
Tilleggsnotat til rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 
Notatet inneholder tilleggsopplysninger til rådmannens forslag samt svar på spørsmål fra politikerne 

 

1. Hvor mye er satt av til etter- og videreutdanning for ansatte i barnehage og skole i 

kommunen? Hvis staten bidrar vil vi gjerne vite hvor mye det er. Og hvor mange som har 

benyttet seg av muligheten de siste årene. 

SVAR: Skole besvart i notat 2, under følger svar for barnehage 

Støtteordningen for ansatte som tar deltidsutdanning til barnehagelærer 

Sandnes kommune har etablert en stipendordning for å stimulere egne ansatte til å ta 

barnehagelærerutdanning som går over 4 år. Bakgrunnen for ordningen er at vi gjennom år har hatt 

stor mangel på barnehagelærere/ mange ansatte med dispensasjon fra utdanningskravet. 

10 ansatte assistenter/fagarbeidere i kommunale barnehager er i gang med deltids 

barnehagelærerutdanning. Det har vært mellom 7 og 10 studenter årlig som er i gang med dette 

studiet fra ca. 2012. 

Den ansatte innvilges økonomisk støtte på inntil kr. 36 000 pr. år til dekning av kurs-/semesteravgift, 

utgifter til bøker/materiell og eventuelt andre studierelaterte utgifter. Barnehagene får dekket 

vikarutgifter når den ansatte er borte i forbindelse med studiet. Sandnes kommune dekker utgiftene 

til ordningen. I budsjett ligger det kr 950 000 til stipendordning og vikarutgifter. I 2018 mottok 

kommunen kr 50 000 fra fylkesmannen til utdanning av barnehagelærere.          

Videreutdanning veiledning og språk. 

3 ansatte tar høsten 2018 videreutdanning i veiledning eller språkutvikling. Til dette bevilger      

utdanningsdirektoratet kr. 50.000 per student. 

Styrerutdanning.  

2 ansatte tar i år styrerutdanning. (Antallet som tok denne utdanningen var i fjor 7). Udir betaler 

studiet og barnehagen dekker de andre utgiftene (kost, losji og reise). 

Barne og ungdomsarbeider/fagarbeider. 

26 assistenter er i dag i gang med å ta fagbrev. Sandnes kommune er i gang med en satsing for å gi 

egne ansatte mulighet til å ta fagbrev. Kommunen mottok til denne satsingen kr. 185.000 per år i 

2016/2017 og 2017/2018. 53 ansatte tok fagbrev i denne perioden. 

Sandnes kommune har ikke mottatt statlig støtte til denne satsingen inneværende studieår. 

 

2. Hva koster det ekstra å ha sommeråpne svømmehaller?  Avskrivninger, vedlikehold og 

renter løper som faste kostnader og er de store utgiftene til svømmehaller. Tenker her 

altså kun på variable kostnader til oppvarming/strømutgifter(lavere priser om sommeren), 

klor o.l., og badevakter(sommervikarer eller svømmeklubber kan engasjeres til en rimelig 

penger).    



SVAR: Sandnes kommune har allerede tilbud om sommeråpen svømmehall for både publikum og 

idrett. Giske svømmehall er åpen for publikum to dager i uken i 5 uker hver sommer og mellom de to 

publikumstidene har Sandnes Svømme- og Livredningsklubb tilbud om trening. Dette tilbudet har 

vært tilgjengelig siden 2014.  

Det er oppnevnt en arbeidsgruppe som ser på bl.a. bruk av nye Iglemyr svømmehall som vil åpne i 

2020. Denne gruppen har utarbeidet et forslag til bruk av anlegget som vil tilby svømming også om 

sommeren. Vurdering av åpningstider for publikum må ses i sammenheng med momskompensasjon 

for anlegget. Rådmannen har sendt sak om vurdering av momskompensasjon vedr Iglemyr 

svømmehall til kommuneadvokaten for nærmere vurdering. 

 

 

Tilskudd til private barnehager 

I forslag til økonomiplan 2019-2022 fremkommer det i tiltak B14 at driftstilskuddssatsen for 2019 er 

kr 192 412 for små barn og kr 90 838 for store barn i private barnehager i Sandnes. 

