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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 inngangen til 2016 hadde Lund kom-

mune 3.243 innbyggere som er 4 flerre enn 

året før. 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 2015 er det ingen av våre nabo-

kommuner som skårer bedre enn Lund (nr. 

87 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 etter-

fulgte 2 år med dårlige resultater. For å 

unngå å havne i ROBRK hvor det er staten 

som må gi tillatelse til låneopptak, måtte 

størsteparten av kommunens disposisjons-

fond tas i bruk. Nå kan dette fylles opp igjen 

for å ha en økonomisk frihet igjen.  Om den 

økonomiske utvikling beskrives på side 5. 

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 deltar i prosjektet 

”Være sammen” som er et videreutdan-

ningsprosjekt som skal involvere alle ansat-

te, foresatte og barn i Lund. Nygård barne-

skole skal høsten 2016 være med i et fire-

årig EU prosjekt som skal forske på lese og 

skriveferdigheter. Lund ungdomsskolen 

skal starter opp et statlig prosjekt ”Ung-

domsskolen i utvikling som skal ha fokus på 

klasseledelse.  

Heimetjenesten kan nå hjelpe de som har 

behov for pleie også etter kl. 22. Nattpatrul-

jen ble startet opp på høsten 2015 og er nå 

en del av heimetjenesten.  

Flomkatastrofen som rammer Hovsherad 

og Moi i desember, medførte store omkost-

ninger både for privatpersoner, bønder, 

bedrifter og kommunen. Selv om forsikring-

er dekker de meste av utgiftene, har av-

bruddet, særlig på NorDan med permitte-

ringer og oppstartsvansker, vist at lokalsam-

funnet er svært sårbar ved slike hendelser. 

NorDan har signalisert at bedriften ikke 

tåler et slikt avbrudd en gang til.  

Også kommunen har fått kjenne ”Synne” på 

kroppen ved at underetasjen på rådhuset 

med helsestasjonen og lensmannsetaten ble 

satt under vann.  Det arbeides nå på spreng 

for å få lokalene istandsatt. 

Å få til en god løsning på kommunesam-

menslåing som flertallet av innbyggerne er 

enige i, og valg av trase for ny 4-felts E39 vil 

være svært viktige for Lund-samfunnet i 

framtiden. 
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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 signali-

sert at bedrif-

ten kan måtte 

flytte dersom 

det ikke er 

sikkerhet for 

at en ny flom 

av samme 

dimisjon vil 

forårsake 

samme øde-

leggelsene, 

må dette tas 

på alvor.  Det 

er i dag utenkelig at Lund kommune vil bli 

uten sin hjørnesteinsbedrift. Derfor må alle 

krefter settes inn for å løse denne utford-

ringen. Arbeidet er allerede i gang og i løpet 

av sommeren 2016 vil resultatet om flom-

sikring foreligge. Da er det viktig å sette i 

gang med arbeidet så raskt som mulig.  

Arbeid med kommunesammenslåing er inne 

i sin mest intense periode med endelig av-

gjørelse i kommunestyret juni 2016. Å få til 

gode løsninger som er bærekraftige de neste 

20-30 årene og gjøre de riktige valgene, vil 

være utfordrende. Å bestemme framtidig 

kommunestruktur er en av de viktigste be-

slutningene politikerne skal gjøre. Dette skal 

gjøres etter råd fra innbyggerne. 

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 del-

tidsstillinger i 

kommunen og i 

hovedsak er det 

kvinner som ar-

beider deltid. Noe 

av dette er ufrivil-

lig deltid, men un-

dersøkelser viser 

at langt de fleste 

ønsker deltidsstil-

linger.  Spesielt har 

det vært utfordring å få sto-

re stillingsbrøker i pleie– og 

omsorgssektoren. Dette gjelder også assis-

tenter i skole og SFO. Ca. 75 % av kvinnene 

har deltidsstillinger, mens for mennene er 

det ca. 32 %. 

Gjennomsnitt årslønn for kvinnene er 

419.000 kr, mens den for mennene er 

478.000 kr. 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 ansatt.  

I rådmannens ledergruppe er nå det 4 menn 

og 1 kvinne. Blant avdelingslederne er det 

10 kvinner og 8 menn. Ca 75 % 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.  

Lite å gjøre med storflommen som herjet i Moisånå. 
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Personale 

Lund kommune hadde ved inngangen til 

2016 til sammen 219 årsverk, som var 1 

mer enn året før.  

Oppvekst og kulturetaten er det 92 årsverk , 

i Pleie og omsorgsetaten er det 95 årsverk. I 

PNM etaten er det 22 årsverk og i Sentral-

administrasjonen 8 årsverk.  

Innen HO-etaten er det i 2016 planlagt 1,2 

årsverk innen psykisk helse, 0,9 årsverk 

innen skolehelse (helsestasjonen) og 0,95 

nye årsverk for utvidelse av nattpatruljen  

 

Sykefravær og hms (helse, miljø og sik-

kerhet) 

Sykefraværet i Lund kommune er lavt sam-

menlignet med andre kommuner. Måltallet 

for 2015 var 5,50 % totalt og 1,7 % korttids-

fravær. Resultatet ble 5,92 % totalt og 1,46 

% for korttidsfraværet.  

I følge statistikk fra SSB, har det legemeldte 

sykefraværet gjennom 2015 for hele landet 

vært tilnærmet uendret. Andelen arbeidsta-

kere med legemeldt sykefravær var 6,3 pro-

sent både i 1. kvartal og 4. kvartal 2015. I 

følge statistikk fra NAV har sykefraværet i 

kommunal forvaltning ligget på ca. 7,0 % de 

senere år. I Lund har muskel– og skjelettli-

delser og  svangerskaps-sykdommer vært 

de mest dominerende. 

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 2016 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 20.000 kr per år 

ved full stilling, evt. tilsvarende uttak av 

ekstra ferie fra og med fylte 62 år. I 2015 

var det i løpet av året 27 personer mot 32 

året før som var med i denne ordningen. 

Lønns– og sosialkostnader var 464.000 kr 

mot 636.000 kr året før. Ut fra alderssam-

mensetningen av ansatte, kan utgiftene til 

denne ordningen øke de to neste årene. 

Seniorordningen er god i Lund kommu-

ne. 

Per 31.12. 15 var det 2 personer som tar 

ut delvis AFP. Dette viser at det er få 

personer i Lund kommune som går av 

ved fylte 62 år. 

Etiske retningslinjer: 

Lund kommune har utarbeidet etiske 

retningslinjer. Kommunen arbeider 

aktiv med å bekjempe uetisk adferd gjen-

nom tilsyn, revisjonskontroller og forvalt-

ningsrevisjoner.  

Vi burde bruke mer tid til å ”undres på” Vi burde bruke mer tid til å ”undres på” Vi burde bruke mer tid til å ”undres på” Vi burde bruke mer tid til å ”undres på” 

som å ”tvile på”.som å ”tvile på”.som å ”tvile på”.som å ”tvile på”.        Undring er nøkkelen til Undring er nøkkelen til Undring er nøkkelen til Undring er nøkkelen til 

fremskritt.fremskritt.fremskritt.fremskritt.    

Ukjent 



Side 5 
 

4,3

9,1

5,3

-1,1

6,8

1,1

-1

2,9

7,4

-6,3

9,8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Økonomisk resultat og 
utvikling 

Regnskapsmessig overskudd. 

Når driftsinntektene er høyere enn driftsutgif-

tene, blir det et positivt netto driftsresultat. 

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 2015 ble netto driftsresultat pluss 9,818 mil-

lioner kroner mot et negativt budsjettert re-

sultat på 4,1 mill. Etter bruk av og avsetning til 

fond, ble det regnskapsmessige resultatet 

10,030 mill kroner. Det er et av de beste no-

ensinne i Lund kommune. 

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 2015 ble kre-

vende med innføring av eiendomsskatt til er-

statning av tapt småkommunetilskudd, lavere 

forventede statlige midler og et stort under-

skudd i 2014. For å få budsjettet i balanse, 

måtte midlene på disposisjonsfondet nesten 

tømmes. 

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. Etatsle-

derne har gjennom året rapportert at driften 

ville gå i balanse. 

INNTEKTSUTVIKLING 

Samlede driftsinntekter i 2015 var på 254,807 

mill. kr, en øking på hele 12,1 mill fra 2014 

(5,0 %). I 2014 var det tilsvarende en nedgang 

på 1,2 %. I forhold til revidert budsjett er inn-

tektene 17,1 mill høyere.  

