer-
ne. 

Sykefraværet Mål 2016 2015 2014 

Sjukeheimen 7 % 10,4 % 8,1 % 7,1 % 

Heimetjeneste 8 % 5,5 % 9,2 % 8,9 % 

Bo/avlastning   7,1 % 2,5 % 

Hele etaten 6,0 % 6,9 % 7,1 % 6,7 % 

 

Etatens fravær gikk ned 0,2 % fra sist år til 
6,9 % og korttidsfravær er uendret på 1,8 
%.  Fravær i helse og omsorg i KS-
kommunene ligger stabilt på vel 11 %. Fra-
været på sykehjemmet er større, og ved 
hjemmetjenesten mindre, enn 2015. Tett 
kontakt med NAVs Arbeidslivssenter for å 
iverksette tiltak for å dempe fraværet fram-
over.  

Helsestasjonen 2016 2015 2014 

Antall fødsler 39 36 42 

 -herav i flyktningmottak 1 2 4 

Barselgrupper 3 9 22 

6 ukers konsultasjon 39 66 45 

2 års konsultasjon 51 73 34 

Hjemmebesøk 35 37  

Førskoleundersøkelse 73 73 31 
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Helsestasjonen har, i tillegg til de løpende 
oppgaver retta mot barn og foresatte, vekt-
lagt oppfølging av utsatte barn og unge, og å 
sikre barnehagene og skolene veiledning og 
bistand. Det var skifte av leder midt i året, 
noe som har krevd konsentrert innsats for å 
videreføre gode og forsvarlige rutiner og 
praksis. 

Driftssituasjonen har til tider vært kreven-
de, ikke minst i desember da flommen slo 
inn, noe som bidro til etterslep på helse-
kontroll av bosatte flyktninger.  

Fysioterapi 
Kommunen har 100 % fysioterapeut (pt 80 
%). I tillegg kommer 2 privatpraktiserende 
med 100 % driftstilskott.  

Den kommunale driften omfattet 91 bruke-
re, vesentlig 0-19 år, og over 80 år. Fysiote-
rapeut driver flere aktivitetsgrupper. 

Hyppigste behandlingsdiagnoser: 1. Moto-
risk utvikling, 2. Fallforebyggende, 3. Nevro-
logi, 4. Muskel/ skjelettplager 5. Brudd/ 
skader, 6. Kreft, 7. Hjerte/ lunge. 

Kommunefysioterapeut prioriterer førsko-
lebarn. Pasienter skrives tidligere hjem til 
kommunen fra sykehus, og trenger tverrfag-
lig oppfølging. Private fysioterapeuter be-
handler ikke pasienter i institusjon. Det gjør 
at pasientene på korttidsopphold på syke-
hjemmet blir kommunal fysioterapeuts 
oppgave. Arbeidet med kvalifisering til 
”Livsgledesykehjem” engasjerer og letter 
oppfølging av brukerne ved tydeliggjøring 
internt av ansvaret for den enkelte beboer. 

Ergoterapi 
Ergoterapitjenesten består av 100 % stilling, 
og hadde 327 saker fordelt på 171 brukere, 
mot 270 saker på 144 brukere i 2015. Ergo-
terapeut bidrar til fysisk aktivitet overfor 
flere grupper brukere. Stikkord for øvrig er 
rehabilitering/habilitering, hjelpemiddel-
formidling, kognitive vurderinger og de-
mensarbeid, Trygghetsbesøk og velferds-
teknologi.  

Trygghetsbesøk 

I 2016 var det 21 personer som fylte 80 år. 
Av dem var det 9 som hadde tjenester av 
kommunen. 12 ble forespurt om et forebyg-
gende hjemmebesøk, og 2 personer ønsket 
dette. 

Tall fra barnevernet 2016 2015 2014 

Bekymringsmeldinger i året 58 59 70 

Undersøkelser 53 58 61 

Barn med tiltak 35 48 41 

Barn i fosterhjem 12 10 11 

Fristoversitting i undersøkelses-

saker % 

18 17 9 

Etter betydelig vekst de seinere år i antall 
barn med tiltak og i fosterhjem, og dermed 
økte kostnader, var de tiltaksrelaterte utgif-
tene ca 6,5 mill kr både i 2015 og 2016. An-
tall fristoversittelser i undersøkelsessaker 
ble betydelig redusert fra annet halvår 
2015. Dette fortsetter inn i 2016, og utgjor-
de 18 %. Dette er rimelig godt resultat. 
Samarbeidet mellom barnevernet og kom-
munens tjenester, herunder skoler og bar-
nehager, fungerer tilfredsstillende, og det 
meldes at tilmeldte saker følges godt opp.  

