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Rådmannens kommentarer
Rådmannen legger med dette frem sin årsmelding for 2014.
Driftsåret 2014 har for kommunen generelt vært preget av relativ stabil og forutsigbar drift der
hovedmålet har vært å opprettholde og videreføre så godt tjenestetilbud som mulig overfor våre
brukere. Den økonomiske situasjonen viste seg å bli mer og mer krevende utover i året, og når vi kom
til budsjettarbeid og budsjettbehandling på høsten var det dessverre nødvendig å utarbeid
kostnadsbesparende tiltak for 2015.
Dette resulterte i noe nedbemanning som allerede begynte å bli arbeidet med på slutten av 2014, men
først med virkning fra 2015. For berørte ansatt skapte naturligvis dette usikkerhet ved inngangen til
nytt år (2015), men overordnet målsetting i samarbeid med tillitsvalgte har hele tiden vært å
gjennomføre tiltakene så korrekt og skånsomt som mulig.
Kommunens årlige medarbeiderundersøkelse viser stor grad av tilfredshet og trivsel blant ansatte i de
ulike deler av organisasjonen. Det er alltid mål å strekke seg etter, og vi ser det er spesielt potensiale
for forbedring innenfor ledelse, involvering/medvirkning og klarere mål- og strategiutforming. Dette
bearbeides og følges naturligvis fortløpende opp, spesielt av rådmannens ledergruppe.
Det har vært god fremdrift i våre investerings- og utbyggingsprosjekter i 2014. Når det gjelder nytt
skolebygg ble rehabilitering av den gamle ungdomsskolen på Drangedal 10 årige skole ferdigstilt og
tatt i bruk ved påsketider.
Kultursalen “Toke-stua” har vært flittig brukt i 2014 med en rekke populære arrangementer, i tillegg
til et løpende godt filmtilbud.
Siste del av skoleutbyggingen på Drangedal 10 årige skole forventes ferdig i løpet av våren 2015.
Prosjektet med stedsutvikling/boligutvikling - “Toke Brygge” har i 2014 arbeidet med både grunneiere
og boligutviklere for å komme videre i planen om konkret leilighetsutbygging. Arbeidet fortsetter inn i
2015 med målsetting om konkrete avklaringer og realiseringer.
På Gautefallheia har Nissedal og Drangedal nesten fullført fellesprosjekt for vann- og avløpsløsninger.
Siste del av prosjektet blir ferdigstilt i 1. halvår 2015. Det forventes at løsningen skal sikre kapasiteten
for alle abonnentene i mange år framover. Inntil videre blir avløpsløsningene løst ved modifisering på
eksisterende anlegg i Nissedal. Styringsgruppen har valgt Langmoen som lokalisering av nytt felles
renseanlegg i fremtiden. Målsettingen er å skape grunnlag for videre vekst i kommunen spesielt med
tanke på forvaltning av tomtearealer og utvikling av lokalt næringsliv knyttet mot hyttebygging og
turisme.
Det er i 2014 arbeidet endel med den nye nasjonale “Kommunereformen”. Drangedal kommune har
høsten 2014 gjort vedtak på å starte opp arbeidet med kommunereformen, og at arbeidet skal
gjennomføres i samarbeid med de øvrige grenlandskommunene i regi av Grenlandssamarbeidet.
Prosessen innebærer at Drangedal innen juni 2015 skal ta stilling til om de ønsker å gå inn i en videre
utredning for sammenslåing med de øvrige 5 Grenlandskommunene (Kragerø, Bamble, Porsgrunn,
Skien, Siljan), eller eventuelt andre modeller. Innen våren/sommeren 2016 skal det fattes endelig
vedtak av kommunestyret på valg av kommunesammenslåing. Det vil underveis i prosessen foretas
ulike former for medvirkning og informasjon til befolkningen.
Drangedal kommune ble fra 01.01. 2014 med i “Vekst i Grenland” – VIG IKS. Dette er et
interkommunalt samarbeid blant Grenlandskommunene. VIG var tidligere et aksjeselskap, men ble
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omdannet til et interkommunalt samarbeid/selskap. Selskapet skal være Grenlandskommunenes felles
næringsapparat. Drangedal yter for tiden ca. 50 % ressurs inn i selskapet.
På den merkantile og administrative siden arbeides det fortsatt med IKT fornyelse og modernisering.
Til eksempel kan nevnes system for mer lettvint elektronisk (IPAD) økonomisk rapportering til de
folkevalgte. Det er også startet arbeid med innføring av nytt system for elektronisk registrering og
behandling av reiseregninger. Målsettingen er å få realisert dette i løpet av høsten 2015.
I 2014 har vi for øvrig videreført arbeidet med felles prosjekt i regi av GKI (Grenlandskommunenes
innkjøpsenhet) for innføring av elektronisk handel (E-handel).
Arbeidet vil pågå inn i 2015.
Ut over dette arbeides det løpende med å se på felles samarbeid med de øvrige Grenlandskommunene
der det er gevinster på samordning av tjenester. Konkrete prosjekter gjenspeiles i årlige
handlingsplaner som vedtas politisk i alle 6 kommunene.
Drangedal kommune har i 2014 hatt en nedgang i folketallet med 24 personer. Folketallet pr. 01.01.
2015 er 4111. Dette skyldes i hovedsak et fødselsunderskudd på -25 i løpet av året. Folketallet er nå
tilbake på samme nivå som pr. 01.01. 2008.
Kommunestyret har i 2014 vedtatt å evaluere den eksisterende politiske organiseringen med komitèstruktur som ble iverksatt fra 2012. Kommunestyret skal behandle sak om evaluering og eventuelt
forslag til ny komitè/utvalgsstruktur før nytt kommunestyre tiltrer høsten 2015.
Rådmannen vil takke alle kommunens ansatte, samarbeidspartnere og kommunens folkevalgte for
innsatsen og samarbeidet i 2014.
Drangedal, april 2015