Samlede inntekter fra skatt og rammetilskudd 

gav en merinntekt på 1,7 mill. kr grunnet høy-

ere skatteinntekter for landet samlet og 

skjønnstilskudd. Også statlige refusjoner som 

momskompensasjon, voksenopplæring av 

fremmedspråklig og sykelønnsrefusjoner som 

ikke blir budsjettert, har økt. Det samme gjel-

der for salgs- og leieinntektene.  

 
UTGIFTSUTVIKLING  

Samlede driftsutgifter i 2015 var på 252,3 mill. 

kr, en nedgang på 3,2 mill. kr fra 2014 (-1,3 %). 

I 2014 var det tilsvarende en økning på hele 

18,1 %. I forhold til revidert budsjett var det 

en økning på 5,3 mill. kr.  

Lavere pensjonskostnader og lønnsutgifter 

medvirker til nedgang i driftsutgiftene. Lønns-

utgiftene (eksklusiv pensjon) er 4,9 mill. kr 

lavere enn budsjett og 3,4 mill. kr lavere enn 

2014. Etatene har hatt fokus på stram økono-

mistyring der en har redusert vikarbruken ved 

sykdom og at det ikke har inntruffet uventede 

hendelser. 

 
INVESTERINGER 

Det ble investert for 17,2 mill kr i 2015 mot 

budsjetterte investeringer på 35,1 mill kr. Det 

er foreslått overført ca. 19,4 mill. kr til 2016 

for de prosjekter som påbegynt, men ikke ble 

ferdigstilt i 2015. Lund kirkelig fellesråd har 

fått overført 2,6 mill. kr. Investeringsregnska-

pet er finansiert ved bruk av salgsinntekter, 

refusjoner og lån. De enkelte investeringspro-

sjekt framgår av regnskapet på side 6. 
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R 2015 B 2015 R 2014

Driftsinntekter 254 807         237 612         242 670         

Driftsutgifter -252 298       -247 002       -255 504       

Brutto driftsres. 2 509             -9 390            -12 834         

Finansinnt. 6 978             6 457             6 904             

Finansutg. -11 443         -12 677         -11 784         

Motpost avskr. 11 774           11 500           11 400           

Netto driftsres. 9 818             -4 110            -6 314            

Bruk av avsetn. 6 988             6 947             7 443             

Avsetninger -6 776            -2 837            -1 135            

Mindreforbruk 10 030           -                      -6                    

2015 2014 2013 2012
Dispos is jonsfond 1 723 6 855 13 022 13 951

Bundne dri fts fond 10 442 8 439 8 580 5 942

Ubundne 

inves teri ngs fond 816 929 432 1 402

Bundne 

inves teri ngs fond 814 814 814 814

Overs kudd 10 030 -2 228 -2 222 113

Sum 23 825 14 809 20 626 22 222

Lund Eigers. Sokndal Fl.fjord *KG02

46 626 44 314 70 571 67 027 64 036

(1000 kr) 2015 2014 2013
Nto. lå negj. i  kr per innbygger 46 626 48 801 44 713

Nto. lå negj. i  % av dri fts inntekter 59 % 64 % 58 %

Nto. renter og avdr. i  % av dri fts inn. 1,7 % 2,1 % 2,1 %

RENTER OG AVDRAG  
Totalt ble resultatet fra eksterne finanstrans-

aksjoner fra driften 1,8 mill. kr bedre enn bud-

sjettert, mens det året før var 0,6 mill kr. Lave-

re lånerente og bedre avkastning av bankinn-

skudd og utbytte fra energiselskapene er ho-

vedårsaken til dette. Likviditetsbeholdningen 

gjennom året har vært tilfredsstillende.  

 Driftsresultat 

Tabellen viser kommunens økonomiske drifts-

resultat 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 udisponert 

overskudd 

Tabellen over viser utviklingen av kommunens 

fond og udisponert overskudd/udekket under-

skudd. Tallene viser at kommunens samlede 

disposisjonsfond har gått fra 13 mill. kr i 2013 

til 1,7 mill. kr i 2015. Rådmannen anbefaler at 

disposisjonsfondet styrkes ved overskuddet.. 

 

Utviklingen av netto gjeld 

 Netto lånegjeld Netto lånegjeld Netto lånegjeld Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eks-

klusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og 

ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår Startlån (for-

midlingslån) og ansvarlige lån (utlån av egne midler).  

Et normtall er at lånegjelden ikke bør oversti-

ge 50 % av driftsinntektene. Jo større låne-

gjelda er, desto mer ømfintlig er kommunen 

for økninger i lånerenten. Alle kommuner ny-

ter nå at utlånsrenten ser ut til å holde seg lav. 

Det er tatt hensyn til at renten kan øke noe i 

økonomiplan for 2016—2019. Det er blitt dy-

rere å låne penger i 2016 enn det var i 2015. 

Marginen mellom innskuddsrenten og låne-

renter skrumper. 

 

Tabellen over viser netto lånegjeld for 2015 

også for våre nabokommuner. Sett i forhold til 

disse og kommunegruppen 02 som er kom-

muner vi kan sammenligne oss med, har Lund 

kommune en forholdsvis lav lånegjeld.  

Likviditet (betalingsmidler) 

LikviditetsgradLikviditetsgradLikviditetsgradLikviditetsgrad    3333 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 50,6mill. kr 

mot 41,8 mill. kr i 2014. Den kortsiktige gjel-

den er redusert fra 33,8 mill. kr til 32,3 mill. kr.  

Lund kommune har en tilfredsstillende likvidi-

tetsgrad.   

2015 2013 2012 2011
Likvidi tetsgrad 3 1,5 1,2 1,5 1,5  
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ETATENES DRIFT 

 
SENTRALADMIN ISTRASJONEN:SENTRALADMIN ISTRASJONEN:SENTRALADMIN ISTRASJONEN:SENTRALADMIN ISTRASJONEN:    

• Netto driftsresultat for Lund komm unes 
regnskap skal  være m ins t 1 % . 

• Komm unen skal ha en oppdatert facebook  
side.  

• Komm unens inngående post skal være  
journalført innen 2 dager fra  mottakelse. 

 

Ansvar Tekst Regnskap Budsjett Avvik

110 Politisk aktivitet 2 538 594    2 029 000      -509 595   

111 Kontrollutvalg/revisj. 481 434       683 000          201 567    

113 Valgavvikling 161 965       212 000          50 036       

120 Rådmannens stab 9 360 878    9 803 000      442 123    

121 Felles IKT-drift 2 669 907    2 528 000      -141 907   

Sum 15 212 777 15 255 000    42 224       

Sykefraværet Mål 2015 2014 2013
Rådmannens 

stab 2,00 % 4,37 % 3,30 % 1,70 %

Sentraladministrasjonen 
Økonomi 

Sentraladministrasjonen fikk i 2015 et mindre-

forbruk på 42.224 kr i forhold til revidert bud-

sjett. Året før var resultatet et mindreforbruk 

på 445.118 kr.  Innføringen av eiendomsskatt 

har ført til merutgifter sammen med noe øk-

ning i godtgjørelser i forbindelse med ordfø-

rerskifte. Revisjonen har brukt mindre timer 

enn budsjettert og det er noe feilbudsjettering 

mellom ansvar 110 politisk styring og 120 Ad-

ministrasjon. 

Tjenesteproduksjon  

Sentraladministrasjonen utarbeider budsjett 

og økonomiske prognoser, er ansvarlig for 

føring av regnskap (også for Kirkelig fellesråd), 

foretar lønnsutbetalinger i samarbeid med 

etatene, krever inn kommunale gebyrer, avgif-

ter og skatter, er ansvarlig for kommunens 

felles IKT-funksjoner og skolenett, er kommu-

nens postmottak, utfører sentralbordtjenester 

og er ansvarlig for at kommune-

/fylkestingsvalg og stortingsvalg blir gjennom-

ført. 

Mål for 2015 
  

 Resultat 

Netto driftsresultatet for Lund kommune ble 

lang over måltallet. Dette er gledelig sett ut 

fra at momskompensasjonen fra investeringer 

som tidligere år påvirket driftsresultatet, nå i 

sin helhet regnskapsføres i investeringer.  

Av ressursmessige årsaker kan ikke kommune 

ha en aktiv facebook-side som blir besvart. 