Tall fra Nav 2016 2015 2014 
Mottakere av økonomisk sosi-
alhjelp 

82 74 95 

-gjennomsnittlig beløp per 
klient 

19225 20370  19560  

Mottakere av introduksjons-
stønad 

15 14 10 

Økonomistyring av klientkonto 7 7 8 

Utredning rusproblematikk 2 2 2 

Støttekontakter 21 17 22 

 

NAV Lund har arbeidet systematisk for ar-
beidsrettet aktivitet og benyttet oss av tiltak 
gjennom NAV, og for at de som mottar sosi-
alhjelp skal være aktive arbeidssøkere. Det-
te innebærer at de ikke bare skal stå til-
meldt som arbeidssøker, men møte til sam-
taler og fylle ut jobblogg. Brukere vurderes 
opp at alle andre muligheter skal være ut-
nyttet, og mot andre rettigheter i eget sys-
tem, for å unngå at de blir gående passiv på 
sosialhjelp. Lund er en av få kommuner i 
Rogaland som har hatt en nedgang i antall 
sosialhjelpsmottakere. 
 
Det har vært overforbruk av introduksjons-
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stønad, men det er en lovfestet rett og plikt 
alle nyankomne flyktninger har og det var i 
fjor i all hovedsak voksne personer som ble 
bosatt.  

Pleie og omsorg 
Enhetene i pleie og omsorg har ved fravær 
nøye vurdert inntak av vikarer, noe som har 
bidratt sterkt til positivt regnskapsresultat. 

Sykehjemmet 
Det er fortsatt sterkt press på sykehjems-

plassene, både for korttids- og langtidsopp-
hold. Det er opprettet en avlastningsplass på 
avd Kroken. Rullerende opphold er mulig.  
Rehabilitering av avdeling Kroken A ble 
fullført i september, det er blitt en godt til-
rettelagt enhet. Det arbeides systematisk og 
godt på sykehjemmet, og avvik fra tidligere 
tider er lukket. Pårørendesamtaler ble til-
budt og gjennomført vår og høst med veldig 
gode tilbakemeldinger fra de pårørende.  

Ellers tok lederen for sykehjemmet initiativ 
til å bli et sertifisert Livsgledesykehjem. 
Denne satsingen har bidratt til stor og enga-
sjert innsats blant sykehjemmets ansatte, 
frivillige og pårørende. Vi tar sikte på serti-
fisering høsten 2017.  

Sykefravær var relativt høgt i 2016 knyttet 
til forhold vi har oversikt over, og det har 
vært arbeidet systematisk med oppfølging 
av sykmeldte. 

Hjemmetjenesten 
I tråd med føringene i Helse- og omsorgs-
planen skal kommunen satse på at eldre bor 
i egen bolig så lenge de ønsker. Det er på 
denne bakgrunn bra at antall brukere av 

sykepleie øker med 11 % fra 120 i 2015 til 
134 i 2016.  

Nattpatrulje ble etablert fra februar 2016. 
Dette gir større mulighet for å bo lengst mu-
lig i egen bolig for dem som ønsker det. Bru-
kere kan få hjelp 24 timer i døgnet. 

Det har også i 2016 vært behov for ekstra 
innleie på kveld og helg, da det har vært stor 
pågang fra sykehusene om utskrivingsklare 
pasienter, hjemmetjenesten har  tatt imot 

flere utskrivingsklare pasienter på 
samhandlingsrommet.  Økt sykepleie 
og pleiebehov. 

Hagestuå 
Hagestuå gir hver ukedag tilbud til 
opptil 7 hjemmeboende, og 4 brukere 1 
kveld i uke med demenssykdom eller 
kognitiv svikt. Hagestuå har jevnlige 
samtaler med pårørende, og tilbyr også 
åpne møter der demenssykdom er 
tema. Dette er sentrale tilbud får å 
kunne bo lenger i egen bolig. 

