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RÅDMANNENS INN-
LEDNING 

Årsmeldingen er en del av rådmannens 

rapportering til kommunestyret. Kommu-

neloven med tilhørende forskrifter fremhe-

ver meldingen som et av kommunens vik-

tigste dokumenter. Den gir en innføring i 

Lund kommunes virksomhet, både i form 

av økonomiske oversikter og tilbakemel-

dinger fra etatene.  

Lund kommune har to sentrale roller som 

samfunnsaktør. Å gi gode velferdstjenester 

til innbyggerne er den viktigste oppgaven 

vår. Kommunen er til for å dekke innbyg-

gernes primære behov for ulike tjenester. 

Brukerperspektivet skal ha hovedfokus. 

Samtidig skal vi være i stand til å endre oss 

og utvikle den andre vesentlige rollen vår – 

kommunen som samfunnsutvikler, tilrette-

legger og bidragsyter for næringsutvikling. 

For å oppnå dette må vi ha dyktige og mo-

tiverte medarbeidere som er stolte av job-

ben sin.  

Som det fremgår av årsmeldingen er det 

mye å glede seg over, men også noe, som 

nedgang i folketallet og usikkerhet i for-

bindelse med flomsikringsarbeidet i Moi-

sånå, som kan skape bekymringer.  På den 

positive siden kan vi blant annet glede oss 

over:  

 Et positivt økonomisk resultat i 

2017: Det ble et overskudd, eller 

regnskapsmessig mindreforbruk 

som det heter på fagspråket, på 4,8 

mill kroner. Det var budsjettert med 

et null resultat.  

 Det totale sykefraværet gikk ned fra 

6,88 % i 2016 til 6,52 % i 2017. 

Selv om fraværet er 1,02 % høyere 

enn målet er det likevel noen ar-

beidsplasser som Kiellands Minde 

skole og Lund Ungdomsskole som 

utmerker seg med et svært lavt to-

talfravær på henholdsvis 1,93 % og 

2,00 %. 

 Etter et meget godt første driftsår 

ble sykehjemmet sertifisert som 

Livsgledehjem i november gjen-

nom en omfattende prosess.  

Jeg vil takke alle ansatte for god innsats i 

året som har gått. Jeg vil også takke kom-

munestyret for godt samarbeid. 

Vi bygger sammen i Vakre Lund! 

 

OPPSUMMERING 2017 

Befolkningsutvikling  
Ved utgangen av 2017 hadde Lund kommu-
ne 3.237 innbyggere som er 22 færre enn i 
inngangen av året. Det er mindre variasjo-
ner 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 2017 havner Lund på en 232. 

plass. Det er da korrigert med hensyn til 

økonomiske rammebetingelser. Kommu-
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nen havner omtrent på midten av totalta-

bellen. Ser vi bare på nøkkeltallene og ig-

norerer økonomiske forutsetninger, er 

kommunen på en 287. plass. Nøkkeltallene 

er samlet sett litt svakere enn normalen i 

Kommune-Norge. 

Lund er helt i toppsjiktet innen kultur og 

sosialtjeneste. Kommunen er også inne på 

Topp 100-lista hva gjelder saksbehandling 

og pleie og omsorg. 

Kommunen har sine svakeste plasseringer 

innen grunnskole (392. plass), barnehage 

(385. plass) og barnevern (347. plass). 

Et godt økonomisk resultat i Lund kom-
mune. Netto driftsresultat ble på 0,822 mil-
lioner kroner. Etter avsetning til og bruk av 
fondsmidler viser resultatet et regnskaps-
messig mindreforbruk på 4,8 millioner kro-
ner. Det var budsjettert med et null resultat. 

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 benyttet til mange, til ulike kulturtilbud 
for både barn og voksne. 

Alle Barnehagene i Lund har jobbet med å 
videreføre felles utviklingsprosjekt ”Være 
sammen” for kommunale og privat barne-
hage der alle ansatte og foresatte involveres 
i prosjektet.   

Nygård barneskole fortsetter med forsk-
ningsprosjektet ”Two Teachers” for å forske 
på lese og skrive opplæring og lærertetthet. 
Prosjektet er fireårig. I den forbindelse ar-
beider de også med ”Språkløyper” 

Lund ungdomsskolen er med 
i ”Ungdomstrinn i utvikling” og har hatt tett 
samarbeid med UIS og UDIR. Til høsten 
2018 skal barnehagene og skolene i Lund 
være med i et stort læringsmiljøprosjekt i 
regi av UDIR, dette blir en spennende sat-
sing  

Hjemmetjenesten «Hva er viktig for deg» 
er en satsing i hjemmetjenesten som setter 
bruker i sentrum, og dermed mindre opp-

tatthet av sykdom og problemer. Alle ansat-
te har deltatt i opplæring, og denne satsing-
en skal bli en del av den daglige driften for å 
lage tjenester retta mot brukernes ønsker 
og behov. 

Livsgledesykehjem Etter et meget godt 
første driftsår ble sykehjemmet sertifisert 
som Livsgledehjem i november gjennom en 
omfattende prosess. Honnør til ansatte og 
frivillige som har gjort en kjempejobb! 

 

Haukland bo og avlasting I høst åpnet vi 
Dagsenter for brukere som delvis hittil ikke 
har hatt arbeidsaktiviteter, eller som er 
kjørt til/fra Uninor i Egersund. På denne 
måten har vi fått et fint, lite og velfungeren-
de samlingssted på dagtid midt i Moi sent-
rum. 

 

Helsestasjonen Gjennom statlig styrking er 
flere stillinger opprettet, og helsesøster er 
nå langt mer til stede i skolene og barneha-
gene enn tidligere. Dette bidrar til lettere å 
se og fange opp alle barn, også de som sliter. 

Kjøkken Vårt lokale kjøkken på Omsorgs-
senteret holder høy kvalitet på matproduk-
sjonen, og vi får stadig positive tilbakemel-
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dinger på det de lager, enten det er middag, 
kaker eller småsnop. 

NAV NAV Lund viderefører sitt gode samar-
beid med lokale bedrifter om personer som 
trenger arbeidstrening, samtidig som kom-
munen ligger på bunn i arbeidsledighet i sør 
fylket. 

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.  

Flomsikringsarbeidet har topp prioritet, og 
det forventes byggestart i Moisånå i 2019. 
 

Utfordringer framover 
Å sikre Moisånå mot flom tilsvarende den vi 
opplevde i 2015, er av høyeste prioritet. Når 
bedriftsledelsen i NorDan tydelig har signa-
lisert at bedriften kan måtte flytte dersom 
det ikke er sikkerhet for at en ny flom av 
samme dimensjon 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 kref-
ter settes inn for å løse denne utfordringen. 
Arbeidet med planene om å flomsikre Moi-
sånå er ferdig og arbeidet er godt i gang.  