Etter offentliggjøring av økonomiplan ble kommunen gjort oppmerksom på at vedlikeholdskostnader 

knyttet til tiltakspakke 2017 (sysselsettingsmidler) kunne holdes utenfor satsberegningen. Det er 

derfor gjort en korreksjon av disse utgiftene i beregningen. De nye satsene er kr 191 147 for små 

barn og kr 90 135 for store barn.  

PBL har etter utsendelsen av nye vedtatte satser tatt kontakt med kommunen og stilt spørsmål 

angående korrigeringen. De mener kostnadene skal inngå i beregningen da dette utsetter et 

vedlikehold kommunen uansett måtte ha utført. Kommunen har henvendt seg til fylkesmannen for 

en avklaring, men fylkesmannen kjenner ikke til føringene i tilknytning til sysselsettingsmidlene og 

har videresendt spørsmålet til Utdanningsdirektoratet for en uttalelse. Sandnes kommune forholder 

seg til de nye satsene frem til en avklaring fra utdanningsdirektoratet foreligger.  

 

Søknad om kommunal garanti utbygging Riska kirke samt tilskudd til rente- 

og avdragsutgifter 

Rådmannen mottok søknad om kommunal garanti på kr 2 millioner samt økning i årlig 

driftstilskudd på kr 120-130 000 til å dekke renter og avdrag av Riska menighet 6. november 

2018. Kirkelig fellesråd har allerede i sin økonomiplan søkt om økt årlig tilskudd på kr 

130 000 til å finansiere opptak av lån på kr 2 millioner. Rådmannen har ikke funnet rom for 

dette i budsjettet for 2019 – 2022. 

Bakgrunnen for søknaden er at menigheten ønsker en mindre utvidelse av kirken ettersom 

de opplever plassmangel. Utvidelsen vil gi menigheten større mulighet til å slippe å bruke 

mye tid og krefter til å rigge om lokalene til de ulike aktivitetene menigheten tilbyr. Videre vil 

utvidelsen gi bedre muligheter til å gi ungdomsskoleelever et møtepunkt etter skoletid, der 

en kan prate, spille, øve på instrumenter og kunne bistå med leksehjelp i tillegg til å utvide 

treffpunkter for eldre på dagtid. Se vedlegg for fullstendig søknad. 



Utvidelsen har en total kostnadsramme på kr 4 millioner. Menigheten har skaffet til veie 

halve finansieringen ved oppsparte midler og rehabiliterings-støtte til oppgradert VVS/Enøk. 

Det søkes derfor om tillatelse til å finansiere deler av investeringen med et lån på kr 

2 millioner med kommunal garanti, samt årlige driftstilskudd på kr 120-130 000 de neste 20 

årene for å dekke rente- og avdragsutgifter.  

Dersom politikerne finner midler til å realisere prosjektet anbefaler rådmannen at lånet 

innlemmes i bykassens totale låneramme, for å så øke tilskuddet til kirkelig fellesråd med 2 

millioner i 2019 fremfor å yte garanti for lån med årlig økt driftstilskudd på kr 120-130 000 

for å dekke rente- og avdragsutgifter.  

I henhold til kirkeloven §15 6. ledd kan kommunen ta opp lån for blant annet finansiering av 

sine forpliktelser knyttet til utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker. Dersom 

lånebeløpet på kr 2 millioner innlemmes i bykassens totale låneopptak er det også tenkelig 

at dette kan gi noe bedre vilkår enn dersom kirkelig fellesråd tar opp lånet selv.  

 

 
 Spørsmål om prioritering av Fv 220 Figgenveien  

I forbindelse med økonomiplanen for Sandnes 2019 – 2022 er det stilt spørsmål fra Martin S. Håland 

(SP) knyttet til prioritering av Fv 220 Figgenveien på den søndre del. Nedenfor følger en 

oppsummering av administrativ og politisk behandling av denne saken.  

I januar 2013 behandlet utvalg for byutvikling en sak om oppfølging av trafikksikkerhetsplanen for 

Sandnes (UBU-sak 11/13). Det ble der gjort følgende vedtak:  

1. Utvalg for byutvikling tar saken om oppfølging av trafikksikkerhetsplanen for Sandnes 

til orientering.  