Demensteamet 
Teamet er sentralt ved utredning av demens 
og jevnlig oppfølging av bruker og pårøren-
de. Teamet hadde 15 saker i 2016. Den 
tverrfaglige kompetansen teamet besitter 
bidrar til gode utredninger. Samarbeider 
med, og støtter, pårørende i en vanskelig 
hverdag, og finner individuelle tilbud slik at 
bruker og pårørende opplever å bli tatt på 
alvor. Også samarbeid med lokale frivillige 
som støtter teamets arbeid, og tjenestene i 
pleie og omsorg, står sentralt. 

Kjøkken og vaskeri 
I 2016 solgte kjøkkenet 14 951 middager. 
Dette er en reduksjon på ca 1 000 fra året 
før. Driften gikk veldig greit i 2016, og det 
foreberedes nå større investering i disk og 
skap som følge av pålegg om utbedringer fra 
Mattilsynet. En er veldig bevisst på å passe 
på maten, på kjøkkenet kaster vi nesten 
ingenting mat. 

Psykisk helsetjeneste 
Lund har relativt mange brukere av tjenes-
tene sammenholdt med andre kommuner. 
Tjenesten tilbyr samtaler, refleksjon og uli-

SJUKEHEIMEN- 
HEIMETJENESTEN 

2016 2015 2014 

Institusjon, antall liggedøgn 10 486 10 313 11 383 

- herav langtidsdøgn 9 363 9 140 9 622 

- herav korttidsdøgn + samhandl. 1 123 1 173 1 751 

Hjemmesykepleie, antall brukere 134 120 112 

Hjemmehjelp, antall brukere 54 45 48 

Middagsporsjoner hjemmeboende 14 951 15 926 17 310 

Demensteamet, utredninger og samt. 15 17 12 

Utskrivingsklare pasienter, liggedøgn 2 6 71 

Utskrivingsklare, kommunens kostnad    8 887     26 000   305 000  
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ke kurs for å forebygge psykiske helseprob-
lemer. Mange unge voksne og eldre benytter 
seg av dette tilbudet. Psykisk helsetjeneste 
har oppfølging av brukerne i egen bolig og 
driver et aktivitetssenter med flere gruppe-
tilbud. Det er tett samarbeid med andre in-
stanser i kommunen, fastlegene og spesia-
listhelsetjenesten i Egersund.  Det er også 
stort trykk på utendørs aktiviteter, samt 
bruk av Lundbadet, i tråd med gode folke-
helsepolitiske føringer.  

Bo- og avlasning 
Følger opp beboere hele døgnet i bofelles-
skap, samt gir avlasting til hjemmeboende 
barn og unge. 

 

Utfordringer 
 

 Bistå nye ressurskrevende brukere 
slik at ”godt nok” tjenestenivå etab-
leres innen budsjettrammen.   

 Sikre de ansatte opplæring slik at de 
til enhver tid er oppdatert på lovens 
krav til tjenestene.  

 Arbeide fram mot sertifisering som 
Livsgledesykehjem. 

 Ta i bruk velferdsteknologi der dette 
er hensiktsmessig og mulig. 

 Støtte og avlaste pårørende til de-
menssyke brukere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Plan-, nærings og miljøetaten.  

Økonomi

 

Driftsregnskapet viser at plan-, nærings- og 
miljøetaten har et overskudd på kroner 
96.876. Det er avsatt kroner 742.108 som 
overskudd på selvkostområdene 
vann/avløp og feiing.  

Etter avsetning til fond fremstår det som om 
etaten har et teknisk underskudd på kroner 
645.232. 

På andre områder enn VA, merkes det godt 
at etatens driftsbudsjett er blitt kraftig re-
dusert de senere årene. 

 
Tjenesteproduksjon 
Sykefraværet økte noe i 2016 blant renhol-
dere som følge av langtidssykemelding.  