 

Det er blitt jobbet med valg av 
trase for ny 4-felts E39.  Statens 
vegvesen har utredet tre traseer for nye E39 
mellom Lyngdal og Sandnes, men i en anbe-

faling til kommunaldepartementet vrakes 
Jærlinja til fordel indre trasé. I anbefalingen 
legges dette til grunn: 

 Jærlinja, altså midtre og ytre trasé, 
er lenger og har dårligere sam-
funnsnytte enn indre korridor. 

 Indre trasé er bedre på temaene na-
turmangfold, kulturmiljø naturre-
surser, landskapsbilde, nærmiljø og 
friluftsliv. 

Valg av E 39 trase er kommet så langt at 
det er meget sannsynlig at veien kom-
mer over Moen nord for Moi sentrum. 
Dette vil ha stor påvirkning på utvik-
lingen i Lund. 

 

 

 

At kommunens økonomiske evne kan opp-
rettholdes også i framtiden, er spennende 
og det vil kreve fortsatt sterk økonomisk 
styring på alle plan. Det er varslet langt la-
vere tilskudd fra Staten og det vil gi utford-
ringer fremover. 

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 arbeid 
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-
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tenter i skole og SFO. Ca. 32 % av kvinnene 
har deltidsstillinger, mens for mennene er 
det ca. 13 %. 

I 2017 ble det gjennomført en intern kart-
legging av ufrivillig deltid i kommunen. Un-
dersøkelsen ble behandlet i Adm. utvalg, 
formannskap og sist i kommunestyret 
14.09.17 (KS 039/17) 

Fra kartleggingen kan blant annet følgende 
opplyses: 

 Pr 01.06.17 er det 274 fast ansatte 
og 35 midlertidig ansatte i kommu-
nen. 

 Antall fast ansatte med mindre enn 
100 % stilling er 164. Det er kommet 
inn 56 svar på undersøkelsen. Det 
gir en svarprosent på 56/164 = 34 
%. 

 Av de 56 svar som er kommet inn er 
det 34 som ønsker seg større stil-
lingsprosent. Det utgjør 21 % av 
kommunens fast ansatte medarbei-
dere med mindre enn 100 % stilling. 
33 av disse arbeider i HO etaten, og 
1 i OK etaten. 

 Det er videre gjort følgende funn: 
o 8 medarbeidere er villige til 

å arbeide oftere enn hver 3. 
helg* 

o 6 medarbeidere er villige til 
å jobbe på tvers av avdeling-
er 

o 6 medarbeidere er villige til 
å arbeide i andre typer tur-
nusordninger 

o 10 medarbeidere er villige til 
å arbeide enten på tvers av 
avdelinger eller andre typer 
turnusordninger 

o 4 medarbeidere er ikke villi-
ge til å arbeide på tvers av 
avdelinger, oftere enn hver 
3. helg, eller arbeide i andre 
typer turnusstillinger. 

o Gjennomsnittlig stillingspro-
sent for de 34 er 52,5 %. Det 
er 21 som ønsker seg 100 % 
stilling, gjennomsnittlig øns-
ket stillingsprosent er 90 % 

o Samlet ønsket økning i stil-
lingsstørrelse er 12,75 års-
verk. 

(* Av disse 8 er det 7 som har svart at de 
også arbeider på tvers av avdelinger og i 
andre typer turnusordninger) 

Vurdering: 

Det er 34 av totalt 274 fast ansatte i kom-
munen som svarer at de ønsker større stil-
lingsprosent. Det utgjør 12,5 % av kommu-
nens fast ansatte. En kan derfor konkludere 
med at ufrivillig deltid ikke synes å utgjøre 
en stor utfordring i kommunen.  Det er dog 
viktig at de som svarer at de opplever ufri-
villig deltid blir tatt på alvor, og 
at utfordringene knyttet til dette blir tatt tak 
i.  

Det foreslås at det i 2018 bør tas en ny un-
dersøkelse ifm fastsetting av ny turnus. 

Gjennomsnitt årslønn for kvinnene i kom-
muneforvaltningen er 477.000 kroner, mens 
den for mennene er 508.680 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.  

I rådmannens ledergruppe er det nå 2 menn 
og 2 kvinner. Blant avdelingslederne er det 
13 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 
2018 til sammen 238 årsverk. Tallet inklu-
derer alle ansatte som mottar fast lønn, ink-
lusive 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 100 
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årsverk. 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 2017 var 5,50 % totalt, fordelt på korttid 
2 % og langtid 3,5 %. Resultatet ble 6,52 % 
totalt, fordelt på korttid 1,71 % og 4,82 % 
langtid. Totalsett er dette en nedgang fra 
2016 som hadde en total på 6,88 %. 
 

 

 

Selv om totalt fraværet er 1,02 % høyere 
enn målet er det likevel noen arbeidsplasser 
som utmerker seg positivt med lavt totalfra-
vær. Det er: 

 Kiellands Minde skole med totalfra-
vær på 1,93 % 

 Lund Ungdomsskole 2,00 % 
 Heskestad barnehage 2,31 % 
 Vaktmester og renholder 4,51 % 
 Hjemmetjenesten 5,43% 

Honnør til dem. 

I følge statistikk fra SSB, har det legemeldte 
sykefraværet gjennom 2017 for hele landet 
vært tilnærmet uendret. Andelen arbeidsta-
kere med legemeldt sykefravær var 5, 44 
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.  

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 2017 
var det i løpet av året 21 personer mot 23 
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 255.000 kroner mot 
344.000 kroner året før. Ut fra alderssam-
mensetningen av ansatte, kan utgiftene til 
denne ordningen øke de to neste årene.  

Per 31.12.17 var det en person i gruppen 
AFP 62-64 år.  I gruppen 65-66 år var det 
også en person. Dette ifølge tall fra KLP. 
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 skulle blitt revidert i løpet 
av 2017. På grunn av sykdom blir disse fer-
dig revidert våren 2018. Det henvises til 
kommunens hjemmeside hvor siste versjon 
av etiske retningslinjer ligger. Kommunen 
arbeider aktiv med å bekjempe uetisk ad-
ferd gjennom tilsyn, revisjonskontroller og 
forvaltningsrevisjoner. I mange år har inte-
grering i bygda vært et hovedtema. Først 
med Lundheim Folkehøyskole og nå med 
asylanter og flyktninger. Noen av asylantene 
har den siste tiden jobbet på sykehjemmet. 
Det har i 2017 blitt jobbet med rutiner for 
varsling. Disse vil bli lagt på ansatt portalen 
og alle ansatte vil bli oppfordret til å bruke 
disse skulle en uønsket hendelse inntreffe. 
Lund kommune har også fokus på de nye 
personvernreglene som inntreffer i mai 
2018, samt digitalisering av kommunen. 
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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 2017 ble netto driftsresultat pluss 0,822 
millioner kroner mot et negativt budsjettert 
resultat på 3,849 millioner. Etter bruk av og 
avsetning til fond, ble det regnskapsmessige  

 

resultatet 4,807 millioner kroner. Det er et 
godt resultat for 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 2017 ble 
krevende. Statlige tilskudd til kommunen er 
forventet mye mindre enn tidligere. På tross 
av dette ble eiendomskatten uendret på 2 
promille.   