Jørn Chr. Knudsen
Rådmann
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1. Årsberetning for 2014
1.1 Vesentlig og sentral økonomisk informasjon
Rentenivået i Norge vært stabilt lavt også i 2014. Styringsrenten har holdt seg uendret på 1,5
% frem til 11. desember 2014 da den ble satt ned til 1,25 %. Norges Bank har varslet en mulig
nedsettelse til med -0,25 % innen sommeren 2015. Gjennom 2014 har oljeprisen falt
betydelig og kronekursen har svekket seg. Kommunen har gjennom refinansiering og
innhenting av nye lån fått ned gjennomsnittsrenten ytterligere på våre lån slik at denne var på
2,26 % ved utgangen av året.
Konsumprisindeksen har fra desember 2013 til desember 2014 økt med 2,07 %. I
statsbudsjettet for 2014 ble det lagt til grunn en generell prisvekst på 3,0 % i kommunene,
men dette er påvirket av både konsumprisene og av lønnsveksten.
Drangedal kommune er deltager i Grenelandskommunenes innkjøpsenhet (GKI).
Innkjøpssamarbeidet gir oss årlige besparelser. Ved forhandling av nye rammeavtaler og
reforhandlede avtaler på samme varer og tjenester som tidligere er forhandlet, blir det derfor
begrenset prisvekst i forhold til lønns- og prisvekst for øvrig som det som er realistisk å oppnå
i gevinst. Innkjøpsregelverket er krevende å etterleve. GKI er til stor hjelp for Drangedal
kommune for å være i stand til å etterleve regelverket.
Drangedal Everk KF har i 2014 hatt et driftsår med noe lavere resultat enn året før. Dette
skyldes i stor grad lave strømpriser.
Lønnsoppgjøret i 2014 i kommunal sektor ble gjennomført med en årslønnsvekstramme i
hovedsak i samsvar med forutsetningene på 3,5 % i statsbudsjettet for 2014.

