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Gartner Arvid Kro og hans kollegaer får virkelig 
kjørt seg (bokstavelig talt) gjennom en lang som-
mersesong på klippetraktoren. Det grøne graset 
trenger hyppig vedlikehold, som her fra kirkegår-
den i Randaberg sentrum.  
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Arbeidsområder

Tekniske tjenester består av avdelingene Bygg 
& Eiendom og Teknisk drift, samt kommu-
nens prosjektledelse for bygg. Arbeidsområde 
omfatter forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling 
og investering. Bygg og eiendom har ansvar 
for drift, vedlikehold og renhold av kommunale 
bygg, samt vedlikehold og kontraktsforhold for 
boliger og framleieboliger.
 
Teknisk drift sitt ansvarsområde er vei, vann, 
avløp, park og renovasjon. Arbeidsoppgaver 
er knyttet både til myndighetsutøvelse og som 
anleggseier. Prosjektledelsens ansvar gjelder 
de store byggeprosjektene, som skole, bofelles-
skap og barnehage.

Nøkkeltall, årsverk

Tekniske tjenester Årsverk
Teknisk drift 23,60

Vedlikehold/drift 7,90

Renhold 30,94

Bolig 1,50

Prosjektledelse 2,20

Totalt 66,14

Avdeling Tjeneste Mengde

Bygg &  
eiendom

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunal 
bygningsmasse. Renhold av kommunal bygningsmasse; 
skoler, barnehager, idrettsbygg, kontorbygg og fellesom-
råder i bofellesskap.

Ca. 65.000 m2

Renhold av kommunal bygningsmasse; skoler, barneh., 
idrettsbygg, kontorbygg og fellesomr. i bofellesskap.

Forvaltning og drift av kommunale boliger, samt framleie 
av private leiligheter til boligsøkende

Kommunale boliger: 183 stk. 
Antall leiekontrakter: 175 stk.
Framleieboliger: 20 stk. (20 stk. framleiekontrakter)

Teknisk drift

Utearealer skoler og barnehager (tj. 2210 og 2220) Kommunale barnehager: 7 stk. | Skoler: 4 stk.

Kommunale veger, miljø- og trafikksikkerhetstiltak (tjen-
este 3330 og 3340)

Kommunale veier: 40 km | Kommunale gang- og sykkel-
veier: 25 km | Sandfang: ca. 1 000 stk | Belysningsanlegg 
for veiene og gs-veiene: ca. 2 900 pkt.

Park, bad- og friluftsliv (tjeneste 3350) Kommunale lekeplasser: 100 stk. | Turveier.  
Friområder og balløkker. 2 kirkegårder

Produksjon og distribusjon av vann
(tjeneste 3400 og 3450)

Vannledninger: 85 km | Trykkøkningsstasjoner: 3 stk.
Utjevningsbasseng: 1 stk. | Vann kjøpt av IVAR IKS (2018): 
2,02 mill. m3

Avløpsrensing og avløpsnett/ innsamling av avløpsvann 
(tjeneste 3500 og 3530)

Avløpsledninger (spillvann og overvannsledn.): 197 km
Avløpspumpestasjoner: 15 stk. | Avløpsvann levert IVAR IKS 
(2018): 1,68 mill. m3

Tømming av slamavskillere, septiktanker (tj. 3540) Ca. 500 anlegg

Innsamling av husholdningsavfall (tjeneste 3550)
(Nøkkeltall fra 2016, dunksystem)

Mengde restavfall: 1 297 tonn | Mengde våtorganisk avfall: 
1 126 tonn | Mengde papp-/ papiravfall: 507 tonn | Mengde 
glass/metall emballasje: 217 tonn | Mengde plastembal-
lasje: 120 tonn 

Naturforvaltning (tjeneste 3600)
Miljø (tjeneste 3630)

Driftsansvar for to renseparker. Deltagelse i frivillige tiltak i 
landbruket og avløpsgruppe i Jæren vannområde.