Regnskapet viser imidlertid at mange ting 
gikk bedre enn forventet. De fleste av inn-
tektene har kommet i slutten av året og en-
delig resultat av etatenes drift foreligger 
ikke før regnskapet avsluttes i februar. 

Etatslederne har gjennom året rapportert at 
driften ville gå i balanse. 

Inntektsutvikling 

Samlede driftsinntekter i 2017 var på 
272,667 mill. kr, en øking på 3,673 mill fra 
2016 (1,3 %). I 2016 var det tilsvarende en 
oppgang på 5,3 %. I forhold til revidert bud-
sjett er inntektene 19,840 mill høyere.  

Samlede inntekter fra skatt og rammetil-
skudd gav en merinntekt på 3 mill. kr grun-
net høyere skatteinntekter for landet samlet 
og skjønnstilskudd. Det er imidlertid verdt å 
merke at dette er en nedgang på 1,6 mill.kr 
sammenlignet med 2016. Også statlige refu-
sjoner som momskompensasjon, voksen-
opplæring av fremmedspråklig og syke-
lønnsrefusjoner som ikke blir budsjettert, 
har økt. Det samme gjelder for salgs- og leie-
inntektene.  

Utgiftsutvikling 

Samlede driftsutgifter i 2017 var på 279,599 
mill. kr, en økning på 14,795 mill. kr fra 
2016 (5,3 %). I 2016 var det tilsvarende en 
oppgang på 10,4 %. I forhold til revidert 
budsjett var det en økning på 15,374 mill. 
kr.  

Høyere lønnsutgifter er den største med-
virkningen til oppgang i driftsutgiftene. 
Lønnsutgiftene (eksklusiv pensjon) er nes-
ten 5 mill. kr høyere enn budsjett og 5 mill. 
kr høyere enn 2016. Etatene har hatt fokus 
på stram økonomistyring der en har redu-
sert vikarbruken ved sykdom og at det ikke 
har inntruffet uventede hendelser. Det er en 
økning på alle postene under driftsutgifter. 

Investeringer 
Det ble investert for 38,3 mill kr i 2017 mot 
budsjetterte investeringer på 58,9 mill kr. 
Det er foreslått overført ca. 23 mill. kr til 
2018 for de prosjekter som påbegynt, men 
ikke ble ferdigstilt i 2017. Investeringsregn-
skapet er finansiert ved bruk av salgsinntek-
ter, refusjoner og lån.  

Renter og avdrag 
Totalt ble resultatet fra eksterne finans-
transaksjoner fra driften 0,212 mill. kr bed-
re enn budsjettert, mens det året før var 0,8 
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mill kr. høyere. Lav lånerente og avkastning 
av bankinnskudd og utbytte fra energisel-
skapene er hovedårsaken til dette. Det er 
verdt å merke at det er betalt 2 mill. kr. mer 
på lån enn det som var budsjettert. Likvidi-
tetsbeholdningen 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 overskudd. Tallene 
viser at kommunens samlede disposisjons-
fond har gått fra 6,8 mill. kr i 2014 til 18,1 
mill. kr i 2017. I 2016 var disposisjonsfon-
det på 9 mill. kr, og rådmannen anbefaler at 
disposisjonsfondet 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). Jo større lånegjelda er, desto mer 
ømfintlig er kommunen for økninger i låne-
renten. Alle kommuner nyter nå at utlåns-
renten ser ut til å holde seg lav. Det er tatt 
hensyn til at renten kan øke noe i økonomi-
plan for 2018—2021. Det er blitt dyrere å 
låne penger i 2017 enn det var i 2016. Mar-
ginen mellom innskuddsrenten og låneren-
ter skrumper. 

 

Tabellen over viser netto lånegjeld for 2017 

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 84,6 

millioner kroner mot 80,5 millioner kroner i 

2016. Den kortsiktige gjelden er økt fra 33,7 

millioner kroner til 49,8 millioner kroner.  

Lund kommune har en meget tilfredsstil-

lende likviditetsgrad.   
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ETATENES DRIFT 

SENTRALADMINISTRASJONEN 

Økonomi 

 

Sentraladministrasjonen fikk i 2017 et min-
dreforbruk på 356.358 kroner i forhold til 
revidert budsjett. Året før var resultatet et 
mindreforbruk på 394.274 kroner.  Det er 
brukt litt mer på ansvar 110, politisk aktivi-
tet, grunnet høyere avgifter på kontingenter 
og medlemskap. Næringshagen er også en 
bidragsyter til avviket. Revisjonen har brukt 
litt mindre timer enn budsjettert. Grunnen 
til avviket er mva kompensasjonen som ikke 
er budsjettert. Avviket under 121, felles IKT-
drift skyldes i hovedsak post, bank, telefon-
tjenester, samt opplæring og kurs. 

 
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 2017 

 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 på 0,3 %, et godt stykke under måltallet.  
Det regnskapsmessige mindreforbruket ble 
på 4,8 mill kroner. 

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 ble foretatt forvalt-
ningsrevisjon for kommunens innkjøpsruti-
ner i 2017. Funn i denne vil bli gjennomført i 
2018. 

Sykefraværet i etaten har gått ned, men er 
fortsatt langt over målsetningen på totalt 2 
%. Det er spesielt langtidssykefraværet som 
har økt. 

 

 

 
Utfordringer    

 Økonomiske utfordringer innen 
kommunen, grunnet reduksjon i 
statstilskudd. 

 Fare for renteøkning. 

 Redusere sykefraværet, korttid og 
langtid. 

 Sårbare ved langtidssykemelding og 
oppsigelse. 

 Digitaliseringsprosessen og nye per-
sonvernregler. 