1.2 Økonomisk utvikling
Drangedal har i løpet av 2014 hatt en nedgang i folketallet med -24 personer. Folketallet pr.
1.1.2015 er 4111. Dette skyldes i hovedsak et fødselsunderskudd på -25 i løpet av året. Vi er
nå tilbake til samme folketall som 1.1.2008.
Vi har i 2014 oppnådd nesten hele den budsjetterte skatteinngangen. Vi har et mindre avvik
på kr. 0,2 mill. Dette har i hovedsak blitt kompensert av rammeoverføringer fra Staten.
Nissedal og Drangedal har på det nærmeste fullført fellesprosjektet for vann- og
avløpsløsninger på Gautefallheia. Siste del av prosjektet blir ferdigstilt i 1. halvår 2015. Det
forventes at løsningen skal sikre kapasiteten for alle abonnentene i mange år framover. Inntil
videre blir avløpsløsningene løst ved modifisering på eksisterende anlegg i Nissedal.
Styringsgruppen har valgt Langmoen som lokalisering av nytt felles renseanlegg i fremtiden.
Målsettingen er å skape grunnlag for videre vekst i kommunen spesielt med tanke på
forvaltning av tomtearealer og utvikling av lokalt næringsliv knyttet mot hyttebygging og
turisme.
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1.3 Statlige styringssignaler og utvikling i rammebetingelser
Skatteinngangen i Norge har vært under budsjettert nivå. Dette har hatt den konsekvens at
inntektsutjevningen har gitt lavere inntekter enn det vi har vært vant til og som var forutsatt i
statsbudsjettets anslag for 2014. For Drangedal er svikten på kr. 0,8 mill. for 2014.
Vårt vedtatte finansreglement gir grunnlag for å utjevne noe av risikoen for renteøkning
gjennom en fordeling av våre lån på fast og flytende rente. Ved utgangen av 2014 hadde vi en
andel på 41 % med fast rente lenger enn et år. Dette samsvarer med reglementets
minimumskrav. Siden rentenivået har vært stabilt lavt for tiden, har denne strategien gjort det
mulig å få ned gjennomsnittsrenten betydelig.

1.4 Forhold av betydning for økonomisk utvikling
Året 2014 er femte året med ”ny eiendomsskatt” for alle eiendommer i kommunen. Dette har
gitt en inntekt på kr. 10,9 mill. med en sats på 6 0/00. Maksimal tillatt sats etter regelverket er
7 0/00. I budsjettet for 2015 er satsen uendret.
Vi har i 2014 hatt hovedoppgjør i lønnsforhandlingene. Reguleringspremie til pensjon i KLP
er mye høyre enn året før. Vi har derfor hatt en underdekning i den margin som er satt av til
sosiale kostnader gjennom året.
Kommunen har fortsatt med det påbegynte moderniseringsarbeidet som ble initiert i
budsjettdokumentet for 2010 for å gjøre oss i stand til å jobbe smartere og mer effektivt der
det er teknisk mulig. Dette er en løpende prosess som vil gå over flere år.

1.5 Vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap
Sektor 200 Oppvekst og undervisning og sektor 400 Plan, næring og kultur har netto regnskap
i samsvar med budsjettet. Men det er etter at rådmannen har foreslått at mindreforbruk på kr.
0,35 mill. i hver av disse sektorene er satt av til disposisjonsfond. Denne praksis er i tråd med
intensjonen i vedtatte økonomisk prinsipper i 2012. Ved neste revisjon av
delegeringsreglementet vil rådmannen foreslå at dettes tas inn i rådmannens fullmakt. Ved
kommunestyrets behandling av årsregnskap for 2014 tas det inn som en del av vedtaket.
Sektor 099 Finansiering har en merinntekt på kr. 2,0 mill. Dette skyldes i all hovedsak lavere
rentekostnader på langsiktig gjeld. Men også for eiendomsskatten er det en merinntekt på kr.
0,4 mill. Sektor 100 Rådmann med stab har mindreforbruk på kr. 0,4 mill. i forhold til
budsjett. Sektor 101 Politikk har mindreforbruk på kr. 0,5 mill. Sektor 102 Fellesutgifter har
mindreforbruk på kr. 8,9 mill. i forhold til budsjett. Mindreforbruket i sektor 102 skyldes i
hovedsak premieavvik knyttet til pensjonsordningene med kr. 9,5 mill. Sektor 300 Helse og
velferd har merforbruk på kr. 3,0 mill. i forhold til budsjett. De mest vesentlige avvikene blir
forklart i kommunens årsmelding for 2014.
Det presiseres at premieavviket knyttet til pensjon som har gitt en “teknisk inntekt” på kr. 9.5
mill. i 2014-regnskapet, må kostnadsføres med de samme kr. 9,5 mill. i 2015-regnskapet.
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Dette henger sammen med kommunestyrets valg av 1-års amortisering av disse avvikene. I
2015 kan dette da dekkes av disposisjonsfond. Årets mindreforbruk på netto kr. 8,8 mill. blir
foreslått avsatt til disposisjonsfond.
Kommunens driftsregnskap er gjort opp med et mindreforbruk på kr. 8,8 mill. i forhold til
budsjett. Kommunens investeringsregnskap er gjort opp med et udekket beløp på kr. 0. Vi har
da også finansiert rest udekket beløp på kr. 6,6 mill. fra 2012.
Det er gjennomført kommunale investeringer på brutto kr. 86,5 mill. i 2014. Av dette er kr.
67,7 mill. finansiert med lån pr. 31.12.14. De største investeringene gjelder ny skole i
sentrum og vann- og avløpsløsninger på Gautefallheia. Det vises til note 10 samt skjema 2B
for ytterligere detaljer. Det er overført kr. 0,7 mill. fra drift til investering. Dette gjelder økt
egenkapitalandel i KLP som vi ikke har lov til å lånefinansiere.
Kommunen har nå kun ubrukte lånemidler på kr. 31,9 mill.