Forebygging av branner og ulykker (tjeneste 3380)

Beredskap mot branner og andre ulykker (tjeneste 3390)

Tjenestene inngår i interkomm. samarbeid, Rogaland Brann 
og redning IKS. Deltakelse i Interkomm. utvalg mot akutt 
forurensing (IUA). Har stabsfunksjon etter ELS-samarbeid. 
(EnhetligLedelsesSystem). Antall pipeløp: 2 840
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Nøkkeltall, KOSTRA 

Tekniske tjenester Randaberg Gj.sn. 
gr. 8

Gj.snitt 
Rogaland

Gj.snitt 
landet

2016 2017 2018 2018 2018 2018

Bolig

Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) 237 203 199  5 290  7 616  110 171 

Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) 22 19 18 17 16 21

Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestol-
brukere (prosent) 39 35 36 55 45 48

Brutto inv.utgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr)  2 099  1 340  810  875  1 348  1 509 

Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr)  5 348  5 267  6 022  9 553  10 579  10 293 

Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (%) 60 37 60 28 24 32

Husstander i midlert. botilbud i mindre enn 3 md (antall) 3 6 11 114 381 3473

Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med 
startlån, per 1000 innbyggere (antall) 1,8 1,2 2,6 1,7 1,1 1,3

Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 
1000 innbyggere (antall) 21,5 16,8 15 13,8 14 15,7

Husholdningsavfall

Årsgebyr for avfallstjenesten, eks. mva. (gjelder rapporterings-
året +1) (kr)  2 289  2 451  2 605  2 589  2 641  2 858 

Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling 
(prosent) 48,6 49,5 50,5 40,7 44,5 40,8

Selvkostgrad (prosent) 100 100 100 99

Kommunalt avløp

Selvkostgrad (prosent) 100 100 100 97

Årsgebyr for avløpstjenesten, eks. mva. (gjelder rapporterings-
året +1) (kr)  2 791  2 910  2 773  3 988  3 428  4 143 

Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for 
siste tre år (prosent) 1,3 1,24 0,55 0,6

Samferdsel

Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har 
ansvaret for av alle kommunale veier (prosent) 91,1 97,8 88,9 16,7 19,9 15,4

Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kom-
munale veier og gater (prosent) 91,1 100 100 68,8 75,9 61,1

Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale 
nto. driftsutgifter til kommunale veier og gater (prosent) 10,1 11,6 9,1 29,7 26,3 28,5

Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kom-
munale veier og gater (prosent) 8,9 10,9 0 19,2 6,2 27,9

Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) 786 932 908 1367 1300 1793

Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier 
og gater per kilometer belyst vei (kr)  15 634  7 914  28 198  20 988  25 891  24 053 

Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per 
innbygger (kr) 190 543 1759 1396 1261 1209

Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt 
ansvar (km) 5 41 45 40 376 657 6102

Netto dr.utg. til kommunale veier og gater per innbygger (kr) 654 779 815 985 896 1126

Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr)  157 978  185 870  200 222  133 150  129 177  151 694 

Kommunal vannforsyning

Selvkostgrad (prosent) 100 100 100 0 0 98
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Kommentarer til den økonomiske 
situasjonen og måloppnåelse

Det ble utarbeidet en vedlikeholdsplan for de 
kommunale byggene i 2016, og det er vedtatt 
at planen legges til grunn ved utarbeiding av 
budsjett og økonomiplan. Det finnes mange 
nøkkeltall for vedlikeholdsnivå, i vår plan er 
det gjort besiktigelse av byggene og ut fra det 
prissatt behov for vedlikehold. Planen er under 
revidering, og skal vedtas i 2020 (hvert 4. år).