Det er stort sett nyheter som blir publisert på 

kommunens hjemmesider som blir kommu-

nens bidrag til facebook-siden. Kommunens 

postmottak behandler inngående post svært 

raskt og innenfor de mål kommunen har satt. 

Det vil bli foretatt forvaltningsrevisjon for 

kommunens arkiv og postbehandling i 2016-

2017. 

Innføring av eiendomsskatt krevde stor inn-

sats både fra administrasjonen og enkelte 

politikere i forbindelse med eiendomstakse-

ring og klagebehandling. Tross at dette var 

første gang en slik stor kartlegging ble gjen-

nomført, gikk det stort sett svært bra med god 

hjelp fra takseringsfirma. 

Høsten 2015 ble også kommune- og fylke-

tingsvalg gjennomført på en god måte.  

Reduksjon av 0,6 årsverk som følge av naturlig 

avgang og skifte av både rådmann og økono-

misjef, gav etaten visse utfordringer. 

Sykefraværet har dessverre økt som følge av 
langstidssykemelding i året. 

Utfordringer 

• Kommunens lønn-/personal og økonomi-
systemer skal oppgraderes i 2016, noe 
som vil kreve mye opplæring i nye 
funksjonaliteter av personalet i etatene – 
men det blir spennende. 

• Sette i stand lokalene i rådhusets under-
etasje slik at helsestasjonen og lensmann 
igjen kan få tilfredsstillende arbeidsplas-
ser. 

• Opplæring av ny lønnsansvarlig som er-
statter nåværende som går over i pensjo-
nistenes rekker sommeren 2016. 

• Nedskjæringer av budsjettet er utfordren-
de for etaten. 
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Ansvar Tekst Regnskap Budsjett Avvik

210 OK-stab 9 856 099       11 862 326   2 006 227 

212 Lund bygdem. og kulturbank 549 985          620 122         70 134       

213 Lund Folkebibliotek 1 762 174       1 815 508     53 334       

214 Lund Kulturskole 2 071 383       2 354 237     282 853     

215 Lundetun kulturhus 871 459          891 000         19 540       

217 Lund kino 287 624          336 953         49 330       

220 Lund ungdomsskole 17 532 499     17 946 175   413 674     

221 Nygård barneskole 17 723 369     17 960 357   236 987     

222 Kiellands Minde skole 6 013 600       6 196 698     183 101     

223 Heskestad skule 4 969 278       5 115 105     145 829     

226 SFO Nygård barneskole 109 891          110 013         121             

227 SFO Kiellands Minde skole 211 686          155 003         -56 683     

228 SFO Heskestad skule 107 684          175 739         68 056       

230 Privat barnehage 19 361 141     19 807 000   445 859     

231 Hovsherad barnehage 3 588 602       3 625 889     37 287       

232 Heskestad barnehage 3 313 438       3 249 875     -63 562     

Sum 88 329 912     92 222 000   3 892 087 

Oppvekst- og kulturetaten 

Økonomi 

Det er gledelig at o/k etaten i de senere år har 

hatt god styring på økonomien. Ok etaten 

hadde i 2015 et mindreforbruk på 3.9 mill i 

forhold til revidert budsjettet som hadde en 

nettoramme på 92,2 mill. kr.  Mindreforbruket 

skyldes i hovedsak fire forhold. Etaten har fått 

store refusjoner i forhold til sykefravær og 

svangerskapspermisjoner. Refusjoner i forhold 

til asylanter i barnehagen og mindre utgifter i 

forhold til pensjon. Dette er forhold som er 

vanskelig og beregne og som kan variere fra år 

til år.  

Tjenesteproduksjon  

Oppvekst og kultur etaten har ansvar for tolv 
avdelingers virksomhet. De består av fire sko-
ler, to kommunale barnehager, ansvar for 
spesialundervisning i Hammeren barnehage, 
kinodrift, Lund bygdemuseum og kulturbank, 
Lund folkebibliotek, Lund kulturskole og Lund-
badet. I tillegg arrangerer etaten mange kul-
turarrangementer i lokal regi og ofte i samar-
beid med frivillige lag og foreningen. Etaten 
samarbeider også mye med skolene, bibliote-
ket og omsorgsenteret. O/k etaten har et me-
get godt samarbeid med Nor-Dan Kulturfond. 
 
Lundbadet har vært i drift i to år nå og har 
vært en suksess både i forhold til økonomi og 
besøkstall. O/k etaten fremhever det gode 
samarbeidet som har vært mellom kommunen 
og det frivillige arbeidet.    
 
 

Mål for 2015 

1. Kvalitet i grunnskolen: Hver enkelt elev 
skal ha fremgang i løpet av skoletiden sin 
bl.a. målt gjennom kartlegging, nasjonale 
prøver på 5.8. og 9.trinn og avgangseksa-
men. Alle skoler skal sikres rekruttering av 
kvalifiserte lærere og fagarbeidere og 
kommunen skal satse på etter og videre-
utdanning. Skolene må dokumentere triv-
sel/godt læringsmiljø i Lund basert på tall 
fra lokale/sentrale elevundersøkelse (90% 
eller bedre) 

 
2. Kvalitet i barnehagene: Innføre et kvali-

tetsutviklingsprosjekt der alle ansatte in-
volveres. 

 
3. Digitale verktøy: Samtlige skoler skal mel-

de om velfungerende digitale nettverk og 
dataverktøy.  

 
4. Lundetun: Besøkstallet fra Lund kino skal 

være minst på 5.923. Det skal vises minst 
to nasjonale/internasjonale kulturarrang-
ement på (overføringer) lerret i 2014. Det 
skal settes opp minst tre bar-
na/familieforestillinger i året. 

 
5. Lund Kulturskole: Lund kulturskole skal gi 

25 % av grunnskoleelevene et tilbud i kul-
turskolen i 2015. 

 
6. Lund folkebibliotek opprettholder det god 

utlånstallet 41.799 og besøkstallet 18.654 
Biblioteket har minst to arrangement ret-
tet mot barn og unge i 2015.  

 
 Resultat 

1. Rektorene i Lund melder tilbake at alle 
elever har hatt fremgang på barnetrinnet 
målt gjennom kartleggingstester og nasjo-
nale prøver, mens på ungdomstrinnet har 
de fleste hatt dokumentert fremgang i le-
sing på 8.og 9.trinn.   

 
Kiellands Minde skole, Heskestad skule og 
Lund ungdomsskole har hatt kvalifisert 
personalet i 2015, mens Nygård barnesko-
le har hatt 1,6 lærerstillinger besatt av 
ukvalifiserte lærere. Dette er likevel en 
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stor forbedring fra året før, da Nygård 
hadde 3,7 stillinger ukvalifiserte lærere. 

 
2. Barnehagene har innført et felles utvik-

lingsprosjekt ”Være sammen” for kom-
munale og privat barnehage der alle an-
satte og foresatte skal involveres i prosjek-
tet. Prosjektet vektlegger særlig kompe-
tanseheving, implementering av voksen-
rollen og bedre samhandling mellom barn 
og voksne. 

 
3. Skolene meder tilbake om forbedringer, 

men også utfordringer når gjelder funk-
sjonelle digitale verktøy. Det trengs jevnli-
ge utskiftinger og skolene trenger mer IT 
kompetanse og hjelp enn det de får i dag.  

 
4. Besøkstallet på kinoen i 2015 har vært 

6327 selv om det har vært færre visninger. 
Kinoen har vært meget godt besøkt og har 
gått godt økonomisk. Det har vært mange 
familieforestillinger. 

 
5. Kulturskolen har gitt undervisning til 21 % 

av grunnskoleelevene i 2015. I tillegg har 
de gitt tilbud til mange ungdommer og 
voksne. Skolen gir også tilbud til 
barn/elever i barnehagene, i andre nær-
liggende kommuner og til Lundheim fol-
kehøyskole. 

 
6. Lund folkebibliotek har hatt et besøkstall 

på 18.854 i 2015, et svært godt resultat. 
Utlånstallet har gått noe ned i 2015 noe 
som i hovedsak skyldes at skolene har fått 
to måneders lengre utlånstid enn tidligere. 

 
Sykefraværet Mål 2015 2014 2013 
Nygård skole 6,0 % 4,8 % 7,0 % 6,5 % 
Kiellands Minde  3,0 % 8,6 % 2,2 % 2,6 % 
Heskestad sk. 5,0 % 3,9 % 4,4 % 6,4 % 
Lund ungd.sk. 5,0 % 0,8 % 2,1 % 1,4 % 
Heskestad b.h. 7,0 % 5,4 % 14,5 % 14,1 % 
Hovsherad b.h. 5,5 % 4,1 % 3,8 % 12,0 % 

Sum OK-etat 5,5 % 4,7 % 5,6 % 5,5 % 
 
Etaten har holdt seg på det som var måltallet 
for 2015 for etaten, litt høyere langtidsfravær, 
men lavere kortidsfravær.  
 