1.6 Likestilling
Kjønnsfordeling i lederstillinger

Toppleder

Kvinner

3

Menn

4

Drangedal kommune har overvekt av kvinnelige ansatte. Ved rekruttering tilstrebes det å
innkalle kvalifiserte søkere av begge kjønn til intervju. Ved lokale lønnsforhandlinger legges
det vekt på likebehandling av kvinner og menn.

1.7 Interkommunalt samarbeid
Drangedal kommune deltar i følgende interkommunale samarbeid:







Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS (IATA IKS)
Telemark Kommunerevisjon IKS
Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS
GKI – Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet
Grenlandssamarbeidet
Vekst i Grenland AS



I tillegg kommer samarbeid på enkelte andre område som er organisert etter § 27
i kommuneloven
o Fellesprosjekt for vann- og avløpsløsninger på Gautefallheia som ledes av
en felles styringsgruppe fra både Nissedal og Drangedal
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1.8 Øvrige forhold
For å ivareta internkontrollen har rådmannen løpende fokus på en god arbeidsdeling på alle
forhold som genererer kommunale utbetalinger. For å sikre en høy etisk standard i
virksomheten har det i løpet av høsthalvåret 2013 blitt fokusert på de etiske retningslinjene i
kommunen gjennom en nettbasert opplæring for alle ansatte. Behovet for tilsvarende fokus
blir løpende vurdert. Revidert anskaffelsesreglement for Grenlandskommunene ivaretar etisk
standard på innkjøpsområdet og har også et eget punkt om etisk handel. I tillegg brukte vi i
2013 kommunerevisjon til kursing i grunnleggende økonomi for alle som bl.a. håndterer
innkjøp og fakturabehandling.

1.9 Kommentarer for Drangedal kommune

Økonomi
Utvikling i nøkkeltall fra driftsregnskapet:
2014
2013
2012
Driftsinntekter
-363,6 -364,6
-335,0
Driftskostnader
355,2
346,8
311,7
Brutto driftsresultat
+ Underskudd
- Overskudd **)
-8,5
-17,8
-23,3
Netto finansposter
19,9
15,6
13,4
Motpost
-18,7
-14,7
-13,1
avskrivninger
Netto driftsresultat
+ Underskudd
- Overskudd **)
-7,3
-16,9
-23,0

Alle tall i millioner kr.
2011
2010
2009
-301,4
-272,4
-263,1
293,2
274,1
265,5

-8,2
12,5
-12,4

2008
-229,4
231,3

1,7

2,4

1,9

14,1
-12,6

13,8
-11,4

12,6
-10,5

3,2

4,8

4,0

-8,2

**) Herav momskomp fra
0
-29,0
-13,0
-5,1
-2,0
0
0
investeringer
**) Herav premieavvik
-9,5
13,9
-4,7
-0,3
-1,9
-0,8
-3,0
pensjon
Fortegn fra bokføringen er brukt i tabellen. Dette betyr at minusfortegn er inntekt eller overskudd, mens tall uten fortegn er kostnad eller
underskudd.
*) Se definisjoner