 

 

 

 

 

 



 

Side 11 
 

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 2017 et mindreforbruk på 5,4 
millioner kroner i forhold til revidert bud-
sjett som hadde en nettoramme på 101,5 
millioner kroner. Mindre forbruket skyldes i 
hovedsak disse forhold: Etaten har fått økt 
tilskudd for norskopplæring for barnehage-
barn og voksne og mindre tilskudd til den 
private barnehagen, færre barn. 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 omsorgssente-
ret. OK etaten har et meget godt samarbeid 
med NorDan Kulturfond. 

Lundbadet har vært i drift i fem år nå og har 
vært en berikelse for Lunds befolkning. Ba-
det er godt besøkt og har mange faste bru-
kere. OK etaten vil fremheve det gode sam-

arbeidet som har vært mellom kommunen 
og det frivillige arbeidet.    

 
 

Mål for 2017 
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 og 8 
trinn og avgangseksamen. Alle sko-
ler skal sikres rekruttering av kvali-
fiserte lærere og kommunen skal 
satse på etter og videreutdanning. 
Skolene må dokumentere triv-
sel/godt læringsmiljø i Lund basert 
på tall fra lokale/sentrale elevun-
dersøkelse (90 % eller bed-
re)Lundskolene fortsetter arbeidet 
med å bli dysleksivennlig skole. 

 

 
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. 
 
 

 
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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4. Lundetun: Besøkstallet fra Lund 
kino skal være minst på 6000. 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 2017. 
 

6. Lund folkebibliotek: Opprettholder 
utlånstallet 35.000 og besøkstallet 
19.000. Biblioteket vil arrangere 
minst to arrangement rettet mot 
barn og unge i 2018.  
 

 

 
Resultat 
Rektorene i Lund melder tilbake at alle ele-
ver har hatt fremgang på barnetrinnet målt 
gjennom kartleggingstester og nasjonale 
prøver, særlig på barnetrinnet har elevene 
hatt svært gode faglige resultater i 2017, på 
grunn av små kull vil det her være naturlige 
variasjoner år til år.   

1. Lund ungdomsskole og Heskestad 
skule har stort sett hatt kvalifisert 
personalet i 2017, mens på Kiellands 
Minde skole har 0,7 lærerstillinger 
vært besatt av ukvalifiserte lærere. 
På Nygårds skole har 2,5 lærerstil-
linger vært besatt av ukvalifisert 
personell. Med mange nye elever på 
Nygård barneskole har dette vært en 
krevende høst. Mobbetallene på Ny-
gård og Lund ungdomsskole er for 
høye og skolen har jobbet mye med 
læringsmiljøet og enkeltsaker.   I 

2018 skal barnehagene og skolene 
være med i et nasjonalt læringsmiljø 
satsing. 

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 2017. I tillegg har det vært 
arrangert foreldremøter for alle for-
eldrene i Lund, der det har vært 
svært godt oppmøte og gode samar-
beidsarena. 

3. Skolene melder tilbake om forbed-
ringer, men også utfordringer. De 
nasjonale testene gikk greit å gjen-
nomføre i 2017. Skolene har fått 
bedre oppfølging, det trengs mere 
IKT kompetanse i staben og det er 
avsatt midler til dette i 2018. Det 
trengs jevnlige utskiftinger og det er 
gledelig at det i 2018 er avsatt mid-
ler til å starte og innføre Chrome 
Book.  

4. Besøkstallet på kinoen i 2017 har 
vært 4 230 mot 5 947 i 2016. Be-
søkstallet har gått noe ned, som har 
vært en trend i hele kino Norge. Det 
er flest besøk på familieforestilling-
ene. 
 

5. Kulturskolen har gitt undervisning 
til 21 % av grunnskoleelevene i 
2017. 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. Kulturskolen har ikke 
hatt rektor i høst og sett i lys av det-
te er kommunen fornøyd med elev-
tallet. 

6. Lund folkebibliotek har hatt et be-
søkstall på 19 031 i 2017 mot 19 
285 i 2016, et godt resultat. Biblio-
teket er svært aktivt og har hatt 
mange arrangement i løpet av 2017 
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både rettet mot barn/unge og voks-
ne. Disse arrangementene har vært 
svart godt besøkt. 

 
Sykefraværet Mål 2017 2016 2015 
Nygård skole 5,0 % 6,2 % 7,2 % 4,8 % 
Kiellands Minde  4,0 % 1,9 % 5,6 % 8,6 % 
Heskestad sk. 5,0 % 8,9 % 7,5 % 3,9 % 
Lund ungd.sk. 5,0 % 2,0 % 5,3 % 0,8 % 
Heskestad b.h. 6,0 % 2,3 % 5,4 % 5,4 % 
Hovsherad b.h. 6,0 % 8,2 % 13,1 % 4,1 % 

Sum OK-etat 5,0 % 5,8 % 4,7 % 4,7 % 
 
Etaten har høyere sykefravær enn måltallet 
for 2017. Dette må det jobbes med å få ned i 
2018. 

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 2017 fikk Hammeren et drifts- og 
kapitaltilskudd på 18,3 mill. kroner. 

Barn i barnehagene: 
Antall barn  2017 2016 2015 2014 

Heskestad b.h. 25 29 32 27 

Hovsherad b.h. 34 35 25 33 

Hammeren b.h. 139 150 152 147 

Sum 198 214 209 207 

 

Spesialpedagoger 
Det er et mål å kunne gi spesialpedagogisk 
hjelp til alle barn som har en sakkyndig vur-
dering. Tidlig innsats har vært fremholdt 
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  2017 2016 2015 2014 

Nygård skole 250 230 217 217 

Kiellands Minde  58 59 65 63 

Heskestad skole 28 29 26 31 

Lund ungd.sk. 117 104 130 148 

Sum 453 422 447 459 

 

Nygård barnskole har vokst kraftig fra 2016 
til 2017, 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 2017 
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?  

Kiellands Minde skole har stor trivsel blant 
elevene, målt gjennom trivselsundersøkelse. 
Skolen har hatt et tett og godt samarbeid 
med FAU.    

Heskestad skule bruker kartleggingsoppleg-
get SOL på alle trinn som kartlegger eleve-
nes leseferdigheter.  Skolen driver med ”Rø-
ris”/ fysisk aktivitet og tilbyr dette to ganger 
i uken til elevene.  

I 2017 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 hatt mange 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.  
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Lund bygdemuseum og kulturbank har hatt 
stor aktivitet med ulike arrangement. Det 
har vært sommerkonsert med Rita Eriksen, 
kunstutstilling med Frank Øverland, eple-
søndag m. m. Det har vært gjort mye arbeid i 
2017 med ulike kulturminner Museet arbei-
der 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 
friluftsråd og Magma Geopark.   