Budsjettet for kommunale bygg skiller mellom 

Tekniske tjenester Randaberg Gj.sn. 
gr. 8

Gj.snitt 
Rogaland

Gj.snitt 
landet

2016 2017 2018 2018 2018 2018

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporter-
ingsåret+1) (kr)  1 724  1 752  1 670  3 109  2 842  3 737 

Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for 
siste tre år (prosent) 0,63 0,63 0,63 0,63 0,64

E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med 
tilfredsstillende prøveresultater (prosent) 100 100 100 99,5 98,3

Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) 30 30 30 22,1 29,8

Brann og ulykkesvern

Brutto drutg. til funksjon 338 og 339 per innb, konsern (1000 kr) 822 930 952  1 082  1 137  1 180 

Brutto dr.utg til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 776 894 921 837 987 950

Brutto dr.utg. funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 46 36 30 245 150 230

Netto dr.utg. til funksjon 338 og 339 per innb., konsern (kr) 622 702 727 785 825 849

Netto dr.utg. til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) -41 -49 -38 71 54 69

Netto dr.utgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) 663 751 765 714 771 780

Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innb. (årsverk) 0,69 0,66 0,68 0,64 0,7

Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innb. (årsverk) 0,16 0,16 0,17 0,19 0,23

Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innb. (årsverk) 0,53 0,5 0,51 0,45 0,47

Antall bygningsbranner (antall) 3 2 3 182 210  3 318 

Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) 5 10 6 521 574  9 312 

Eiendomsforvaltning

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av sam-
lede driftsutgifter (prosent) 8,1 7,7 10,1 8,7 9 9,1

Netto dr.utgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) 128 140 206 260 288 244

Areal på formålsbygg per innbygger (m2) 4,64 5,35 5,31 4,65 4,94 5,18

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) 56 57 84 77 109 126

Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) 636 571 624 577 581 563

Herav utgifter til renhold (kr) 208 195 194 170 159 156

Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 138 110 127 126 127 114

1) Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser 
vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

>>  For økonomiplanperioden er 
veibudsjettet kraftig redusert.

drift og vedlikehold. Driftsbudsjettet gjelder 
oppgaver som for at bygget og byggets tek-
niske installasjoner skal fungere funksjonelt, 
teknisk og økonomisk («daglige oppgaver»). 
Vedlikehold er oppgaver for å opprette fastsatt 
kvalitetsnivå for bygget og tekniske installasjo-
ner. Det omfatter både forebyggende vedlike-
hold som skal hindre forfall og løpende vedlike-
hold, som ikke er planlagt men må utføres for å 
rette opp uforutsette skader eller mangler.
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Det benyttes FDVU-program (Forvaltning, Drift, 
Vedlikehold og Utvikling) som gir god oversikt 
over byggenes tilstand, behov og avvik. Her 
melder også brukerne av bygget fra om feil og 
mangler. I 2019 tok kommunen i bruk IK-bygg, 
som er både internkontrollsystem og FDV-
system.

Fagområdet parker, bad- og friluftsliv omfatter 
områder som kommunale lekeplasser, friområ-
der, turstier, badeplasser, utearealer (ved skoler, 
barnehager og kommunehuset), torget, blom-
ster ved portalene og skolene, kirkegårdene og 
parken i sentrum. Dette fagområdet, sammen 
med bygg og eiendom, og vei, må ta de største 
besparelsene for tjenesteområdet. 

For økonomiplanperioden er veibudsjettet 
kraftig redusert. I tillegg til at gang- og sykkel-
veier langs fylkesveier skal overdras til fylket, 
er driftsbudsjettet for vei redusert ytterligere. 
Rådmannen vil vurdere om noe av denne 
besparelsen skal legges til park. Konsekven-
sen av besparelsene er lavere driftsnivå, og at 
planlagte oppgaver utsettes eller ikke utføres. 
Eksempler er asfaltering, vedlikehold av grønt-
områder, og at lekeplassutstyr som fjernes 
nødvendigvis blir erstattet.

Det er innført meldingssystem, der innbyggere 
og andre kan melde om feil og mangler på kom-
munaltekniske anlegg i kommunen.

Vann, avløp, slam, renovasjon og feiing er 
selvkostområder, det vil si at abonnentene 
skal betale den merkostnaden kommunen har 
ved å tilby tjenesten. I Randaberg kommune er 
tjenestene 100 % gebyrfinansiert, abonnentene 
betaler for hele tjenestene. Beregning skjer 
etter retningslinjer for beregning av selvkost 
på kommunale betalingstjenester, rundskriv 
H-3/14. Retningslinjene ble gjort gjeldende 
fra 01.01.2015. Ved beregning benyttes 5-årig 
SWAP-rente + ½ %. 