Brutto driftsresultat i
%
Netto driftsresultat i
%

2014
2,3 %

2013
4,9 %

2012
7,0 %

2011
2,7 %

2010
-0,6 %

2009
-0,9 %

2008
-0,8 %

2,0 %

4,6 %

6,9 %

2,7 %

-1,2 %

-1,8 %

-1,7 %

Definisjoner:
Brutto driftsresultat: Kommunenes brutto driftsinntekter fratrukket brutto driftsutgifter, inkludert avskrivningskostnader. Begrepet kan i stor
grad sammenlignes med "driftsresultat" i resultatoppstillingen til bedrifter med regnskapsplikt etter regnskapsloven.
Netto driftsresultat: Kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og er dermed et uttrykk for kommunens
økonomiske handlefrihet. Til forskjell fra brutto driftsresultat er det i netto driftsresultat gjort fradrag for netto rente- og avdragsbelastning,
mens virkningen av avskrivningskostnadene er eliminert. Et netto driftsresultat på rundt 3 prosent over et lengre tidsrom er ansett som et tegn
på en sunn økonomi. Fra og med 2014 mener Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund at 2 prosent er et fornuftig korrigert
nøkkeltall fordi inntekt fra momskompensasjon på investeringer nå i sin helhet inntektsføres i investeringsregnskapet.
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Bruk og avsetning til fond:
2014
Disposisjonsfond
8,1
Bundne driftsfond
6,4
Ubundne
0,4
investeringsfond
Bundne
0,3
investeringsfond
Sum fond
15,2
Endring i fond:
Bruk av fond
Avsetning til fond
1,3

Alle tall i millioner kr.
2011
2010
2009
9,1
8,9
15,7
3,8
3,4
3,1
0,2
2,0
2,0

2013
6,8
6,6
0,2

2012
15,0
6,3
0,6

0,3

0,6

1,0

0,0

0,0

0,0

13,9

22,5

14,1

14,3

20,8

25,7

-0,2

-6,5

-4,9

-6,2

-8,6

2008
19,0
4,4
2,3

8,3
** Avsetning av overskudd fra 2006regnskap

Utvikling i egenkapitalen:
2014
Total egenkapital i
77,9
balansen
Endring i
egenkapital
+ Økning
41,2
- Reduksjon

2013
36,7

2012
38,4

8,1

Alle tall i millioner kr.
2011
2010
2009
30,3
72,5
77,3

* -42,2

-4,8

-4,3

2008
81,6

-3,3

-1,7

* Dette skyldes i vesentlig grad endring av prinsipper for pensjonsbokføringen i kommunene. Amortisering av estimatavvik for
pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser har blitt redusert fra 15 til 1 år for de som fra før av har benyttet 15 år. Estimatavvik fra før 2011
som har blitt amortisert over 15 år, balanseføres fullt ut i 2011. Effekten av dette føres direkte på kapitalkonto og medfører derfor en
vesentlig korreksjon av egenkapitalen.
Amortiseringen av premieavvik endres fra 15 til 10 år med virkning for premieavvik som oppstår i 2011 og senere. Dette må nå
kostnadsføres over driftsregnskapet. Pr. 31.12.2011 har vi balanseført netto kr. 12,5 mill. som må kostnadsføres over drift i fremtiden. Dette
er økt til kr. 17,2 mill. pr. utgangen av 2012. Kommunestyret har vedtatt å gå over til amortisering over 1 år fra 2013.

Utvikling i langsiktig lånegjeld:
2014
Langsiktig gjeld
464,9
(bankgjeld)
Endring i lånegjeld
81,4
Gjeld i hele tusen kr.
113tkr
6)
pr.innb.

2013
383,5

2012
248,1

Alle tall i millioner kr.
2011
2010
2009
208,3
168,2
177,0

135,4
93tkr

39,8
60tkr

40,1
50tkr

-8,8
41tkr

7,5
43tkr

25,3
41tkr

5)

4)

3)

2)

1)

1)

2008
169,5

1) Innbyggere basert på 4159 som
er faktisk tall 01.01.2010
2) Innbyggere basert på 4124 som
er faktisk tall 01.01.2011
3) Innbyggertall basert på 4126
som er faktisk tall 01.01.2012
4) Innbyggertall basert på 4139
som er faktisk tall 01.01.2013
5) Innbyggertall basert på 4135
som er faktisk tall 01.01.2014
6) Innbyggertall basert på 4111
som er faktisk tall 01.01.2015

Beregnet netto lånegjeld:
Langsiktig lånegjeld
ekskl.