 

Barnehager 

Det er tre barnehager i Lund. Heskestad og 
Hovsherad er kommunal drevet, mens Ham-
meren er en privat barnehage.  
 
Forskriften om likeverdig behandling av priva-
te og offentlige barnehager skaper utfordring-
er for Lund kommune. Det har vært utford-
rende for o/k etaten å holde kostnadene nede 
i de kommunale barnehagene. På tross av 
dette har etaten klart å holde seg innenfor 
budsjettet i 2015. I 2015 fikk Hammeren et 
drifts- og kapitaltilskudd på 17,8 mill. kr som 
var det samme som året før. 
 
Barn i barnehagene: 
Antall barn  2015 2014 2013 2012 

Heskestad b.h. 32 27 25 25 

Hovsherad b.h. 25 33 36 37 

Hammeren b.h. 152 147 143 131 

Sum 209 207 204 193 

Det er et synkende antall barn i Hovsherad 
barnehage. 

 

Spesialpedagoger 
Det er et mål å kunne gi spesialpedagogisk 
hjelp til alle barn som har en sakkyndig vurde-
ring. Tidlig innsats har vært fremhold både i 
pedagogiske, administrative og politiske 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 (eks. asy-
lantbarn). 

Antall barn  2015 2014 2013 2012 

Nygård skole 214 204 203 207 

Kiellands Minde  65 63 61 62 

Heskestad skole 26 31 31 32 

Lund ungd.sk. 129 146 167 154 

Sum 434 444 462 455 

Nygård barnskole er den største skolen og har 
også hatt flest asylanter og barn som trenger 

norskopplæring. Skolen har i samarbeid med 
FAU hatt besøk av Dysleksi Norge, jobbet med 
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beredskap ved kriser og alvorlige hendelser og 

hatt besøk av smART oppvekst.  

Lund ungdomsskole har fått mange nye elever 

i løpet av skoleåret.  Skolen har stor trivsel 
blant elevene målt gjennom brukerundersø-

kelsen og skolen har fått i gang rutinemessig 
arbeid med resultater fra nasjonale prøver for 

den enkelte elev. Skolen har grunnet plass-
problemer vært nødt til å leie og å flytte vok-

senopplæringen til klubbhuset. 

Kielland s Minde skole har stor trivsel blant 

elevene, målt gjennom trivselsundersøkelse. 
Skolen har hatt et tett og godt samarbeid med 

FAU. To lærere ved skolen tar videreutdanning 
i norsk og engelsk og skolen har hatt en stabil 

personalsituasjon i 2015. Det har vært en stor 
oppgradering av uteområdet i 2015. 

 Heskestad skule bruker kartleggingsopplegget 
SOL på alle trinn som kartlegger elevenes lese-

ferdigheter. Flere lærere har vært på kurs i 
forhold til å lese og skrive, og skriveopplæring 

og god begynneropplæring. Data er satt opp 
på timeplanen for elevene fra 3. – 7.trinn. 

I 2015 har 4 lærere mottatt tilskudd til videre-
utdanning. Lund kommune fikk innvilget stat-

lig tilskudd/stipendmidler til etterutdanning 
for alle 4 lærerne. 

Kommune har i 2015 hatt 56 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 fagfelt 
og har innført foreldresamtaler hvert semes-

ter. 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 Tønes, fotoutstilling 
med Wilsejubileum i Fjellhaug og mange and-

re arrangement og konserter. Det har vært 
gjort mye arbeid i 2015 med å rullere kultur-

minneplanen. Museet arbeider aktivt med 
skolene i Lund. 

Fritidsklubben har vært drevet av pinsemenig-

heten Sion. De har hatt stor aktivitet, åpent 
flere dager i uka og har blitt en flott samlings-

plass for ungdom. 

Lund kommune kjøper reiselivstjenester fra 
Lund næringshage. De organiserer blant annet 

turistverter og guiding om sommeren, mar-
kedsføring og samarbeider med Magma geo-

park.   

Kulturetaten har hatt et godt samarbeid med 

Nor-Dan Kulturfond og arrangert mange kultu-
relle forestillinger som kommunen ellers ikke 

ville hatt økonomi til. Kulturetaten har jobbet 
med å tilrettelegge Bringedal som friluftsom-

rådet og har hatt nært samarbeid med Dalane 
frilufstråd. Det er nå bygget nytt toalett, og 

bygget kan leies ut i 2016.  

 

Utfordringer 

• Økonomiske utfordringer i forhold til økte 
tilrådinger om spesialpedagogisk hjelp og 
norskundervisning i grunnskolealder, ink-
lusiv barn plassert i andre kommuner. 

• Økonomiske utfordringer i forhold til digi-
tale hjelpemidler. Utstyr i grunnskolen blir 
fort utdatert og det er for lite kompetanse 
i kommunen. 

• Økonomiske utfordringer i forhold til ens-

lige mindreårige asylsøkere/flyktninger 

som har rett til grunnskoleopplæring. 

• Skaffe nok kvalifiserte lærere til skolene 

og barnehagepedagoger. 

 

Astrid Hamre ble tildelt Lund kommunes kultur-

pris 2015 for sitt utrettelige arbeid innen korps-
bevegelsen i Lund. 
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Helse- og omsorgsetaten 

Økonomi 

Helse og omsorg hadde i 2015 et mindre-
forbruk på 2,980 mill kroner ut fra revidert 

budsjett på 81,7 mill kroner. Merforforbruk 
året før var 5,580 mill kroner. Mange år med 

innsparinger har gitt små marginer når res-
surskrevende brukere, personer som trenger 

bistand til heldøgnsoppfølging i egen bolig ved 
livets slutt, eller andre særlig pleietrengende 

brukere, har behov for tjenester. Det er likevel 
gledelig og tilfredsstillende at stram økonomi-

styring, nøysomhet blant ledere og ansatte, 
ingen nye særlig ressurskrevende brukere, 

stillingsreduksjoner, og mindre press på 
mange tjenester, bidro til at tendensen med 

merforbruk gjennom mange år endelig ble 
brutt. 

Stillingsinnsparinger og noe mindre press på 
tjenestene bidro til at sykehjemmet og hjem-

metjenesten hadde mindreforbruk på hhv 
1,47 og 1,16 mill kroner. Også psykisk helse-

tjeneste og kjøkken hadde betydelig mindre-
forbruk. HOstab er nytta for tekniske korrige-

ringer, underdekning er ikke reell. En korrige-
ring på refusjon ressurskrevende brukere på-

pekt av revisor bidro til merforbruket i Bo og 
avlasting. Helseavdelingen og 

NAV/flyktningkoordinering gikk i overskudd. 

 
Tjenesteproduksjon 

Helse og omsorg består av 15 driftsenheter; 

Lund legesenter, fysio- og ergoterapi, asylsø-
kerhelsesøster, helsestasjon, Lund sykehjem, 

kjøkken og vaskeri, hjemmetjenesten, Ha-

gestuå, Bo– og avlastning, dagsenter, hjelpe-

middelenhet, NAV Lund med sosialkontor og 
flyktningseksjon, psykisk helsetjeneste og Da-

lane barnevern. Sykehjemmet og hjemmetje-
nesten har tett og godt samarbeid med Frivil-

ligsentralen om bistand til beboere og heime-
boende, samt med mange lokale lag og fore-

ninger som bidrar til positive og nyttige opple-
velser for omsorgssenterets beboere. 

Stormen Synne slo ut helsestasjonen og NAV 

Lund, og de siste ukene av året ble nytta til å 
finne nye lokaler inntil flomskadene blir repa-

rert. De ansatte har gjort en kjempeinnsats i 
den vanskelige situasjonen. 

Mål og måloppnåelse 2015 

Helsestasjonen 

• Øke og koordinere innsatsen for utsatte 

barn og unge, spesielt i alderen 0-5 år. 

o Rapport: Helsestasjonen nytta 

større ressurser til utsatte barn og 

unge. Målet er nådd, og innsatsen 

videreføres og styrkes ytterligere i 

2016. 