2. Utvalg for byutvikling vedtar byplansjefens forslag til reviderte prioriteringslister for 

fysiske trafikksikkerhetstiltak i Sandnes kommune.  

Utvalg for byutvikling ber om at ikke utførte prosjekter i liste over Trafikksikkerhetstiltak  

prioriteres og gjennomføres så snart som praktisk mulig.  

Til hovedrullering bes framlagt årstall på innkomne prioriterte saker.  

I pkt. 2 var det Fv 220 Figgenveien – søndre del (fortau) og Fv 327 Årsvollveien (g/s-veg) som det ble 

pekt på i diskusjonen mhp. ønske om prioritering og gjennomføring.  

På denne tiden var det mulig å sikre prioritering og finansiering av trafikksikkerhetstiltak på følgende 

måter:  

 Gjennom handlingsplan for fylkesveier  

 Gjennom Aksjon skolevei  

 Gjennom lokal samarbeidsavtale mellom Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune  

 Gjennom Jæren pakke 1 => nå Bymiljøpakken  

 Gjennom økonomiplanen  

 



I 2009 ble det satt av midler til og startet opp reguleringsplan for Fv 327 Årsvollveien gjennom den 

lokale samarbeidsavtalen. Denne reguleringsplanen Reguleringsplan for Fv 327Årsvollveien med 

gang-/sykkelvei fra Rv 44 til Sola - plan nr. 2009107 ble vedtatt av bystyret 03.02.2015.  

For Fv 220 Figgenveien – søndre del ble det vedtatt en reguleringsplan - Plan 96104, Endret 

regulering for fv. 220 på Figgjo fra Tjessheimveien til fv. 294 i bystyret den 24.11.1998. I desember 

2013 ble det søkt om aksjon skoleveimidler til utarbeidelse av byggeplan for Fv 220 Figgenveien. 

Dette på bakgrunn av gjeldende reguleringsplan. Vi fikk tildelt midler i 2014 men det viste seg at det 

ikke var mulig å gjennomføre pga. kostnadene og problemer med å få til minnelig avtaler med 

grunneierne. Ekspropriasjon var ikke mulig pga. 10-års fristen var overskredet. I juni 2015 ble det 

varslet oppstart av ny reguleringsplan for Fv 220 Figgenveien – søndre del. Denne skal nå opp til 

sluttbehandling i desember 2018. Kostnadsoverslaget er nå på kr 40 mill.  

I forbindelse med handlingsplan for fylkesveier 2014 – 2017 ble både Fv 327 Årsvollveien og Fv 220 

Figgenveien foreslått som aktuelle prosjekter. Formannskapet behandlet forslag til prioritering i møte 

den 15.01.2013 (melding). Fv 327 Årsvollveien ble her prioritert som nr. 9 og Fv 220 Figgenveien fikk 

prioritet nr. 11. Det ble da satt av midler til Fv 327 Årsvollveien i 2016 og 2017. FV 220 Figgenveien 

nådde ikke opp i den fylkeskommunale prioriteringen.  

Den 05.12.2016 behandlet formannskapet kommunens innspill til handlingsplan for fylkesveger 2018 

– 2021 (f-sak 85/16). Det ble da gjort følgende vedtak:  

Sandnes kommune går inn for en samlet prioritering av tiltak som innspill til handlingsplan for 

fylkesveier for perioden 2018-2021 ihht. vedlegg 1.  

I vedlegg 1 hadde Fv 220 Figgenveien pri. nr. 7 men var høyest prioritert innenfor tiltak for gående og 

syklende. I vedtatt handlingsplan for fylkesveger ble det satt av midler til sluttfinansiering av Fv 327 

Årsvollveien. Ingen nye prosjekter fra Sandnes ble prioritert. Disse skal nå finansieres av 

Bymiljøpakken.  

Dette innebærer at Fv 327 Årsvollveien ble prioritert, finansiert og er nå under utbygging. Fv 220 

Figgenveien – søndre del mangler finansiering. På grunn av prosjektets omfang er det vanskelig å få 

det finansiert vha. Aksjon skoleveimidler. Den lokale samarbeidspakken ble avsluttet i 2015 og 

prosjektene i Bymiljøpakken ligger innenfor det sentrale byområdet på Nord-Jæren ihht. de vedtatte 

retningslinjer for prioritering av programområdetiltak. 
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