2014
464,9

2013
383,5

2012
248,1
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pensjonsforpliktelser
Utlån
-18,2
Ubrukte lånemidler
-31,9
Netto lånegjeld
414,8
Netto lånegjeld i % av
114,1
brutto driftsinntekter
%
Netto lånegjeld i hele
101tkr
tusen kr. pr. innbygger
etter samme folketall som
i tabellen over

-15,6
-1,7
366,2
100,4
%
89tkr

-14,6
- 0,9
234,4
70,0 %

-12,4
-52,8
143,1
47,5 %

-11,5
-28,6
128,1
47,0 %

-9,2
-45,2
122,6
46,6 %

-9,3
-35,6
124,6
54,3 %

57tkr

35tkr

31tkr

29tkr

30tkr

Kommentarer til driftsregnskapet for 2014:
Skatt på inntekt og formue.
Det er i 2014 innkassert 74,4 mill.kr. i skatter som er en økning i forhold til 2013. Sammenlignet med
budsjett for 2014 har vi en skattesvikt på 0,2 mill.kr. som utgjør 0,3 %. Dette er litt lavere svikt enn i
2013.

Ordinært rammetilskudd.
For 2014 er det inntektsført 163,7 mill. kr. i rammeoverføring. Dette er -0,8 mill. kr. lavere enn
budsjettert, men kompenserer også for sviktende skatteinntekt.

Overført til investeringsregnskapet.
Investeringsbudsjettet for 2014 har en forutsetning om at 0,7 mill. kr. skal overføres fra driftsregnskap
til investeringsregnskap for finansiering av kapitalinnskudd i KLP da dette ikke er lovlig å dekke med
låneopptak. Fra 2014 føres inntekt fra momskompensasjon på investeringer i sin helhet i
investeringsregnskapet.
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1.10 Utvikling i endelige innbyggertall

Innbyggertall

1.1.2015 1.1.2014 1.1.2013
4111
4135
4139

1.1.2012
4126

1.1.2011 1.1. 2010 1.1. 2009
4124
4159
4138

Dette gir en nedgang på 24 personer i Drangedal i løpet av 2014 tilsvarende en nedgang på 0,6 % i forhold til forrige årsskifte. Vi beveger oss tilsvarende lenger fra hovedmålet i
kommuneplanen om 4200 innbyggere!
Befolkningsveksten på landsbasis ble 1,11 % i 2014. Tilsvarende vekst for Telemark i 2014
utgjør 0,28 %.

Grafisk oversikt over folketallsutvikling i Drangedal
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Jubilanter i 2014
Vi takker for innsatsen; 25 og 35 år i tjeneste i Drangedal kommune!

Utdeling av gullklokker, Foto: Kari Vågsland
Fra venstre: Liv Tveit, Gerd Inger Storbukås, Liv Jorun Rosland, Kari Gunn Gundersen, Ingeborg
Aasgaard, Liv Unni Bøen, Hilde Irene Bærstad, Gunnar Skarstøl (35 år) og ordfører Karianne
Sydtveit Reiten.
Disse var ikke tilstede: Gunn Jorun Dahle, Cathrine Findal, Astri Furunes, Liv Asborg Kjendalen,
Elin Moen, Siw Mona Myhra, Eva Straume, Turid Tveit, Kari Rosland Øygarden, Aud Margaret
Vøllestad. Inger Lise Skarstøl (35 år) og Jens Ørnulf Klausen (35 år).

Fra markeringen av Grunnlovsjubileet på Bygdetunet.
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Flotte skiforhold
på Gautefall
skisenter