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 Sætra og Gursli som friluftsområde 
og har hatt nært samarbeid med Dalane 
friluftsråd. Det er nå bygget en ny gapahuk 
ved i Sætra området som kan tas i bruk i 
2018. Det har også vært arrangert mange 
ulike konserter og arrangement i løpet av 
2017. Kulturetaten har også jobbet mye 
med samarbeid i forhold til frivilligheten.   

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 kompetanse. 

 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 2017 et mindre-
forbruk på 1,955 millioner kroner. Det er 
gledelig og tilfredsstillende at stram øko-
nomistyring og kreative løsninger for tredje 
år på rad bidrar til positivt driftsresultat for 
etaten. 

Merforbruket på ansvar 321, Lund legekon-
tor, skyldes forsinket refusjon fysioterapeut. 
Innen Dalane barnevern hadde vertskom-
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munen Eigersund ført utgifter på kr 840 000 
til barn fra Lund på annen kommune. Dette 
ble avdekket og fører til merforbruk. Nøk-
tern ressursbruk og delvis mindre press på 
tjenestene bidro til at sykehjemmet og 
hjemmetjenesten hadde mindreforbruk på 
hhv 2,4 og 0,7 millioner kroner. Kjøkken og 
vaskeri hadde betydelig mindreforbruk. 
Haukland bo og avlasting hadde som meldt i 
tertialrapport mange krevende situasjo-
ner/brukere, og dette viser igjen i regnska-
pet. 

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 hjemmeboende, samt med 
mange lokale lag og foreninger som bidrar 
til positive og nyttige opplevelser for om-
sorgssenterets beboere. 

 
Mål og måloppnåelse 2017 
Helsestasjonen 

 Følge opp barn i utsatte i familier 
gjennom tett samarbeid med barne-
hager og skoler.  

 Styrke foreldreveiledning i helsesta-
sjonsarbeidet. 

o Begge punkt fulgt opp. Hel-
sestasjonens nærvær i sko-
lene er økt betydelig. 

 
Pleie og omsorg 

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

o Fortsatt sterk satsing på 
raskt mottak, men krevende 
brukere kombinert med ut-
skriving i høgtider, og mang-
lende fagpersonell tilgjenge-
lig, førte til økning i antall 
liggedøgn ferdigbehandla. 

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

o Dette arbeides det med jevn-
lig. 

 
 
Bo og avlasting 

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

o Byggeriet er fulgt opp, åpnes 
mai 2018. 

 Utrede mulighet for dagsenterplas-
ser i Lund. 

o Dagsenteret ble åpnet i ok-
tober! 

 
Hjemmetjenesten 

 Ta i bruk velferdsteknologi i samar-
beid med brukere og pårørende. Bi-
dra til at flere kan bo lengst mulig i 
egen bolig. 

o Systematisk oppfølging av 
velferdsteknologisamarbei-
det i sør-fylket.  

Sykehjemmet 

 Tilby pårørende oppfølgingssamtale 
i løpet av 2017 

o Dette er fulgt opp med tilbud 
overfor alle pårørende. Er 
blitt utført både vår og høst 
2017. I tillegg så er det blitt 
utført innkomstsamtale til 
nye langtidspasienter, dette 
samme med pasienten, pårø-
rende, sykepleier og pri-
mærkontakt. 

 Behandle pasientene med verdighet 
og respekt i alle livets situasjoner.  
 

Sykehjemmet ble et sertifisert livsgledehjem 
19.11.17. I prinsippene for Livsgledesyke-
hjem konkretiseres verdighet og respekt.  
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NAV sosial 

 Sikre at unge sosialhjelpsmottakere 
følges særlig tett opp i forhold til ar-
beid og tiltak, krever at kommunen 
og private tilbyr praksisplasser. 

o 01.01.17 ble det innført lov-
festet aktivitetsplikt for unge 
sosialhjelpsmottakere under 
30 år. Ungdom er generelt en 
gruppe som følges tett opp. 

 

 Flyktningemottak 

 Sikre forsvarlig mottak av vedtatt 
antall flyktninger årlig.  

o Fulgt opp. 
 

 Psykisk helsetjeneste 

 Etablere tettere oppfølging av bru-
kerne i bofellesskap. 

o Fulgt godt opp med flere 
samlinger i bofellesskapet i 
uka. 

 

Sykefraværet Mål 2017 2016 2015 

Sykehjemmet 7 % 10,1 % 10,4 % 8,1 % 

Hjemmetjeneste 6 % 5,4 % 5,5 % 9,2 % 

Bo/avlastning 4 % 8,4 %  7,1 % 

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

 

Etatens fravær gikk opp 0,8 % fra sist år til 
7,7 %. Fravær i helse og omsorg i KS-
kommunene ligger stabilt på vel 11 %. Fra-
været på sykehjemmet og ved hjemmetje-
nesten gikk ned siste år, men økte for Bo og 
avlasting og etaten samlet. Det er fortsatt 
tett kontakt med NAVs Arbeidslivssenter for 
tiltak for å dempe fraværet.  

Helsestasjonen 2017 2016 2015 

Antall fødsler 34 39 36 

Hjemmebesøk nyfødte 34 35 37 

6 ukers konsultasjon 30 39 66 

2 års konsultasjon 44 51 73 

Førskoleundersøkelse 41 73 73 

Helsestasjonen 2017 2016 2015 

    

 

Helsestasjonen/skolehelsetjenesten har 

vektlagt oppfølging av utsatte barn og 

unge, og jobbet for å styrke tverrfaglig 

samarbeid på tvers av etater. Det har vært 

satset på kompetanseheving blant persona-

let, for eksempel kursing av en ansatt i 

TIBIR-foreldrerådgivning, videreutdan-

ning i psykososialt arbeid blant barn og 

unge og helsesøsterutdanning.  

Driften har til tider vært krevende. Dette 

ses i sammenheng med både organisatoris-

ke endringer innad i helsestasjonen (ny 

leder, nytilsettinger, styrking av skolehel-

setjeneste, en ansatt i utdannelse, kontor-

fordeling med mer), samt endringer som 

følge av reviderte/nye nasjonale retnings-

linjer for det helsefremmende og forebyg-

gende arbeidet i helsestasjon og skolehel-

setjenesten. 

Det har vært betydelig styrking av skole-

helsetjenesten. Denne styrkingen har krevd 

økt innsats ift opplæring, da spesielt fordi 

halvparten av helsesøsterstillingene er be-

mannet av sykepleiere uten den formelle 

kompetansen. Helsestasjo-

nen/skolehelsetjenesten har i 2017 vært 

bemannet med 0,5 stilling familiekonsu-

lent, 1.95 stilling helsesøster og 1,9 stilling 

sykepleier i helsesøsterstilling hvorav en 

av disse har startet på helsesøsterutdannel-

sen.  