Noe av årsaken til disse endringene er «genera-
sjonsprinsippet», over-/ underskudd skal benyt-
tes eller betaler i løpet av en periode på 4-5 år. 
Se også eget notat om gebyrer.

Rådmannen legger opp til investeringer i hele 
økonomiplanperioden, men det foreslås endrin-
ger i forhold til gjeldende økonomiplan. Pro-
sjektene er fordelt på ulike prosjektfaser. Det 
er spesielt viktig med fordeling i prosjektene, 
slik at kommunens prosjektadministrasjon 
hele tiden har prosjekter å følge opp. Nærmere 
beskrivelse av de ulike prosjektene finnes i tabell 
5 og 6.

Besparelser:
For tekniske tjenester er det foreslått besparel-
ser for følgende: 

 • Kommunale veier, gang- og sykkelveier
 • Parker, grønt, lekeplasser
 • Renhold
 • Drift/ vedlikehold kommunale formålsbygg
 • Drift/ vedlikehold av boliger
 • Redusert investeringsnivå for vann, avløp,    
   bygg og eiendom
 • Utsettelse av rehabilitering av svømme- 
   basseng

Alle selvkosttjenestene får følgende endringer 
fra 2019–2020: 

   • Vann:   - 9,6 %
   • Avløp:     0,9 %
   • Renovasjon: - 4,1 %
   • Slam:   30,2 % 
   • Feiing:    - 0,7 % 

Svømmebassenget i Randaberghallen er 
populært - og har hatt besøksrekord i år.
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Nye tiltak innarbeidet i budsjettet

Tabell 4: Driftstiltak.

Ansvar Tjeneste Tiltak Kommentar År

352 
440

2620 
2630 
3100

Prisjustering 
husleigeinntekter 
2020

Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 3,1 % 
for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal 
deflator). Men inntekter for husleie er knyttet opp mot konsum-
prisindeksen på 1,5 % og må benyttes etter husleieloven.

2020 -2023

352 2620 
2630 
3100

Mindre husleie pga 
ledige leiligheter

Husleieinntektene i 2019 er lavere enn budsjettert, noe som skyldes 
at boliger periodevis står tomme. Dette kan være kortere perioder 
ved skifte av leieboere, eller lengre perioder der det ikke er behov for 
boligen. Dette har forsterket seg nå når det er "leiers marked". 
Tiltaket ivaretar tapte leieinntekter.

2020-2023

480 3380 
3390

Prisendring, Roga-
land brann og redn-
ing (RBV) 2020

Rogaland brann og redning har vedtatt budsjettet for 2020 etter 
føringer som er gitt fra kommunene. For 2020 medfører det 5,82 % 
økning fra 2019. Dette tiltaket legger inn denne økningen. Endring 
for feiervesenet medfører endring i feieavgiften.

2020-2023

480 3400 / 3450 
3500 / 3530 

3540 
3550

Endring utgifter og 
inntekter 2020-2023 
Vann, avløp og 
renovasjon

Randaberg kommune kjøper vann fra IVAR IKS, og leverer avløps-
vann og avfall for sluttbehandling. Tiltaket ivaretar forventede 
endringer i utgifter til IVAR IKS i økonomiplanen. Tiltaket legger 
også inn planlagte endringer i inntekter og bruk/avsetting til fond i 
samsvar med selvkostberegninger for økonomiplanperioden. Det er 
relativt store endringer fra det som ble lagt inn i vedtatt økonomi-
plan og det som ligger i dette tiltaket nå. Det gjelder hovedsakelig 
renovasjon, der budsjettet har vært for lavt på utgiftssiden i forhold 
til selvkostberegningene.

2020-2023

480 3320 Redusert asfaltering 
kommunale veger

Som et besparelses-tiltak for tekniske tjenester er det foreslått å 
redusere kostnader til veivedlikehold betraktelig (etter at kostnader 
er redusert på grunn av fylkeskommunal overtakelse av gang- og 
sykkelveier).  For tekniske drift er mange tjenester innenfor selvko-
stområdet, det vil si at reduserte kostnader medfører reduserte 
inntekter. Det er i hovedsak besparelser for vei og park som gir 
besparelser kommunen. Rådmannen vil i løpet av 1. halvår 2020 
vurdere om noe av besparelsen skal belastes park. Konsekvens vil 
være lavere vedlikeholdsnivå, og planlagt vedlikehold må utsettes.