Pleie og omsorg: 

• Opprettholde langtidsplassene i sjuke-

heim.  

o Rapport: Gjennomført. Det var 

stort press på langtidsplasser. 

Bo og avlasting 

• Gi forsvarlig tilbud til de som har krav på 

bolig i bofellesskap og avlasting. 

o Rapport: Oppfylt. Framtidige be-

hov blir vesentlig oppfylt gjennom 

vedtatt tilbygg. 

Hjemmetjenesten 

• Tilgjengelig og tilpassa tjeneste. 

o Rapport: Antall brukere sykepleie 

økt med 7,1 %. Forsvarlig oppføl-

ging av brukerne. 

• Gi mulighet til å bo lengst mulig i egen 

bolig. 

o Rapport: Sammen med ergotera-

peut arbeides målretta med bolig-

tilpassing og velferdsteknologiske 

løsninger der det er mulig og øns-

Ansvar Tekst Regnskap Budsjett Avvik

310 HO-stab -10 883        -396 613     -385 730   

320 Helsestasjon 1 775 256    1 876 981    101 725     

321 Lund legekontor 2 128 551    2 062 352    -66 199     

322 Legevakt mv. 3 489 060    3 930 500    441 440     

323 Fysio- og ergoterapi 1 933 611    1 884 648    -48 963     

330 NAV 3 268 910    4 042 898    773 988     

331 Flyktningtjeneste 3 800 705    3 177 962    -622 743   

335 Barnevern 8 129 515    8 167 893    38 378       

340 Lund sykehjem 25 116 300 26 467 718 1 351 418 

342 Hjemmetjeneste 11 524 664 12 689 488 1 164 824 

343 Kjøkken og vaskeri 4 886 147    5 233 194    347 047     

344 Psykisk helsetjeneste 3 553 499    4 017 683    464 184     

345 Haukland bo og avlasting 9 176 267    8 597 297    -578 970   

Sum 78 771 602 81 752 000 2 980 398 
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kelig. De som fylte 80 år ble til-

budt Trygghetsbesøk 2015/16. 

Sjukeheimen 

• Gi rett hjelp til rett tid.  

o Rapport: Det var gjennomgående 

kapasitet til å tilby korttidsplass, 

men flere kt-plasser var belagt av 

pasienter som var tildelt langtids-

plass. Ikke tilfredsstillende oppfylt. 

• Behandle pasientene med verdighet og 

respekt i alle livets situasjoner. 

o Rapport: Lund kommune var 

gjennomgående gode på dette 

punkt, noe som også ble støttet i 

leders samtaler med pårørende. 

NAV sosial 

• Motivere til arbeidsrettet aktivitet, samt 

oppfølging av individuelle planer. 

o Lund kommune scorer høgt i NAVs 

sammenlikning mellom kommu-

nene på dette punkt. Oppfylt. 

 

Resultat 
Sykefraværet Mål 2015 2014 2013 

Sjukeheimen 7 % 8,1 % 7,1 % 4,9 % 

Heimetjeneste 7 % 9,2 % 8,9 % 5,1 % 

Bo/avlastning 6 % 7,1 % 2,5 % 4,7 % 

Hele etaten 6,0 % 7,1 % 6,7 % 5,0 % 

Etatens fravær var 7,1 %, opp 0,4 % fra forrige 
år. Korttidsfravær gikk ned fra 2,1 % til 1,8 %. 

Fraværet på sykehjemmet og hjemmetjenes-
ten er større enn tidligere, og det er bl.a. etab-

lert tett kontakt med NAVs Arbeidslivssenter 
for å iverksette tiltak for å dempe fraværet 

framover.  

LUND LEGESENTER 2015 2014 2013 

Konsultasjoner     9 306 8 802 

Enkelt pasientkontakt (uten 
avtale) 

    2 544 2 297 

Telefonkonsultasjoner     1 837 1 613 

Telefon hjemmetjenes-
ten/samarbeidspart. 

    1 206 1 196 

Enkeltpasient, resept, rekvisi-
sjon 

    1 141 1 720 

Ikke reg. kontakttype     2 043 1 896 

Sykebesøk     132 81 

 

Helsestasjonen 2015 2014 2013 

Antall fødsler 36363636    42 43 

 -herav i flyktningmottak 2222    4 3 

Barselgrupper 9999    22 31 

6 ukers konsultasjon 66666666    45 41 

2 års konsultasjon 73737373    34 40 

Hjemmebesøk 37373737     39 

Førskoleundersøkelse 73737373    31  

Helsestasjonen har, i tillegg til de løpende 

oppgaver retta mot barn og foresatte, vektlagt 
oppfølging av utsatte barn og unge, og å sikre 

barnehagene og skolene veiledning og bi-
stand. Driftssituasjonen har til tider vært kre-

vende, ikke minst i desember da flommen slo 
inn, noe som bidro til etterslep på helsekont-

roll av bosatte flyktninger.  

Fysioterapi 

Kommunen har 100 % fysioterapeut (pt 75 %). 

I tillegg kommer 2 privatpraktiserende 
med 100 % driftstilskott.  

Den kommunale driften omfattet 102 brukere, 

vesentlig 0-19 år, og over 80 år. Fysioterapeut 
driver flere aktivitetsgrupper. Hyppigste be-

handlingsdiagnoser: 1. Motorisk utvikling, 2. 
Fallforebyggende, 3. Nevrologi, 4. Muskel/ 

skjelettplager 5. Brudd/ skader, 6. Kreft, 7. 
Hjerte/ lunge. 

Kommunefysioterapeut prioriterer førskole-

barn. Pasienter skrives tidligere hjem til kom-
munen fra sykehus, og trenger tverrfaglig opp-

følging. Private fysioterapeuter behandler ikke 
pasienter i institusjon. Det gjør at det blir stor 

belastning på kommunal fysioterapeut når 
pasientene må innom sykehjem.  

Ergoterapi 

Ergoterapitjenesten består av 100 % stilling, 
og hadde 270 saker fordelt på 144 brukere, 

mot 117 i 2014. Ergoterapeut bidrar til fysisk 
aktivitet overfor flere grupper brukere. Stikk-

ord for øvrig er rehabilitering/habilitering, 
hjelpemiddelformidling, kognitive vurderinger 

og demensarbeid, Trygghetsbesøk og velferds-
teknologi. 

 

 



Side 13 
 

Tall fra barnevernet 2015 2014 2013 
Bekymringsmeldinger i året 59595959    70 63 

Undersøkelser 58585858    61 47 

Barn med tiltak 48484848    41 45 

Barn i fosterhjem 10101010    11 8 

Fristoversitting i undersøkelses-
saker % 

17171717    9 25 

Etter betydelig vekst de seinere år i antall barn 
med tiltak og i fosterhjem, og dermed økte 

kostnader, sank kostnadene med 4,2 % siste 
år. Antall fristoversittelser i undersøkelsessa-

ker var første halvår 37 %, men sank til 8,5 % 
siste halvår. Samarbeidet mellom barnevernet 

og kommunens tjenester, herunder skoler og 
barnehager, fungerer tilfredsstillende, og det 

meldes at tilmeldte saker følges godt opp.  

Tall fra Nav 2015 2014 2013 
Mottakere av økonomisk sosi-
alhjelp 

74 95 88 

-gjennomsnittlig beløp per 
klient 

20 
370 

19 
560 

26 
582 

Mottakere av introduksjons-
stønad 

14 10 15 

Økonomistyring av klientkonto 7 8 6 

Utredning rusproblematikk 2 2 2 

Støttekontakter 17 22 16 

NAV Lund har hatt stort fokus på arbeidsrettet 

aktivitet og benyttet oss av tiltak gjennom 
NAV og i stor grad fokusert på at de som mot-

tar sosialhjelp skal være aktive arbeidssøkere. 
Dette innebærer at de ikke bare skal stå til-

meldt som arbeidssøker, men møte til samta-
ler og fylle ut jobblogg. Brukere vurderes opp 

at alle andre muligheter skal være utnyttet, og 
mot andre rettigheter i eget system, 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 sosialhjelpsmotta-
kere.  

 
Det har vært overforbruk av introduksjonsstø-

nad, 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 

Antall innbyggere behandlet ved sykehusene 

gikk betydelig ned fra 2014 til 2015, herunder 
sank kommunens kostnad for utskrivingsklare 

pasienter fra 305 000 i 2014 til kr 26 000 i 

2015. Færre sykehusopphold bidro, sammen 

med andre tilfeldigheter, til mindre press pleie 
og omsorg, og antall liggedøgn på sykehjem-

met sank med 9,4 % fra 2014. Antall brukere 
av hjemmesykepleie økte med 7,1 %. Reduk-

sjonen i sykehjemsopphold, og vekst i hjem-
mebaserte tjenester, er i tråd med helse- og 

omsorgsutvalgets prioriteringer. 