Helsestasjonen har allikevel klart å følge 

opp alle skal-oppgaver, og i stor grad bør-

oppgaver.  

Fysioterapi 
Vi har 100 % kommunefysioterapeut, og i 
tillegg kommer 2 privatpraktiserende 
med 100 % driftstilskudd.  

Den kommunale driften omfattet 75 bruke-
re, flest førskolebarn 0-5 år, og over 80 år. 
Fysioterapeut driver flere aktivitetsgrupper. 

Vanligste oppfølgingsårsaker: Motorisk 
utvikling. Medfødte diagnoser. Rehabilite-
ring etter store funksjonsendringer. Nevro-
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logi. Fallforebyggende / vedlikehold. Brudd/ 
skader/ operasjoner. Kreft. Hjerte/ lunge. 
Kontraktorer. Felles for brukergruppen til 
kommunefysioterapeut er mange sammen-
satte behov som krever langvarig/ tverrfag-
lig oppfølging. 

Den største endringen for fysioterapitjenes-
ten i 2017 var at det ble innført egenandeler 
for enkelte brukere som tidligere har fått fri 
fysioterapi. Mange av kronikerne må nå 
betale for fysioterapi, unntak for barn og 
sykehjemsbeboere. Pasienter skrives tidli-
gere hjem til kommunen fra sykehus, og 
trenger tverrfaglig oppfølging. Private fysio-
terapeuter behandler ikke pasienter i insti-
tusjon. Det gjør at det blir stor belastning på 
kommunal fysioterapeut når pasientene må 
innom sykehjem. 
 
Ergoterapi 
Ergoterapitjenesten består av 100 % stilling, 
og hadde 293 saker fordelt på 192 brukere, 
mot 171 brukere i 2016. Også ergoterapeu-
ten melder om tidligere hjemsending fra 
sykehus og rehab-plasser, og samhandlings-
effekten er merkbar.  Det meldes om flere 
omfattende rehabiliteringsbrukere som 
følges opp over en lengre periode. I tillegg 
mye jobbing med boligsaker + mye jobbing 
med formidling av forflytningshjelpemidler.  

I 2017 ble det videreført arbeidet med inn-
føring av velferdsteknologi. Her har man 
påbegynt velferdsteknologiens abc. Vært 
med i et interkommunalt prosjekt. Målset-
ting her er å implementere velferdsteknolo-
gi som elektronisk medisin håndtering + 
digitalt tilsyn innen kort tid. 

Barnevern 
Tall fra barnevernet 2017 2016 2015 

Bekymringsmeldinger i året 65 58 59 

Undersøkelser 56 53 58 

Barn med tiltak 30 35 48 

Barn i fosterhjem 14 12 10 

Fristoversitting i undersøkelses-

saker % 

7 18 17 

 

Det er svært gledelig at antall fristoversittel-
ser på undersøkelse av bekymringsmel-

dinger er på veg nedover.  Siste halvår i 
2017 var det ingen saker som ble behandla 
etter frist. Dette punkt følges tett av fylkes-
mannen. Antall bekymringsmeldinger økte 
sist år. 

Samarbeidet mellom barnevernet og kom-
munens tjenester, herunder skoler og bar-
nehager, fungerer tilfredsstillende, og det 
meldes at tilmeldte saker følges godt opp.  

 

 
NAV 
Tall fra Nav 2017 2016 2015 
Mottakere av økonomisk sosi-
alhjelp 

67 82 74 

-gjennomsnittlig beløp per 
klient 

19973 19225 20370  

Mottakere av introduksjons-
stønad 

15 15 14 

Økonomistyring av klientkonto 7 7 7 

Utredning rusproblematikk 1 2 2 

Støttekontakter 24 21 17 

 

NAV Lund jobber på tvers av kommunal og 
statlig styringslinje mot det mål at så mange 
som mulig skal komme ut i jobb eller ar-
beidsrettet aktivitet.  
Vi samarbeider tett og mer eller mindre 
systematisk med både andre etater og eks-
terne samarbeidspartnere for å sikre våre 
brukere en helhetlig oppfølging. 

Flyktningtjenesten 
I 2017 ble det tatt imot 8 flyktninger, en 
reduksjon fordi pågangen har gått betrakte-
lig ned. Likevel har vi hatt et overforbruk på 
flyktningetjenesten ettersom de som kom 
foregående år fortsatt følger introduksjons-
programmet og har behov for oppfølging, 
stønad og andre tjenester.  

 
Det ble utarbeidet en tverretatlig plan for 
flyktningarbeidet og vi har et håp om at vi 
framover i Lund kommune klarer å jobbe 
mer på tvers av etater for å sikre best mulig 
oppfølging av flyktningene som kommer. 
 

 



 

Side 18 
 

Sykehjemmet 
Presset på sykehjemsplassene, både for 
korttids- og langtidsopphold, har variert i 
2017. Det er opprettet en avlastningsplass 
på avdeling Kroken. Det har vært stort press 
på denne plassen og den har vært i bruk 
store deler av 2017.  Rehabilitering av avde-
ling Kroken A ble fullført i september 2016, 
det er blitt en godt tilrettelagt enhet. Pro-
menaden har i 2017 fått oppgradert kjøkke-
net og kjøkkenet og stuen er nå fysisk at-
skilt.  Det arbeides systematisk og godt på 
sykehjemmet, og avvik fra tidligere tider er 
lukket. Pårørendesamtaler ble tilbudt og 
gjennomført vår og høst med veldig gode 
tilbakemeldinger fra de pårørende.  
Vi ble et sertifisert Livsgledehjem 19.11.17. 
Denne satsingen har bidratt til stor og enga-
sjert innsats blant sykehjemmets ansatte, 
frivillige og pårørende. Vi tar sikte på re-
sertifisering høsten 2018. 

Sykefravær var relativt høgt i 2017, men det 
er knyttet til forhold vi har oversikt over, og 
det har vært arbeidet systematisk med opp-
følging av sykmeldte. 

 

Hjemmetjenesten 
Det har i året vært behov for ekstra innleie 
av personell på kveld og helg.  Tidligere ut-
skrivelser fra sykehus til hjemmet, samt 
flere reduserte brukere med multidiagno-
ser. Det gir økt sykepleie og pleiebehov. 

Det gode pasientforløp og ”hva er viktig for 
deg?” er en retningsendring i helsevesenet 
basert på en helsefremmende tilnærming og 
en styrket pasientrolle. Fokuset skal flyttes 
fra ” hva er i veien med deg?” til ”hva er vik-
tig for deg?” i livet ditt akkurat nå. Brukere 

blir da mer aktive deltakere i sin egen situa-
sjon og former sine egne mål. Det gir økt 
motivasjon og styrker brukers egen-
mestring.  