2020-2023

Tabell 5: Investeringstiltak.

Tjeneste Tiltak Kommentar År

2610 Byggelånsrenter
Randaberg 
helsesenter 2020

Det er ikke budsjettert byggelånsrenter for Randaberg helsesenter i 2020 da det var 
antatt ferdig i 2019. Dette tiltaket legger inn byggelånsrenter i 2020 med 750.000 kr 
ut fra forventet ferdigdato.

2020

2610 Merkostnader 
Randaberg 
helsesenter

Siste meldte prognose på Randaberg helsesenter tilsier et avvik på 7 mill. kr i forhold 
til justert budsjett på 160 mill. kr. Det er usikkerhet rundt tallet, og eventulle avvik 
utover dette vil bli rapportert og budsjettert i forbindelse med avslutningen for 
regnskapet for 2019.

2020

2610 Ombygging 1 et. 
gammelt sykehjem

Det er vurdert hvordan 1. etasje i eksisterende sykehjem på Vardheim kan utnyttes 
på best mulig måte. Tiltaket omfatter: Rivning av ytterste del av helsestasjonen, 
mindre ombygging av gjenstående del av helsestasjonen slik at den kan benyttes 
av fotpleie og frisør, tilrettelegge for bedre plass for hjelpemiddelsentralen, tiltak i 
2. etasje for å tilrettelegge lokaler til fysio/ergo (lokaler som hjemmetjenesten har 
benyttet), og en lettere oppussing av peisestuen.

2020

3860 BAB-bygget BAB-bygget er del av utbyggingen av Sentrumsparken , og skal overtas av kommu-
nen når det er ferdigbygd. Tiltaket omfatter tillegg for kjøkken, tekniske anlegg og 
løst inventar som ikke dekkes av utbygger.

2020

2220 Renovering av 
svømmebasseng på 
Grødem skole

KS-vedtak om å renovere svømmebassenget ved Grødem skole. Det er utarbeidet 
hovedplan for svømmebassenger, der tiltaket opprinnelig var planlagt i 2019. Men 
det er vedtatt flyttet til 2020. Utsettelse kan medføre driftsutfordringer.

2021
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Tjeneste Tiltak Kommentar År

2220 Svømmebassenget 
på Grødem

KS-vedtak om å renovere svømmebassenget ved Grødem skole. Det er utarbeidet 
hovedplan for svømmebassenger, der tiltaket opprinnelig var planlagt i 2019. Men 
det er vedtatt flyttet til 2021. Utsettelse kan medføre driftsutfordringer.

2021

2220 Renovering av 
svømmebasseng på 
Goa skole

KS-vedtak om å renovere svømmebassenget på Goa skole. Det er utarbeidet hoved-
plan for svømmebassenger, der tiltaket opprinnelig var planlagt i 2017. Men det er 
vedtatt utsatt til 2021. Utsettelsen kan medføre driftsutfordringer.

2022

2220 Svømmebassenget 
på Goa

KS-vedtak om å renovere svømmebassenget på Goa skole. Det er utarbeidet hoved-
plan for svømmebassenger, der tiltaket opprinnelig var planlagt i 2017. Men det er 
vedtatt utsatt til 2022. Utsettelsen kan medføre driftsutfordringer.

2022

9400 SD-anlegg Tiltaket gjelder nytt SD-anlegg, samt oppgradering og utskifting av deler av eksister-
ende anlegg. SD står for Sentral Drift-anlegg eller sentral driftsovervåkningsanlegg, 
og et system til styring og overvåking, i dette tilfellet automatiske anlegg i bygg.

2020, 2021

2210 Rehabilitering utea-
realer (b.hager)

Årlige investeringer i lekeplassutstyr og andre større prosjekter for uteområdene ved 
de kommunale barnehagene. Det gjennomføres årlig kontroll av lekeplassutstyret, 
rapporter fra kontrollen legges til grunn ved prioritering av midlene.