 

 
 
 
Kommunal eiendom 2016 2015 

Kommunal bygn.masse, kvm. gulvarial 26.900 26.900 

Kommunale boliger, antall boenheter 
(inkl. frittliggende omsorgsboliger) 

50 50 

Kommunale veger, antall km 67 67 

Kommunale grøntarealer inkl. kirke-
gårder (da) 

79 79 

 
Kommunens eiendom forvaltes og vedlike-
holdes av driftsavdelingen, som består av 
fagarbeidere i Malåna samt en vaktmester 
(8,0 årsverk) og 10 renholder (9,0 årsverk). 
Fagarbeiderne i Malåna har vedlikeholdsan-
svar for kommunens bygningsmasse og i 
tillegg ansvar for vannverk, kloakkanlegg, 
kommunale veger/gater, grøntanlegg inklu-

Ansvar Tekst Regnskap Budsjett Avvik

410 PNM-stab 2 169 888         1 939 848        -230 039       

411 Landbrukskontor 281 551             1 032 151        750 601         

420 Vegvedlikehold 2 573 994         2 432 500        -141 495       

430 Driftsavdeling 14 091               141 000           126 908         

431 Vaktmester og renholdere -147                   225 000           225 146         

450 Brann- og ulykkesvern 1 500 636         1 532 501        31 863           

460 VAR-tjenester -3 149 786        -4 558 000      -1 408 216    

Sum 3 390 228         2 744 999        -645 232       

 

Sykefraværet Mål 2016 2015 2014 

Vaktmestere/     

renholdere 5 % 6,9 % 10,2 % 3,5 % 

Hele etaten 5 % 4,22 % 5,5 % 2,1 % 
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sive kirkegårder. 

 
Stor hogst i Lund i 2017 
 

I 2016 ble det investert for over 7,3 mill. kr i 
VA-anlegget på Haukland. Vi regner med at i 
2017 vil dette anlegget bli avsluttet slik at 
ledningsnettet i området fremstår som sta-
bilt med kvalitetssikker vann- og avløps-
håndtering.  

Å legge asfalt på kommunale grusveger er 
en god investering. Dessverre er det ikke 
avsatt nok midler til at dette kan gjøres fort 
nok. 

I 2016 har det hele året pågått intenst plan-
arbeid med å flomsikre elva både i Hovshe-
rad og på Moi. Dette har hatt topp prioritet i 
etaten. 

 
 
 
Privat eiendom 2016 2015 

Behandlede søknader om tillatelse 
til tiltak 

67 112 

Nye boenheter 17 40 

Oppmålingsforretninger utført 42 63 

Levert vann, ant. enhet (hus uten 
mål) 

931 913 

Antall bolighus med vannmåler 103 98 

Solgt vann etter måler, antall m³ 56.924 55.501 

Kloakk, antall enheter (hus) 810 800 

Avløpsvann etter måler, antall m³ 49.244 49.247 

Hus omfattet av feie-
/tilsynsordning 

1227 1210 

Brannutrykninger 29 26 

   

   

   

MILJØ OG LAND-
BRUK 

2016 2015 

Bruk som mottar 
produksjonstilsk. 

105 97 

Utbetalt produksjons-
tilskudd i mill.kr 

28,0 27,0 

Aktivt jordbruksareal i 
da. 

21.850 21.818 

Levert melkemengde i 
mill. liter 

3,6 3,6 

Salg av melkekvote, 
liter/ bruk 

0 181.554/2 

Kjøp av melkekvote, 
liter/bruk 

12.320/11 12.447/9 

Nye skogsveger, 
antall ferdigstilt) 

0 0 

Nye skogsveger, km 
(ferdigstilt) 

0 0 

Tømmeravvirking i m³ 25.490 3.113 

Beplantet areal i 
da/solgt juletre 

38/1585  

SMIL-midler / NMSK-
midler i kr. 

320.000/43.786 10.000/56.155 

Felt elg/rådyr/hjort 27/37/30 21/42/21 

Bemanningen på landbrukskontoret har i 
2016 vært tilfredsstillende. 

Grunnet svangerskapspermisjon har etaten 
manglet en person på kontoret. Dette er 
delvis kompensert ved innkjøp av noen 
oppmålingstjenester, men det har også vært 
nødvendig å nedprioritere noen oppgaver 
innen vilt- og miljøforvaltningen. 