Hjemmetjenesten har fokus på hver-
dagsmestring i arbeidet med gode pasient-
forløp, ”hva er viktig for deg?” Målet er å 
fremme mestring hos bruker uansett funk-
sjonsnivå. 

 
Utskrivingsklare pasienter 
Som tabellen viser økte både antall ligge-
døgn og kostnader for ferdigbehandlede 
pasienter betydelig sist år. Dette er en styrt 
utvikling med årsak i at de fleste var utskri-
vingsklare i høgtider/helger, eller med be-
tydelig medisinsk oppfølgingsbehov. Dette 
førte til at den eneste forsvarlige løsningen 
var å utsette utskriving inntil medisinsk 
kapasitet var på plass, eller situasjonen var 
mer normalisert.  

SYKEHJEM- 
HJEMMETJENESTEN 

2017 2016 2015 

Institusjon, antall liggedøgn 10 246 10 486 10 313 

- herav langtidsdøgn 9 118 9 363 9 140 

- herav korttidsdøgn + samhandl. 1 128 1 123 1 173 

Hjemmesykepleie, antall brukere 130 134 120 

Hjemmehjelp, antall brukere 53 54 45 

Middagsporsjoner hjemmeboende 15 156 14 951 15 926 

Demensteamet, utredninger og samt. 10 15 17 

Utskrivingsklare pasienter, liggedøgn 22 2 6 

Utskrivingsklare, kommunens kostnad 101 684    8 887     26 000  

 

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 pårø-
rende, og tilbyr også åpne møter der de-
menssykdom er tema. Dette er sentrale til-
bud får kunne bo lenger i egen bolig. 
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Demensteamet 
Teamet er sentralt ved utredning av demens 
og jevnlig oppfølging av bruker og pårøren-
de. Teamet hadde 10 utredninger i 2017, 
pluss noen pårørendesamtaler. Den tverr-
faglige 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.  

Kjøkken og vaskeri 
I 2017 solgte kjøkkenet 15 156 middager, 
opp med 205 fra året før. Driften gikk veldig 
greit i året, og det er god effekt av investe-
ringene i disk og skap som følge av pålegg 
om utbedringer fra Mattilsynet. En er veldig 
bevisst å unngå kassering av mat. 

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

Haukland bo og avlastning 
Dagsenter er etablert i Fossekallens lokaler 
ved gamle Moi bru, og gir et fint tilbud til 4-
5 personer som tidligere delvis er kjørt til 
Egersund. Følger opp beboere hele døgnet i 

bofellesskap, samt gir avlasting til hjemme-
boende 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 ny 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 kr 41.765. 
Det er avsatt kr 665.681 som er overskudd 
på selvkost VA og feiing, til bundet drifts-
fond. 
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Teknisk fremstår dermed etaten med et 
netto driftsunderskudd på kr 623.916.  
 
På andre områder enn VA merkes igjen at 
etatens driftsbudsjett er blitt kraftig redu-
sert de senere årene. 
 
Tjenesteproduksjon 
Sykefraværet har gått ned i 2017 blant 
vaktmestere og renholdere.  Ser en på hele 
etaten samlet er det også et meget godt re-
sultat. 

 
 

 
 
Kommunens eiendom forvaltes og vedlike-
holdes av driftsavdelingen, som består av 
fagarbeidere i Malåna samt en vaktmester 
(8,0 årsverk) og 10 renholdere (9,0 års-
verk). Fagarbeiderne i Malåna har vedlike-
holdsansvar for kommunens bygningsmasse 
og i tillegg ansvar for vannverk, kloakkan-
legg, kommunale veger/gater, grøntanlegg 
inklusive kirkegårder.  

 
Stor hogst i Lund i 2017 
 

 

Kommunens oppgaver i tilknytning til privat 
eiendom i Lund framgår av følgende tabell:  

Privat eiendom 2017 2016 

Behandlede søknader om tillatelse til 
tiltak 

59 67 

Nye boenheter 27 17 

Oppmålingsforretninger utført 48 42 

Levert vann, ant. enhet (hus uten mål) 934 931 

Antall bolighus med vannmåler 108 103 

Solgt vann etter måler, antall m³ 46.799 56.924 

Kloakk, antall enheter (hus) 814 810 

Avløpsvann etter måler, antall m³ 38.115 49.244 

Hus omfattet av feie-/tilsynsordning 1222 1227 

Brannutrykninger 38 26 

Feide piper  682 387 

Branntilsyn i bolig                                                                                                                       437 141 

 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

MILJØ OG LAND-
BRUK 

2017 
 

2016 

Bruk som mottar pro-
duksjonstilsk. 

103 105 

Utbetalt produksjons-
tilskudd i mill.kr 

27,7 27,9 

Aktivt jordbruksareal i 
da. 

21.850 21.850 

Levert melkemengde i 
mill. liter 

3,3 3,6 

Salg av melkekvote, 
liter/ bruk 

0,8 0 

Kjøp av melkekvote, 
liter/bruk 

12.320/11 12.320/11 

Nye skogsveger, antall 
ferdigstilt) 

1 0 

Nye skogsveger, km 
(ferdigstilt) 

1 0 

Tømmeravvirking i m³ 8.643 25.490 

Beplantet areal i 
da/solgt juletre 

105/2000 38/1585 

SMIL-midler / NMSK-
midler i kr. 

145.110/229.400 320.000/43.786 

Felt elg/rådyr/hjort 33/32/50 27/37/30 
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Bemanningen på landbrukskontoret har i 
2017 vært tilfredsstillende. 

 
Mål og resultatvurdering 2017 

 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 10 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 
til samtlige kommunale vannabon-
nenter gjennom hele året. 

o Målet anses for oppnådd. 
 

Etaten er godt tilfreds med: 

 God økonomistyring både på inves-
tering og drift.  
 

 Tilfredsstillende vedlikehold av bygg 
og anlegg med lav bemanning. 

 
 Effektivt og velfungerende 

brannvesen 
 

 Rask og effektiv 
byggesaksbehandling 

 
 Ajour med oppmålings- og matrik-

kelsaker 
 

 God og stabil stab i hele etaten 
 

 Generelt godt arbeidsmiljø. 
 

 God planmessig utbygging av VA-
nettet på Moi 

 

Etaten har følgende utfordringer: 

 Personalutfordringer kontor: Sårba-
re ved oppsigel-
ser/langtidssykemeldinger 
 

 Drift/utbedring av avløpsrensean-
legget på Ualand.   