2020, 2021, 
2022, 2023

2220 Utearealer skolene Investeringsmidler for større tiltak for uteområdene ved skolene Harestad, Goa 
og Grødem. Det utføres årlig kontroll av lekeplassutstyret, og rapportene legges til 
grunn for tiltak.

2020, 2021, 
2022, 2023

3320  Asfaltering Asfaltering av kommunale veier, samt gang- og sykkelveier.  Forvaltning-, drift- og 
vedlikeholdsprogrammet ROSY benyttes ved prioritering av hvilke strekninger som 
skal oppgraderes.

2020, 2021, 
2022, 2023

3320 Gang/sykkelstier Midler til mindre tiltak i Trafikksikkerhetsplanen, gjelder både tiltak der vi får tilskudd 
og tiltak der kommunen finansierer tiltaket fullt ut. Gjeldende Trafikksikkerhetsplan 
ble vedtatt i 2016.

2020, 2021, 
2022, 2023

3320 Nyanlegg gatelys Budsjett for utskifting og etablering av nye gatelysanlegg. Eldre energikrevende
armaturer skiftes ut med nye, mindre energikrevende armaturer. Utføres i for-
bindelse med andre prosjekter eller som enkeltstående prosjekter. Vil gi besparelser 
på sikt. Det er i tillegg krav om at armaturer med kvikksølv skal skiftes ut.

2020, 2021, 
2022, 2023

3350 Oppgradering 
lekeplasser

Prosjekt for oppgradering av kommunale lekeplasser. Midlene fordeles på de ulike 
delene av kommunen, og mange lekeplasser er oppgradert de siste årene.

2020, 2021, 
2022, 2023

3860 Oppgradering 
kulturbygg

Det er utarbeidet vedlikeholdsplan for Tungenes fyr, og det skal startes opp plan for 
Vistnestunet. Dette tiltaket skal finansiere oppgaver for nevnte bygg, i tillegg til de 
andre kulturbyggene.

2020, 2021, 
2022, 2023

2620 
2630

Renovering  
utleieboliger

Tiltaket for å gjennomføre vedlikeholdsplan for kommunale boliger. Noen av boli-
gene har behov for oppgradering, spesielt bad og kjøkken. Midlene kan også beny-
ttes i tilfeller der framleieboliger har hatt større slitasje enn det som er påregnelig, og 
det må gjøres tiltak når boligen skal tilbakeleveres.

2020, 2021, 
2022, 2023

9400 Oppgradering  
fasader/tak

Det er viktig fasader og tak er intakte for å hindre lekkasjer, og skader av disse. Tilta-
ket omfatter: 
2020: Vardheim gamle sykehjem (tak, vinduer). 
2022-2023: Kommunehuset (vinduer, fasade).

2020, 2022, 
2023

9400 Oppgradering  
tekniske anlegg

Midlene skal finansiere oppgradering av tekniske ablegg (ventilasjon, varme og san-
itær, elektroI i de kommunale byggene. Tiltaket omfatter: 
2021: Sande barnehage og Vardheim gamle sykehjem. 
2022: Grødem skole. 
2023: Viste barnehage.

2021, 2022, 
2023

Tabell 5: Investeringstiltak, forts.

>>  Siste meldte prognose på Ran-
daberg helsesenter tilsier et avvik 
på 7 mill. kr i forhold til justert bud-
sjett på 160 mill. kr.. Det er usikker-
het rundt tallet.
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Tjeneste Tiltak Kommentar År

3450 Asbestsanering Gjelder utskifting av vannledninger av typen asbestsement. De lengste hovedtrek-
kene er skiftet ut, men det gjenstår noen kortere ledninger. Det er planer om å skifte 
ut ledning i del av Turkisveien.