Mål og resultatvurdering 2016 

 Boligtomter: Det skal til enhver tid 
være ledige boligtomter på Moi, Eik 
og Ualand. 

o Byggeklare kommunale tom-
ter: Moi 2 stk, Eik 0 stk, Ua-
land 12 stk. I tillegg er det en 
del private tomter på Moi og 
Eik. 

 Næringstomter: Det skal til enhver 
tid være ledige byggeklare nærings-
tomter i kommunen. 

o En næringstomt gjenstår på 
Moi - Holamoen. To stk er 
solgt men ubenyttet. Det er 
behov for å kunne tilby stør-
re, byggeklare industritom-
ter. 

 PNM-etaten skal levere stabil tilgang 
av kvalitetssikret og rent drikkevann 
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til samtlige kommunale vannabon-
nenter gjennom hele året. 

o Det har ikke vært avvik i 
drikkevannsprøvene. 

 

Ting vi er tilfreds med 

 God økonomistyring både på inves-
tering og drift.  

 Tilfredsstillende vedlikehold av bygg 
og anlegg med lav bemanning. 

 Effektivt og velfungerende brannve-
sen 

 Rask og effektiv byggesaksbehand-
ling 

 Ajour med oppmålings- og matrik-
kelsaker 

 God og stabil stab i hele etaten 

 Generelt godt arbeidsmiljø. 

 Tilfredsstillende og kompetent be-
manning ved landbrukskontoret 

 Omfattende hogst – 25.490 m3 

 Ferdig med adressering og skilting 
av veier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfordringer 

 Personalutfordringer kontor: Sårba-
re ved oppsigelser / langtidssyke-
melinger. 

 

 Drift/utbedring av avløpsrensean-
legget på Ualand.   

 

 Planlegge nye næringsarealer og 
arealer for boliger. 

 

 På sikt, å bygge avløpsrenseanlegg 
på Moi 

 

 På sikt, å oppgradere Moi vannverk 
 

 For mange og omfattende rapporte-
ringer til utenforstående organer 
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Kommunestyre 

21 repr. 

Olav Hafstad (AP)  

Oppvekst og kultur 

Kjell Erfjord (KrF) 

Helse og omsorg 

Anders Hafstad (Ap) 

Plan, næring og miljø 

Ragnhild Kjørmo (FrP) 

Administrasjons-
utvalget 

Formannskap  

Olav Hafstad (AP) 

Kontrollutvalg  

Svein Zwygart(FrP) 

Rådmann 

Ståle Kongsvik 

OK-etaten 

Lise Ragna Moen 

OK-stab 
Lund 

ungdomsskole 

Heskestad 
barnehage 

Nygård 

barneskole 

Hovsherad  

barnehage 

Kiellands Minde 

skole 

Lund 

 Folkebibliotek 

Heskestad 

skule 

Lund 

Kulturskole 

Lund 
bygdemuseum 

Lundbadet Lund kino 

HO-etaten 

Trond Skjæveland 

HO-stab Helsestasjonen 

Sjukeheimen Helseavdelingen 

Heimetjenesten Nav sosial 

Bo og  

avlastning 

Dalane innterkom 

barnevern 

Kjøkken og 

vakseri 

PNM-etaten 

John Skåland 

PNM-stab Landbruk 

Drift teknisk 

Malåna 
Byggesak 

Drift + renhold 

Komm.bygg 
Oppmåling 

Deltids 

brannvern 
Miljø/planer 

Sentraladm. 

Rut Evy Pettersen 

 

Organisering politisk og 
administrativt 
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  Kommunens Planstrategi 

 