Enhetene i pleie og omsorg har ved fravær 
nøye vurdert inntak av vikarer, noe som har 

bidratt sterkt til positivt regnskap for 2015. 

Det er ellers gjennomført endringer i leder-
strukturen i tjenestene, og netto innsparing 
var ca 1,5 stilling i 2015. De nye lederne har 

tatt fatt på krevende oppgaver med å oppda-
tere rutiner og sikre forsvarlig drift, noe de har 

løst på en meget god måte. 

Sykehjemmet 

Antall belagte senger gikk ned 9,4 % fra 2014 
til 2015. Dette skyldes god styring, men også 

en rekke tilfeldige sammentreff knyttet til 
brukere. Antall plasser er 4 korttid og 26 lang-

tidsplasser. 2 av korttidsplassene krever ekstra 
bemanning når de belegges av pleiekrevende 

brukere, og disse var belagt nærmest kontinu-
erlig. Dette medførte tidvis innleie av en kort 

dagvakt på lørdag og søndager for  å sikre 
faglig forsvarlighet. Sykefravær tiltok utover 

året, og det har vært arbeidet systematisk 
med oppfølging av sykmeldte. 

Ledelsesressurs ble redusert med 40 %, men 
netto innsparingseffekt i året var nærmere 

100 %. 

Hjemmetjenesten 

I tråd med føringene i Helse- og omsorgspla-
nen 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 

økte. I tråd med vedtak i helse- og omsorgsut-
valget skal terskel for tildeling av praktisk bi-
stand/hjemmehjelp heves, og det var svak 

nedgang i antall brukere. 

Prøveprosjekt nattpatrulje fra november, og 
fast fra februar 2016. Dette gir større mulighet 

for å bo lengst mulig i egen bolig for dem som 
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ønsker det. Brukere kan få hjelp 24 timer i 

døgnet. 

Det var behov ekstra innleie deler året som 
følge av varierende press fra sykehuset, stort 

antall utskrivingsklare pasienter, samt økt 
sykepleie- og  pleiebehov i hjemmetjenesten. 

Sykefravær og økt tilrettelegging har ført til 

utfordringer mht å ha fagfolk med rett kompe-
tanse på jobb. Det gjelder også ferieavvikling-

en. Ledelsesressurs ble redusert med 20 %, 
men innsparingseffekten var større i året. 

Hagestuå gir hver ukedag tilbud til 7 hjemme-
boende med demenssykdom eller kognitiv 

svikt. Hagestuå har jevnlige samtaler med 
pårørende, og tilbyr også åpne møter der de-

menssykdom er tema.  

 

Demensteamet 

Teamet er sentralt ved utredning av demens, 
og hadde 17 saker i 2015. Den tverrfaglige 

kompetansen teamet besitter bidrar til gode 
utredninger. Samarbeid med pårørende, loka-

le frivillige som støtter teamets arbeid, og 
tjenestene i pleie og omsorg, står sentralt. 

Kjøkken og vaskeri 

I 2015 solgte kjøkkenet 15 926 middager. Det-

te er en reduksjon på ca 1 400 fra året før, og 
kommer av lågere belegg på sykehjemmet. 
Driften gikk veldig greit i 2015. Det er foretatt 

en del reparasjoner av gammelt utstyr. De 
ansatte er veldig beviste på å passe på maten, 

på kjøkkenet kaster vi nesten ingenting mat. 

 

Psykisk helsetjeneste 

Lund har relativt mange brukere av tjenestene 

sammenholdt med andre kommuner, og antall 
med vedtak om tvungent psykiatrisk ettervern 

er omtrent dobbelt av gjennomsnitt vanlig i 
Norge. Tjenesten er svært bevisst på oppføl-

ging av brukerne i egen bolig, samt legge til 
rette for felles treffpunkter i bygda. Det er 

også stort trykk på utendørs aktiviteter, samt 
bruk av Lundbadet, i tråd med gode folkehel-

sepolitiske føringer. 

Bo- og avlasning 

Følger opp beboere hele døgnet i bofelles-

skap, samt gir avlasting til hjemmeboende 

barn og unge. Også her ny leder i 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfordringer 

• Bistå nye ressurskrevende brukere slik at 
”godt nok” tjenestenivå etableres innen 
budsjettrammen.   
 

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

 
• Gjennomgå deler av tjenestene for å sikre 

at vi arbeider systematisk for kvalitetsfor-
bedring.  
 

• Arbeide systematisk for lågere sykefravær 
spesielt i pleie og omsorgstjenestene. 
 

• Rullere pleie- og omsorgsplanen for å di-
mensjonere tjenestebehovet framover. 

SJUKEHEIMEN- 
HEIMETJENESTEN 

2015 2014 2013 

Institusjon, antall liggedøgn 10 313 11 383 10 998 

- herav langtidsdøgn 9 140 9 622 9 035 

- herav korttidsdøgn + samhandl. 1 173 1 751 1 963 

Hjemmesykepleie, antall brukere 120 112 105 

Hjemmehjelp, antall brukere 45 48 48 

Middagsporsjoner hjemmeboende 15 926 17 310 16 183 

Demensteamet, utredninger og samt. 17 12  

Utskrivingsklare pasienter, liggedøgn 6 71 27 

Utskrivingsklare, kommunens kostnad    26 000   305 000   110 000  
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Ansvar Tekst Regnskap Budsjett Avvik

410 PNM-stab 1 860 553       2 009 493     148 940      

411 Landbrukskontor 284 519          747 950         463 431      

420 Vegvedlikehold 2 835 360       2 635 000     -200 360     

430 Driftsavdeling -8 324             -474 001       -465 677     

450 Brann- og ulykkesvern 1 294 319       1 326 557     32 238         

460 VAR-tjenester -2 924 745     -4 228 000    -1 303 255 

Sum 3 341 682       2 016 999     -1 324 683 

Plan-, næring- og miljø-

etaten. 

Økonomi 

Driftsregnskapet viser at plan-, nærings- og 
miljøetaten har et merforbruk på kr. 1,3 mill. 
kr. Dette skyldes overskudd på selvkostområ-
dene vann/avløp og feiing, hvor det er avsatt 
2,56 mill. kr til bundet fond.  
Etter avsetning til fond, fremstår det som eta-
ten har et merforbruk på 1,3 mill. kr, men når 
selvkostområdene blir holdt utenom, er det et 
kun et merforbruk på 17.816 kr.  
På andre områder enn VA, merkes nå godt at 
etatens driftsbudsjett er blitt kraftig redusert 
de senere årene. 
 
Tjenesteproduksjon 

 
Sykefraværet økte noe i 2015 blant renholdere 
som følge av langtidssykemelding.  
 
Kommunal eiendom 2015 2014 

Kommunal bygn.masse, kvm. gulvarial 26.900 26.900 

Kommunale boliger, antall boenheter 
(inkl. frittliggende omsorgsboliger) 

50 50 

Kommunale veger, antall km 67 66,4 

Kommunale grøntarealer inkl. kirke-
gårder (da) 

79 79 

 
Kommunens eiendom forvaltes og vedlikehol-
des av driftsavdelingen, som består av fagar-
beidere i Malåna samt en vaktmester (7,8 
årsverk) og 10 renholdere (9,0 årsverk). Fag-
arbeiderne i Malåna har vedlikeholdsansvar 
for kommunens bygningsmasse og i tillegg 
ansvar for vannverk, kloakkanlegg, kommuna-
le veger/gater, grøntanlegg inklusive kirkegår-
der.  

I 2015 ble det invester for over 9,4 mill. kr i 
PNM-etaten hvor renovering av vann- og av-
løpsledningene på Haukland med over 4,6 
mill. kr var størst. Etaten står overfor store 
investeringer i vann- og avløpssektoren med i 
underkant av 30 mill. kr i planperioden. For-
håpentligvis vil ledningsnettet da bli av en god 
kvalitet som kan vare i mange 10 år framover. 
Å legge asfalt på kommunale grusvegen er en 
god investering. Dessverre er det ikke avsatt 
nok midler til at dette kan gjøres fort nok. 
 