2020

3450 
3530

Tungenes -  
Mekjarvik

Det er allerede vedtatt budsjett for å skifte vannledning og å legge ny avløpsledn-
ing fra Tungenesveien til Mekjarvik (rett nord for Randeberggeilen). Prosjektet er 
prosjektert, og det er gjennomført arkeologiske registreringer. Det er funnet mange 
kokegroper og en urnegrav. Vi er i dialog for å avklare om det kan gjøres tiltak for 
å unngå utgraving dersom ledningsanlegg legges i samme trase som eksisterende 
vannledning. Tiltaket styrkes for å sikre finansiering av forventede tiltak for å sikre 
arkeologiske funn.

2020

3450 
3530

Utskifting biler Vann og avløp har i dag en Iveco Daily  (varevogn) og en Volkswagen Caddy. Planen 
er å skifte ut caddyen med en varevogn til, slik at det er en utstyrt bil for vannanlegg 
og en bil for avløpsanlegg.

2020

3450 Sanering Sentrum Gjelder sanering av vann- og avløpsanlegg i sentrum. Her er det foreslått å skifte del 
av vannledning i Kyrkjeveien, mellom Randabergveien og Ekornveien.

2021

3450 
3530

Sanering  
Viste Hageby

Sanering av vann- og avløpsanlegget i Viste Hageby har blitt utført i etapper. Det er 
gjennomført prosjektering for en ny etappe, men budsjettet for utførelsen er noe 
knapt. Dette tiltaket er styrking av gjeldende budsjett. Eventuelle ubrukte midler kan 
benyttes til planlegging av neste etappe.

2020, 2021

3450 
3530

Sanering Grødem Gjelder sanering av vann- og avløpsanlegg i boligfelt på Grødem. I 2020 er det 
plan om å skifte anlegg i  Turkisveien, anlegget strekker seg fra Smaragdbakken til 
Opalveien. (Deler av vannledningen er av asbest, og finansieres av prosjekt 4187). 
I tillegg omfatter dette tiltaket planleggings- og byggekostnader for andre deler av 
VA-anlegget på Grødem.

2020, 2021, 
2022

3450 
3530

Ikke-spesifiserte 
prosjekter VA

Gjelder investeringsprosjekter for vann og avløp. Prosjektene spesifiseres nærmere i 
hovedplaner for vann og avløp. I tillegg er det spesifikke prosjekter for vann og avløp 
i perioden.

2020, 2021, 
2022, 2023

3550 Nedgravd  
renovasjonsanlegg

Gjelder etablering av nedgravde renovasjonsanlegg i etablerte boligområder, det 
foreslås at det etableres flere nye anlegg i økonomiplan-perioden. Disse kommer i 
tillegg til anlegg som etableres ved med privat utbygging av boligområder.

2020, 2021, 
2023

3530 Renovering  
pumpestasjoner

Kommunen har 15 pumpestasjoner for avløp, og det er behov for å oppgradere de 
eldste stasjonene. Tiltaket legger opp til oppgradering av en stasjon i året i perioden 
2021-2023.

2021, 2022, 
2023

Tabell 6: Vann, avløp og renovasjon (selvkostområdene).

>>  Myrå er et populært turområde (...) Men 
rådmannen har ikke funnet finansiering av 
treningspark  i Harestadmyra.

Tiltak ikke innarbeidet i budsjettet

Ansvar Tjeneste Tiltak Kommentar År

125 3350 Treningspark Myrå Myrå er et populært turområde, og den benyttes blant annet av 
mosjonister. Vi har tidligere mottatt henvendelser om trening-
spark i kommunen, og tenker at Myrå er en god lokasjon. Dette 
er godt tiltak med tanke på folkehelse, men rådmannen har ikke 
funnet finansiering av treningspark i Harestadmyra innenfor 
rammen, og det er ikke prioritert i rådmannens budsjettforslag. 
Men vi jobbe videre med å undersøke om tiltaket kan finan-
sieres ved ulike tilskudd.