Sentraladministrasjonen Ansvar Rulleres

Kommuneplanens samfunnsdel RAS 2020

Kommunens planstrategi RAS 2019/20

Budsjett og økonomiplan RAS Årlig

Årsmelding RAS Årlig

Eierskapsmelding RAS Årlig

Finansreglement RAS 2019

Etiske retningslinjer Rådmann 2017

Delegasjonsreglementet Rådmann 2017

Rutiner ved omorganisering Rådmann Nei

Lønnsplan Rådmann 2016

Rutiner mobbing Rådmann Nei

Forholdet til de ansatte Rådmann 2017

Rutiner for tilsetting administrasjonen Rådmann Nei

Etiske retningslinjer folkevalgte Rådmann 2017

Næringsplan Rådmann 2019

Oppvekst og kulturetaten Ansvar Rulleres

Oppvekstplan OK 2016/2017

Kulturplan OK 2016/2017

Kulturskoleplan OK 2017

Kulturminneplan OK 2017

Utviklingsplan ved hver enkelt skole OK Årlig

Mobbeplan ved hver enkelt skole OK 2017

Helse og omsorgsetaten Ansvar Rulleres

Helse og omsorgsplan HO 2017

Folkehelseplan HO 2017

Smittevernplan HO 2019

Rusmiddelpolitisk handlingsplan HO 2019

Helse og sosial beredskapsplan HO 2018

Plan-, nærings og miljøetaten Ansvar Rulleres

Kommuneplanens arealdel PNM 2021

Beredskapsplan og ROS PNM 2017

Landbrukplan PNM 2018

Trafikksikkerhetsplan PNM 2017

Vedlikeholdsplan PNM 2017

Miljøplan PNM 2018

Energi-/klimaplan PNM 2019

Overordnet plan- skogsveier PNM Nei

Strategiplan for SMIL- tilskudd PNM Nei

Plan for utbedring av VA-anlegg PNM Nei
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Utvalgte Kostra tall 2016 

 

 

Finansielle nøkketall Lund Eigersund Sokndal Flekkefjord KG02

Netto driftsresultat i % driftsinntekter 4,2 % 4,5 % 2,2 % 3,2 % 3,4 %

Frie inntekter i kroner per innbygger 57 939             51 205             57 931             56 133             58 836              

Netto lånegjeld i kroner per innbygger 49 931             50 752             71 664             73 741             72 138              

Lund kommune har et godt netto driftsresultat, akseptabelt nivå på lånegjelden og forholdsvis et godt

inntektsgrunnlag for å gi gode tjenester til innbyggere.

Prioriteringer - NETTO DRIFTSUTGIFTER pr innb. Lund Eigersund Sokndal Flekkefjord KG02

Barnehager per barn 1 - 5 136 833           148 225           128 652           134 858           138 183           

Grunnskolesektor per elev 6 - 15 år 129 105           112 318           108 976           115 282           124 467           

Kommunehelsetjenesten 3 134                2 316                2 098               3 526                3 478                

Pleie og omsorgtjenesten 19 752             19 589             23 656             22 027             20 560              

Barneverntjenesten per innb. 0 - 17 år 8 872                9 951                10 394             7 151                10 073              

Administrasjon og politisk styring 5 498                2 519                6 842               3 886                6 557                

Barnehageutgiftene i Lund er høyere enn hos våre nabokommuner. Noe av dette kan skyldes at vi har en stor

privat barnehage og 2 små kommunale som påvirker det kommunale tilskuddet  som ligger over nasjonale satser. 

Grunnskoleutgifter  er høyere enn hos våre naboer, og også høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppen. 

Dette kan skyldes skolestrukturen.

Innen pleie- og omsorgssektoren er utgiften per innbygger lavere enn de vi sammenligner oss med. Statistikken viser 

også at Lund kommune de siste årene har bruket mindre enn våre naboer og kommunegruppen på pleie- og omsorg.

Administrasjon og politisk styring har lavere utgifter enn gjennomsnitt for kommunegruppen , men høyere enn 

bykommunene som har et større folketall å fordele utgiftene på.  

Produktivitet / enhetskostnader Lund Eigersund Sokndal Flekkefjord KG02

Korr.brto.driftsutg. per barn i komm.barnehage 165 578           232 496           … 190 950           185 074           

Korr.brto.driftsutg. til grunnskole 129 325           122 103           117 884           117 315           129 361           

Gjennomsnittelig gruppestørrelse, 8 - 10 årstrinnet 9,8 13,3 11,2 14,1 12,1

Korr.brto.driftsutg pr. mottaker av hjemmetj. 162 279           306 425           203 312           285 763           216 496           

Korr.brto.driftutg pr. plass i institusjon 1 152 853        1 414 364        1 183 184       1 068 333        1 013 215        

Årsgebyr for vannforsyning 2 849                794                   2 923               1 635                3 970                

Årsgebyr for avløpstjenesten 3 960                2 088                4 786               2 136                4 258                

Korrigert brutto (korr.brto.) betyr at avskrivninger er tatt med.