Privat eiendom 2015 2014 

Behandlede søknader om tillatel-
se til tiltak 

112 74 

Nye boenheter 40 10 

Oppmålingsforretninger utført 63 42 

Levert vann, ant. enhet (hus uten 
mål) 

913 926 

Antall bolighus med vannmåler 98 80 

Solgt vann etter måler, antall m³ 55.501 49.671 

Kloakk, antall enheter (hus) 800 805 

Avløpsvann etter måler, antall m³ 49.247 45.950 

Hus omfattet av feie-
/tilsynsordning 

1210 1194 

Brannutrykninger 29 25 

Spesielt brannsyn inkl. egenmel-
dinger 

10 11 

Brøyting priv. veger, ant. fast 
bebodde hus 

0 77 

Brøyting av private veger i kommunal regi ble 

Sykefraværet Mål 2015 2014 2013 

Vaktmestere/     

renholdere 5 % 10,2 % 3,5 % 1,1 % 

Hele etaten 5 % 5,5 % 2,1 % 1,5 % 

Reperasjon av sprukken vannledning. 



Side 16 
 

avsluttet i 2015 på grunn av økonomiske 

grunner. På grunn av lite snø i vinter, har av-
viklingen av ordningen ikke skap de store 

problemene for innbyggerne. 

MILJØ OG LAND-
BRUK 

2015 2014 

Bruk som mottar 
produksjonstilsk. 

97 102 

Utbetalt produksjons-
tilskudd i mill.kr 

27,0 27,1 

Aktivt jordbruksareal i 
da. 

21.818  

Levert melkemengde i 
mill. liter 

3,6 3,3 

Salg av melkekvote, 
liter/ bruk 

181.554/2 0 

Kjøp av melkekvote, 
liter/bruk 

12.447/9 10.143/9 

Nye skogsveger, antall 
ferdigstilt) 

0 4 

Nye skogsveger, km 
(ferdigstilt) 

0 0,5 

Tømmeravvirking i m³  2084 

Beplantet areal i 
da/solgt juletre 

 82/2000 

SMIL-midler / NMSK-
midler i kr. 

10.000/56.155 536.884/60.157 

Felt elg/rådyr/hjort 21/42/21 20/54/13 

Bemanningen på landbrukskontoret har ikke 

vært tilfredsstillende, noe som til tider har 
gått ut over det landbruksfaglige arbeidet. 

Flommen som rammet kommunen i desember 
2015, medførte stor innsats av etatens ansatte 

som virkelig skal ha honnør for å ha stått på 
for å gjøre skadene så små som mulig. Ikke 

minst ble det gjort mye for å redde kommu-
nens arkiv i underetasjen på rådhuset. 

Arbeidet som nå er igangsatt sammen med 

NVE og NorDan, vil forhåpentligvis gi oss svar 
på hvilke tiltak som må til for å unngå lignende 

ødeleggelse kan skje igjen.  Å få til en god 
flomsikring av Moisåna, må derfor gis høyeste 

prioritet. Etatens ansatte er i gang med å bistå 
ekspertene i NVE med oppmåling av vassdra-

get og med plantegninger mv. I en viss tid 
framover vil etaten prioritere dette arbeidet. 

Mål og resultatvurdering 2015 

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

o Byggeklare kommunale tomter: 
Moi 2 stk, Eik 0 stk, Ualand 12 stk. 

I tillegg er det en del private tom-

ter på Moi og Eik. 

• Næringstomter: Det skal til enhver tid 

være ledige byggeklare næringstomter i 
kommunen. 

o En næringstomt gjenstår på Moi - 
Holamoen. To stk er solgt men 

ubenyttet. Det er behov for å 
kunne tilby større, byggeklare in-

dustritomter. 

• PNM-etaten skal levere stabil tilgang av 

kvalitetssikret og rent drikkevann til samt-
lige kommunale vannabonnenter gjennom 

hele året. 
o Det har ikke vært avvik i drikke-

vannsprøvene. 

Ting vi er tilfreds med 

� God økonomistyring både på investering 

og drift.  

� Tilfredsstillende vedlikehold av bygg og 

anlegg med lav bemanning. 

� Effektivt og velfungerende brannvesen 

� Rask og effektiv byggesaksbehandling 

� Ajour med oppmålings- og matrikkelsaker 

� God og stabil stab i hele etaten 

� Generelt godt arbeidsmiljø. 

 

Utfordringer 

• Personalutfordringer kontor: Sårbare ved 
oppsigelser/langtidssykemelinger 
 

• Drift/utbedring av avløpsrenseanlegget på 
Ualand.   

 
• Planlegge nye næringsarealer og arealer 

for boliger. 
 
• På sikt å bygge avløpsrenseanlegg på Moi 
 
• På sikt å oppgradere Moi vannverk 



 

Oppvekst og kultur

Kjell Erfjord (KrF)

Helse og omsorg

Anders Hafstad (Ap)

Formannskap

Olav Hafstad (AP)

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

Organisering politisk og 

administrativt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunestyre

21 repr.

Olav Hafstad (AP) 

Helse og omsorg

Anders Hafstad (Ap)

Plan, næring og miljø

Ragnhild Kjørmo (FrP)

Formannskap

Olav Hafstad (AP)

Kontrollutvalg 

Svein Zwygart(FrP)

Rådmann

Ståle Kongsvik

Kiellands Minde

HO-etaten

Trond Skjæveland

HO-stab Helsestasjonen

Sjukeheimen Helseavdelingen

Heimetjenesten Nav sosial

Bo og 

avlastning

Dalane innterkom

barnevern

Kjøkken og

vakseri

PNM-

Drift teknisk

Malåna

Drift + renhold

Komm.bygg

Deltids

brannvern

Sentraladm.

Knut Veggeland

Organisering politisk og 
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Administrasjons-
utvalget

PNM-etaten

John Skåland

-stab Landbruk

Drift teknisk

Malåna
Byggesak

Drift + renhold

Komm.bygg
Oppmåling

Deltids

brannvern
Miljø/planer
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Kommunens planstrate-

gier 

 

Planstrategien er fulgt opp med følgende merknPlanstrategien er fulgt opp med følgende merknPlanstrategien er fulgt opp med følgende merknPlanstrategien er fulgt opp med følgende merkna-a-a-a-
der:der:der:der:    

• Rusmiddelpolitisk handlingsplan rulle-
res våren 2016. 
 

• Arbeidsgiverstrategi – ikke rullert som 
forutsatt. 
 

• Næringsplan for Lund ikke rullert som 
forutsatt. 
 

• Kommuneplanens arealdel er blitt skjø-
vet ytterlig ut til 2016. 
 

• Energi, klima og miljøplan utsettes til 
2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SentraladministrasjonenSentraladministrasjonenSentraladministrasjonenSentraladministrasjonen STATUSSTATUSSTATUSSTATUS VEDTATTVEDTATTVEDTATTVEDTATT NYNYNYNY ANSVARANSVARANSVARANSVAR

Budsjett- og økonomiplan Eks. 2014 Årlig Økonomisjef

Årsmelding Eks. 2014 Årlig Økonomisjef

Finansreglement Eks 2012 2015 Økonomisjef

Eierskapsmelding Eks 2014 Årlig Økonomisjef

Delegasjonsreglement Eks 2009 2016 Rådmann

Arbeidsgiverstrategi, lønnsplan mv Eks 2011 Årlig Rådm./HO-sjef

Beredskapspl inkl ROS analyse og helse Eks 2013 2018 Rådm/HO-sjef

Næringsplan for Lund Eks 2011 2013 Ordfører

Kulturplan* Ny  2013 2016 OK-sjef

Oppvekstplan (skole, barnehage, SFO) Ny  2013 2016 OK-sjef

Helse- og omsorgsplan Eks 2013 2017 HO-sjef

Folkehelseplan Eks 2014 2017 HO-sjef

Smittevernplan - endres ved behov Eks 2011 2015 HO-sjef

Rusmiddelpolitisk handlingsplan Eks 2012 2016 HO-sjef

Trafikksikkerhetsplan Eks 2012 2016 PNM-sjef

Landbruksplan Eks 2012 2018 PNM-sjef

Energi, klima og miljøplan Eks. 2011 2019 PNM-sjef

Kommuneplanens arealdel Eks. 2007 2016 PNM-sjef

Vedlikeholdsplan Eks. 2013 Årlig PNM-sjef

Oppvekst og kulturetatenOppvekst og kulturetatenOppvekst og kulturetatenOppvekst og kulturetaten

Helse og omsorgsetatenHelse og omsorgsetatenHelse og omsorgsetatenHelse og omsorgsetaten

Plan-, nærings og miljøetatenPlan-, nærings og miljøetatenPlan-, nærings og miljøetatenPlan-, nærings og miljøetaten
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KOSTRA-TALL 2015 

Foreløpige tall: 

Kostra-tall for enkelte utvalgte områder. 