2020

I tillegg til tiltakene som ligger i tabellene 5 og 6 er det også tiltak som er påbegynt, men ikke sluttført i 2017.
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Sentrum endres.
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Om kommunale priser

Randaberg kommune beregner kommunale 
gebyrer/priser etter Retningslinjer for beregning 
av selvkost for kommunale betalingstjenester 
(H-3/14, KMD, februar 2014). Selvkost inne-
bærer at ekstrakostnadene som kommunen 
påføres ved å produsere en bestemt tjeneste 
skal dekkes av gebyrene som brukerne av tje-
nestene betaler. Kommunen har ikke anledning 
til å tjene penger på tjenestene.

En annen sentral begrensning i kommunens 
handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år 
skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne 
i form av lavere gebyrer innen de neste fem 
årene. Dette betyr at hvis kommunen har bok-
ført et overskudd som er eldre enn fire år, må 
dette brukes til å redusere gebyrene i det
kommende budsjettåret. Eksempelvis må et 
overskudd som stammer fra 2015 i sin helhet 
være disponert innen 2020.

Utfordringer  
med selvkost- 
budsjettet
Det er en rekke  
faktorer som  
påvirker selv- 
kostresultatet  
og som ligger  
utenfor komm- 
unens kontroll.  
De viktigste  
faktorene er  
budsjettårets  
forventede  
kalkylerente  
(5-årig SWAP- 
rente + 1/2 %- 
poeng), kapasi- 
tetsbegrensninger ved gjennomføring av plan-
lagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntek-
ter. I sum fører dette til at det er utfordrende å 
treffe med budsjettet.
 
Generelle forutsetninger
Kalkylerenten er for 2020 anslått å bli 2,01 pro-
sent. Budsjettet er utarbeidet den 20.09.2019. 

Tallene for 2018 viser endelig etterkalkyle, tal-
lene for 2019 er prognostiserte verdier, mens 
tallene for 2020 til 2023 er budsjett-/økonomi-
plan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall 
og beregningsmetoder henvises det til kom-
munens selvkostmodell Momentum Selvkost 
Kommune.

Prisutviklingen for vann, avløp, renovasjon og 
feiing
Fra 2019 til 2020 foreslås en samlet gebyr-
reduksjon på rundt -3 prosent, hvor avløp øker 
mest med 1 prosent. Vann reduseres mest med 
10 prosent.  

I perioden 2018 til 2023 øker samlet gebyr med 
1 929 kr, fra 9 121 kr i 2018 til 11 050 kr i 2023. 
Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig prisøk-
ning på 4 prosent. 

Priseksemplene for vann og avløp er basert på 
et årlig vannforbruk på 200 kubikkmeter. Gebyr-
satsene er inklusiv mva.

 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 
0 

1 865 
2 504 2 063 2 163 

3 481 3 158 
2 000 

3 450 3 419 
3 509 

3 588 

Feiing 

Renovasjon 

Avløp 

Vann 
4 000 

3 705 
3 999 

6 000 

3 123 3 256 3 064 
3 204 

8 000 
3 152 366 

3 154 369 308 
386 

405 10 000 

416 

12 000 

Årsgebyr inkl. mva. 

>> I perioden 2018 til 2023 øker 
samlet gebyr med 1 929 kr (...) 
Dette tilsvarer en gjennomsnittlig 
årlig prisøkning på 4 prosent.
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Randaberg kommune benytter selvkostmodellen 
Momentum Selvkost Kommune til for- og etter-
kalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen 
benyttes for tiden av flere enn 300 norske kom-
muner og selskap. 

Endring i årsgebyr fra året før.
(Alle tall i prosent) 2020 2021 2022 2023

Vann -9,6 34,2 26,1 10,3

Avløp 0,9 1,7 5,6 7,9

Renovasjon -4,1 2,6 -1,6 0,0

Feiing -0,7 5,5 4,9 2,8

Samlet endring -3,3 9,1 8,5 6,0

Forslaget til gebyrsatser for 2020 er utarbeidet 
av Randaberg kommune i samarbeid med Envi-
Dan AS. Du kan lese hele notatet om kommu-
nale priser i prisdokumentet til budsjett 2020. 

Renovasjonsgutta Jone Mæland Sande (t.v.), 
som er driftsansvarlig for renovasjonen i 
kommunen, og Kjetil Bø i arbeid på lageret 
på Vistestølen i sommer.