Tallene viser at Lund kommune har lave kostnader i de kommunale barnehagene, innen grunnskole per barn er vi litt høyere,

innen hjemmetjenesten er vi lavere og utgifter til opphold på sykehjemmet er vi stort sett lavere. 
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Kommunestyresaker 
2016   

 

 

Saknr. Sakstekst Iverksatt 

003/16 Diverse valg for perioden 2015 - 2019 v 

004/16 Budsjett 2016 – Oppretting av stillingshjemler v 

005/16 Etablering av tvisteløsningsordning mellom stat og kommune m.v. v 

006/16 Sira Kvina – Revisjon av konsesjonsvilkår – Uttalelse til forhandlingsdokument fra 
Lund kommune v 

007/16 Kommunesammenslåing – Rådgivende folkeavstemming v 

010/16 Styrer, råd og utvalg for perioden 2015 – 2019 (20) v 

011/16 Søknad om tilskudd v 

012/16 Budsjettendring – Investeringsbudsjettet 2016 v 

013/16 Heskestad Barnehage – Ny lokalisering v 

014/16 Godkjenning av regnskap 2015 v 

015/16 Årsmelding 2015 v 

016/16 Nasjonal transportplan 2018 – 2029 – Høringsuttalelse fra Lund kommune v 

017/16 Kjøp av hus mellom sykehjemmet og Haukland bo og avlasting v 

020/16 Kommunereformen – Avsluttende behandling v 

021/16 Kommunal planstrategi 2016 - 2019 v 

022/16 Økonomirapport 1. tertial 2016 v 

023/16 Omdanning av Dalane Energi IKS til Dalane Energi AS v 

024/16 Omdanningsavtale for Dalane Energi til AS v 

025/16 Fusjon mellom Rogaland revisjon IKS og kommunerevisjonen Vest v 

026/16 Ruspolitisk handlingsplan og retningslinjer for salg og skjenking av alkohol 2016 - 
2020 v 

027/16 Rullering av plan for kulturminner og kulturmiljøer i Lund 2016 - 2024 v 

030/16 Forslag til kandidater til dyrevernnemnd v 

031/16 Kulturskoleplan for Lund kulturskole v 

032/16 Tilstandsrapport for grunnskolen i Lund 2015 v 

033/16 Endringer i vertskommuneavtale Flekkefjord interkommunal legevakt, samt års-
rapport v 

034/16 Valg av alternativ – Flomsikring av Moisånå v 

035/16 Budsjettregulering – Midler til flomsikringsarbeid v 

036/16 Økonomirapport 2. tertial 2016 v 

037/16 Endring av reguleringsplan for Lundodden, 2. gangs behandling - egengodkjen-
ning v 

038/16 Endring av reguleringsplan for Neset hyttefelt, Kjellesvik. 2.gangs behandling - 
egengodkjenning v 

041/16 Fritak fra politisk verv ut valgperioden v 

042/16 Regionreformen – Intensjonsplan for sammenslåing av Sogn og fjordane, Horda-
land og Rogaland – Uttalelse fra Lund kommunestyre v 

043/16 Nærpolitireformen – Høringsuttalelse fra Lund kommunestyre v 

046/16 Endring av delegasjonsreglementet – fullmakt til ordfører ved eventuell krise / 
katastrofe v 

047/16 Forvaltningsrevisjon arkiv og dokumentbehandling v 

048/16 Krav til serveringssteder – forskrift om åpningstider v 

049/16 Disposisjonsfondet - overføringer v 
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050/16 Økonomirapport 2.tertial 2016 – oppfølging av vedtak om sparetiltak i HO-etaten v 

051/16 Plan for selskapskontroll 2017 - 2020 v 

052/16 Rullering av kommunens trafikksikkerhetsplan 2016 - 2020 v 

053/16 Endring av reguleringsplan for Ualand sentrum, 2.gangs behandling - egengod-
kjenning v 

054/16 Renovasjon og slamgebyr for 2017 v 

055/16 Kommunal gebyrer, regulativ, betalingssatser og utleiesatser 2017 v 

056/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020 v 

058/16 Kommunal planstrategi, godkjenning v 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