 

 

 

 
Finansielle nøkkeltall Lund Eigers. Sokndal Fl.fjord *KG02

Netto driftsresultat i % driftsinntekter 3,9 6,0 0,5 2,3 1,7

Frie inntekter i kroner per innbygger     55 440        49 087        55 414        53 800     56 208 

Netto lånegjeld i kroner per innbygger     46 636        44 314        70 571        67 027     64 036 

Prioriteringer - NETTO DRIFTSUTGIFTER pr innb. Lund Eigers. Sokndal Fl.fjord *KG02

Barnehager per barn 1-5  128 345      125 943      129 406      127 469  127 891 

Grunnskolesektor  per elev 6-15 år  119 228      109 299      111 689      114 512  121 314 

Kommunehelsetjenesten       2 946          2 030          2 210          3 248       3 162 

Pleie- og omsorgtjenesten     17 931        19 425        22 590        20 608     19 724 

Barnevernstjenesten per innb. 0-17 år     10 654          9 307          9 394          6 776       9 412 

Administrasjon og politisk styring       5 413          2 429          6 372          3 683       6 266 

Produktivitet/enhetskostnader Lund Eigers. Sokndal Fl.fjord *KG02

Korr. brto. driftsutg. per barn i komm.barnehage  174 263      213 305  ..      181 102  170 277 

Korr. brto. driftsutg. til grunnskole  115 568      117 307      117 520      109 452  122 059 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn         12,5            13,6            13,1            13,4         12,5 

Korr. brto. driftsutg pr. mottaker av hjemmetj.  151 330      286 745      190 343      284 981  208 761 

Korr. brto. driftsutg pr. plass i institusjon  975 730  1 229 463  1 113 381  1 176 218  986 462 

Årsgebyr for vannforsyning       2 849          1 930  ..          1 635       3 801 

Årsgebyr for avløpstjenesten       3 960          3 419  ..          2 136       4 240 

Lund kommune har et godt netto driftsresultat, akseptabelt nivå på lånegjelden og forholdsvis et 
godt inntektsgrunnlag for å gi gode tjenester til innbyggerne.

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. 

Grunnskoleutgifterer høyere enn hos våre naboer, men lavere enn gjennomsnittet i 
kommunegruppen. Dette kan skyldes skolestrukturen.

Innen pleie- og omsorgssektoren er utgiften per innbygger lavere enn de vi sammenligner oss med. 
Lund kommunes utgifter ble redusert med i overkant av 3,5 mill. kr fra 2014 til 2015 innen plo-
sektoren. Statistikken  viser også at Lund kommune de siste 10 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. 

Korrigert brutto (korr.brto.) betyr at avskrivninger er tatt med.
Tallene viser at Lund kommune har lave kostnader  både i de kommunale barnehagene, innen 
grunnskole per barn, innen hjemmetjenesten og utgifter til opphold på sykehjemmet.
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Kommunestyresaker 

2015 

 

Saknr. Sakstekst Iverksatt 

003/15 Sørlandets sykehus HF - Flekkefjord v 

004/15 Endring av finansreglementet v 

005/15 Politikergodtgjøring - antall medlemmer hovedutvalg v 

006/15 Lund næringsutvikling as - støtte 2015 - inndekning v 

007/15 Retningslinjer m.v for innføring av eiendomsskatt 2015 v 

008/15 Heskestad og Hovsherad barnehage - videre kommunal drift v 

009/15 Jordmor - tilbud om interkommunalt samarbeid v 

010/15 Endring i avtale om Interkommunal legevakt Flekkefjord v 

011/15 Dalane energi IKS - godkjenning av selskapsavtale v 

012/15 Selskapskontroll i  IRS Miljø IKS v 

013/15 Hammeren barnehage SA - forespørsel kjøp av tomt v 

014/15 Kartlegging av forhold rundt kommunestruktur v 

015/15 KOMMUNEPLANEN 2014-2025 v 

016/15 B-SAK (Tilsetting av rådmann i Lund kommune) v 

019/15 Kommunestyre og fylkestingsvalg 2015 - valg av valgstyre v 

020/15 Valg av nytt medlem til skattetakstnemnda v 

021/15 ÅPENHET I FORBINDELSE MED TILSETTINGSSAKER v 

022/15 Forvaltningsrevisjonsrapporten Målstyring v 

023/15 REGULERINGSPLAN FOR MOIVEIEN 7 OG 9 - ENDRING, EGENGODKJENNING v 

024/15 Regnskap 2014 v 

025/15 Årsmelding 2014 v 

029/15 Oppretting av 1,9 stilling på natt - nattpatrulje v 

030/15 Lovpålagte oppgaver - momenter for gjennomgang v 

031/15 Tilpasning av retningslinjer for taksering eiendomsskatt v 

032/15 VARSEL OM ØKT BUDSJETTRAMME TIL BARN MED RETT TIL ENKELTVEDTAK v 

033/15 Budsjettendring investeringsbudsjettet 2015 v 

034/15 Økonomirapport 1. tertial 2015 v 

035/15 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 v 

036/15 Dalane Energi IKS - Fremtidig organisering av selskapet v 

037/15 UALAND BYGGEFELT - 2. BYGGETRINN v 

038/15 Kommunereform - videre prosess for Lund kommune v 

042/15 Tilslutning til interkommunal arbeidsgiverkontroll - signering avtale v 

043/15 Oversikt over kommunens fond, samt forslag om overføring til disp.fond v 

044/15 Kommunereformen - intensjonsplan v 

045/15 Rapport selskapskontroll med forvaltningsrevisjon: Lyse Energi AS v 

046/15 Renovering Lund kirke - tilleggsbevilgning v 

047/15 NATTPATRULJE - OPPFØLGING AV VEDTAK v 

048/15 Økonomirapport 2.tertial 2015 v 

049/15 Periodisering av driftsbudsjettet v 

050/15 Detaljeringsnivå på budsjett og oppdatering av delegasjonsreglement v 

051/15 Eierskapsmelding 2015 v 

052/15 Tellenes vindpark v 

053/15 Kommunestyre og fylkestingsvalg 2015 v 

054/15 Valg av ordfører for perioden 2015-2019 v 
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055/15 Valg av varaordfører for perioden 2015-2019 v 

056/15 
Valg av 5 medlemmer m/varamedlemmer til formannskapet for perioden 2015- 
2019 v 

057/15 
Valg av oppvekst- og kulturutvalget m/ varamedlemmer, samt leder og nestleder 
for perioden 2015-2019 v 

058/15 
Valg av helse- og omsorgsutvalg m/varamedlemmer, samt leder og nestleder for 
perioden 2015-2019 v 

059/15 
Valg av plan,- nærings- og miljøutvalg m/varamedlemmer, samt leder og nestle-
der for perioden 2015-2019 v 

060/15 
Valg av kontrollutvalg m/varamedlemmer samt leder og nestleder for perioden 
2015-2019 v 

061/15 Valg av klagenemnd eiendomsskatt m/varamedlemmer for perioden 2015-2019 v 

062/15 
Valg av representant m/vararepresentant til Fylkeskretsen, Kommunenes Sentral-
forbund for perioden 2015-2019 v 

063/15 
Valg av valgnemnd m/varamedlemmer samt leder og nestleder for perioden 
2015-2 019 v 

066/15 Diverse valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 v 

067/15 LUND OMSORGSSENTER, KROKEN, ØKNING AV BUDSJETTRAMME v 

068/15 IRS Miljø IKS - godkjenning av endret selskapsavtale v 

069/15 Regional planstrategi for Rogaland 2017 - 2020, offentlig høring og ettersyn v 

070/15 
Kommunereformen - søknad om å delta i Lister 3 utredningen/ny Dalane kom-
mune m.v. v 

071/15 KOMMUNEPLANENS AREALDEL, GODKJENNING ETTER BEGRENSET HØRING v 

072/15 Renovasjons ogslamgebyr for 2016 v 

073/15 KOMMUNALE GEBYRER, REGULATIV, BETALINGSSATSER OG UTLEIESATSER 2016 v 

074/15 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