Daglig leder
Bjørn Halvor
Roalstad med
tråkkemaskina
og ny skiheis i
bakgrunnen

Foto: Hilde Tveit Kirkeby
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1.11 Kommunestyresaker 2014
13.02.14:
2/14 DKE KF - OPPTAK AV LÅN TIL VEIHØVEL
3/14 Klage på godkjent områdereguleringsplan for Neslandsvatn sentrum
4/14 KLAGE PÅ VEDTAK: DETALJREGULERINGSPLAN BRATSBERGHEIA 2. GANGS BEHANDLING
5/14 NESLANDSVATN VANNVERK - DETALJREGULERING 2.GANGSBEHANDLING
6/14 GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE
7/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte
8/14 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV / SUPPLERINGSVALG
9/14 Høringsuttalelse - forslag til endringer i alkoholloven
10/14 Evaluering av Innflytterprosjektet i Drangedal
11/14 Høringsbrev og - høringsdokument for utviklingsplanen Sykehuset Telemark HF 2014-2016 (referanse
2013/2504)
12/14 Tilskudd til psykologtjeneste ved Kragerø videregående skole
13/14 ÅRSMELDING FOR DRANGEDAL ELDRERÅD 2013
14/14 ÅRSMELDING FOR RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE, DRANGEDAL
KOMMUNE 2013
15/14 EIERSKAPSKONTROLL IATA IKS

13.03.14:
17/14 DRIFTSRAPPORT FOR 2013, DRANGEDAL EVERK KF
18/14 Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper
19/14 Revidert planprogram for kommunedelplan for Gautefallheia. Ny offentlig høring
20/14 Revidert planprogram for kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. Ny offentlig høring
21/14 Endring av navn på barnehage/skole på Bø.
22/14 Reservasjonsordning for fastleger - høringsuttalelse
23/14 Revisjon av kommunens budsjett for 2014 med bakgrunn i saldert budsjett for 2014 i Stortinget
24/14 Finansrapportering for 2013
25/14 HANDLINGSPLAN FOR GRENLANDSSAMARBEIDET - 2014

24.04.14:
27/14 Utbygging Heirekshaug barnehage, trinn 2 (Granveieien)
28/14 2.gangs behandling Områderegulering for Nedre Sentrum
29/14 REGIONAL PLAN FOR SAMORDNA AREAL OG TRANSPORT I TELEMARK 2015-2025 - HØYRING.
30/14 Tiltaksstrategi og retningslinjer for jordbruket i Drangedal 2014-2018
31/14 TILTAKSSTRATEGIER OG RETNINGSLINJER FOR SKOGBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018.
32/14 HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN. ÅPNINGSDAGER FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG
DRIKK M.V.
33/14 SØKNAD OM FRITAK SOM MØTEFULLMEKTIG TIL FORLIKSRÅDET/ OPPNEVNING AV NY
MØTEFULLMEKTIG
34/14 Boligpolitikk i Drangedal
35/14 ÅRSMELDING 2013 FOR KONTROLLUTVALGET DRANGEDAL KOMMUNE