 
 Flere grusveger bør få fast dekke og 

dermed bedre fremkommelighet 
 

 Økende etterslep på re-asfaltering 
av kommunale veger 

 
 Arbeid med flomsikring 

  
 Planlegge nye næringsarealer og 

arealer for boliger 
 

 På sikt å bygge avløpsrenseanlegg 
på Moi 

 
 På sikt å oppgradere Moi vannverk 

 
 

 

 
 
 
 



 

Side 22 
 

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 Manneråk 
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 ADMINISTRATIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOMMUNENS PLANSTRATEGI 

Sentraladministrasjonen Ansvar Rulleres Status 

Kommuneplanens samfunnsdel RAS  2020 OK 

Kommunens planstrategi RAS  2019/20 OK 

Budsjett og økonomiplan RAS  Årlig OK 

Årsmelding RAS  Årlig OK 

Eierskapsmelding RAS  Årlig OK 

Finansreglement RAS  2019 OK 

Etiske retningslinjer Rådmann 2017 Utføres 2018 

Delegasjonsreglementet Rådmann 2017 OK 

Rutiner ved omorganisering Rådmann Nei OK 

Lønnsplan Rådmann 2016 OK 

Rutiner mobbing Rådmann Nei OK 

Forholdet til de ansatte Rådmann 2017 OK 

Rutiner for tilsetting administrasjonen Rådmann Nei OK 

Etiske retningslinjer folkevalgte Rådmann 2017 Utføres 2018 

Næringsplan Rådmann 2017 OK 

Oppvekst og kulturetaten Ansvar Rulleres Rulleres 

Oppvekstplan OK 2016/2017 Utføres 2018 

Kulturplan OK 2016/2017 Utføres 2018 

Kulturskoleplan OK 2017 OK 

Kulturminneplan OK 2017 OK 

Utviklingsplan ved hver enkelt skole OK Årlig OK 

Mobbeplan ved hver enkelt skole OK 2017 OK 

Helse og omsorgsetaten Ansvar Rulleres Rulleres 

Helse og omsorgsplan HO 2017 Utføres 2018 

Folkehelseplan HO 2017 Utsatt til 2021 

Smittevernplan HO 2019 OK 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan HO 2019 OK 

Helse og sosial beredskapsplan HO 2018 OK 

Plan-, nærings og miljøetaten Ansvar Rulleres Rulleres 

Kommuneplanens arealdel PNM 2021 OK 

Beredskapsplan og ROS PNM 2017 OK 

Landbrukplan PNM 2018 OK 

Trafikksikkerhetsplan PNM 2017 OK 

Vedlikeholdsplan PNM 2017 OK 

Miljøplan PNM 2018 OK 

Energi-/klimaplan PNM 2019 OK 

Overordnet plan- skogsveier PNM Nei Nei 

Strategiplan for SMIL- tilskudd PNM Nei Nei 

Plan for utbedring av VA-anlegg PNM Nei Nei 

 



 

  
UTVALGTE KOSTRA TALL 2017 
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KOMMUNESTYRESAKER 
2017  

 

 

Saknr. Sakstekst Iverksatt 
003/17  SØKNAD OM FRITAK FOR POLITISKE VERV v 

004/17  REGULERING AV BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 - 2020 v 

005/17  EIERSKAPSMELDING 2016 v 

006/17  OPPTAK AV NY DELTAKER I ROGALAND REVISJON IKS v 

007/17  LOKALISERING AV FRAMTIDIG VINMONOPOLUTSALG I LUND v 

009/17  B-SAK v 

012/17  DIVERSE VALG v 

013/17  STORTINGSVALG 2017 v 

014/17 KJØP AV UTLEIEBOLIGER v 

015/17  EVALUERING AV NATTPATRULJEN/NATTJENESTEN VED OMSORGSSENTERET v 

016/17  BUDSJETTENDRING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2017 v 

017/17  OMDANNING AV IRS MILJØ IKS TIL IRS MILJØ AS v 

018/17  2. GANGS BEHANDLING - EGENGODKJENING AV REGULERINGSPLAN FOR HAUKE-
NESODEN HYTTEFELT v 

019/17   E 39 LYNGDAL VEST - SANDNES. HØRINGSUTTALELSE TIL PLANPROGRAM FOR 
KOMMUNEDELPLAN, LUND KOMMUNE v 

020/17  GODKJENNING AV REGNSKAP 2016 v 

022/17  ÅRSMELDING 2016 v 

023/17   E 39 LYNGDAL VEST - SANDNES. HØRINGSUTTALELSE TIL PLANPROGRAM FOR 
KOMMUNEDELPLAN, LUND KOMMUNE v 

026/17  BUDSJETT ENDRING 2017 - BRUK AV DISPOSISJONSFONDSMIDLER TIL VEDLIKE-
HOLD OG PLANARBEID MED MER v 

027/17  TILBAKEFØRING AV MIDLER TIL UBUNDET INVESTERINGSFOND v 

028/17  ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2017 v 

029/17  OPPGRADERING AV DELER AV 1. ETASJE LUND RÅDHUS. v 

030/17  ENDRING AV LUND KOMMUNES DELEGASJONSREGLEMENT v 

031/17  HANDLINGSPLAN FOR FRIVILLIGHET v 

033/17  KJØP AV EIENDOM v 

035/17  ENDRINGER I EKTESKAPSLOVEN - TILRETTELEGGING I LUND KOMMUNE v 

036/17  INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE MED 
MER v 

037/17  FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGSSTEDER I LUND KOMMUNE v 

038/17  RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM - KOMMUNAL FORSKRIFT v 

039/17  KARTLEGGING AV UFRIVILLIG DELTID v 

040/17  TAP PÅ STARTLÅN - FINANSIERING v 

041/17  ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2017 v 

042/17  TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I LUND 2016 v 

046/17  AVVIKLING AV KOMMUNAL HEIMEVERNSNEMND v 

047/17  ENDRINGER I EKTESKAPSLOVEN - UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR BORGERLIG 
VIGSEL I LUND KOMMUNE v 

048/17  SVAR PÅ ANMODNING OM FLYKTNINGMOTTAK 2018 v 

049/17  MOMSREFUSJON FOR BYGGENÆRINGEN I DALANE v 

050/17  EIERSKAPSMELDING 2017 v 
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051/17  STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LUND KOMMUNE v 

052/17  KOMMUNALE GEBYRER, REGULATIV, BETALINGSSATSER OG UTLEIESATSER 2018 v 

053/17  BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018 - 2021 v 

055/17  FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PP-TJENESTEN I DALANE v 

056/17  HØRING PLANPROGRAM FOR E39 LYNGDAL VESTSANDNES v 

057/17  KONSTITUERING AV RÅDMANN v 

 

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