12.06.14:
37/14 2. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLANENDRING FOR TOKEFJORDEN HYTTEGREND
38/14 Revisjon av KDP-Toke med Oseidvann
39/14 KDP- Gautefallheia - Godkjenning av planprogram.
40/14 SØKNAD OM KONSESJON FOR HJORTEOPPDRETT PÅ DALE GÅRD I TØRDAL
41/14 DRANGEDAL EVERK KF, ÅRSREGNSKAP OG BERETNING FOR 2013
42/14 DKE KF - Årsregnskap og årsberetning 2013
43/14 DKE KF - Salg eller videre bruk av Voje skule?
44/14 GAUTEFALL BIATHLON KF - ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2013 - NY BEHANDLING
45/14 Gautefall Biathlon KF – Strategiplan 2014
46/14 Fremtidig organisering av Gautefall Biathlon KF
47/14 Årsoppgjøre for 2013 - Drangedal kommune
48/14 SKATTEREGNSKAPET 2013
49/14 DRANGEDAL BOLIGSTIFTELSE - SELVSKYLDNERKAUSJON FOR LÅN
50/14 STYRKING AV KROKEN BARNEHAGE
51/14 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DRANGEDAL KOMMUNE, SKOLEÅRET 2012/2013
52/14 IPAD for 8. trinn
53/14 STYRKING AV OPPLÆRINGEN FOR FLYKTNINGER
54/14 Årsmelding for Drangedal kommune 2013
55/14 Koordinerende enhet - mandat for virksomheten i kommunen
56/14 Årsmelding for Grenlandssamarbeidet - 2013
57/14 FORVALTNINGSREVISJON - SELVKOSTBEREGNING OG GEBYR
58/14 STOPP SNIKNEDLEGGINGA AV DRANGEDAL LENSMANNSKONTOR
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18.09.14:
60/14 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNESTYRET
61/14 Suppleringsvalg - Oppnevning av nye medlemmer
62/14 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015 - FASTSETTING AV VALGDAG
63/14 DETALJREGULERING - BOSTRAK VANNVERK. ENDELIG GODKJENNING.
64/14 SØKNAD OM TILLATELSE TIL START/LANDING MED MULTIKOPTER(DRONE) PÅ KOMMUNAL
GRUNN
65/14 HØRING AV SØKNAD OM ENDRING AV MANØVRERINGSREGLEMENT FOR TOKE-MAGASINET I
KRAGERØVASSDREGET
66/14 FORLENGELSE AV PROSJEKTPERIODEN FOR VANNOMRÅDE KRAGERØVASSDRAGET –
VANNDIREKTIVET
67/14 SØKNAD OM KOMMUNAL SELVSKYLDNERKAUSJON. SØKER DRANGEDAL IL.
68/14 Regnskap 1. halvår 2014 for Drangedal kommune
69/14 DRIFTSRAPPORT 2 KVARTAL 2014 FOR DRANGEDAL EVERK KF
70/14 DKE KF - Halvårsrapport 2014
71/14 GB KF - Halvårsrapport 2014
72/14 LEASINGBILER TIL FLYKTNINGETJENESTEN
73/14 HØRING - FORSLAG OM Å FJERNE HENVISNING FRA FASTLEGE NÅR KVINNER BEGJÆRER
ABORT
74/14 Søknad om støtte fra A-larm
75/14 UTBEDRING AV UTLEIELOKALENE I SMIEKRA. BEHOV FOR AVTALE
76/14 REGULERING AV FESTEAVGIFT – GRAVER
77/14 OPPSTART AV REGJERINGENS KOMMUNEREFORM I Grenland

16.10.15:
79/14 GODKJENNING AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS AREAL OG SAMFUNNSDEL
80/14 Detaljregulering - Tveit grus og massetak
81/14 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP. REVIDERING AV OVERORDNET RISIKO OG
SÅRBARHETSANALYSE FOR DRANGEDAL KOMMUNE
82/14 OPPFØLGING AV SAK 68/14 - REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 FOR DRANGEDAL KOMMUNE (gjelder
inndekning av underskudd i Gautefall Biathlon KF)

13.11.14:
84/14 KLAGE PÅ VEDTAK. GODKJENNING AV DETALJREGULERING FOR BOSTRAK VANNVERK
85/14 HOVEDPLAN VANNFORSYNING
86/14 ADRESSERING I DRANGEDAL - OPPNEMNING AV VEGADRESSEUTVAL
87/14 MANDAT FOR STYRINGSGRUPPE FOR TOKESTUA KULTURSAL OG KINO
88/14 EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I DRANGEDAL KOMMUNE
89/14 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I DRANGEDAL KOMMUNE
90/14 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE
91/14 OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL VALGSTYRE FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET
2015
92/14 ENDRING AV FELLES AVFALLSFORSKRIFTER I IATA.
93/14 UTVIDELSE AV TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS - NY SELSKAPSAVTALE

11.12.14
95/14 DRIFTSRAPPORTER FOR 3 KVARTAL 2014 FOR DRANGEDAL EVERK KF
96/14 DRANGEDAL EVERK KF, BUDSJETT FOR 2015
97/14 STRATEGIPLAN GAUTEFALL BIATHLON
98/14 VEDTEKTER DKE KF
99/14 BUDSJETT 2015 DKE KF
100/14 KOMMUNALT NÆRINGSFOND, ÅRSRAPPORT 2014 OG HANDLINGSPLAN 2015 FOR DRANGEDAL
NÆRINGSRÅD
101/14 HØRING AV REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN 2016-2021
102/14 ENDELIG GODKJENNING- DETALJREGULERING OMRÅDE P I BLEKA SØLIA PLANEN
103/14 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018
104/14 SPILLEMIDLER 2015
105/14 TRONG FOR AREAL VED KROKEN BARNEHAGE
106/14 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL KOMMUNE
107/14 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I DRANGEDAL KOMMUNE
108/14 SKOLERUTA FOR GRUNNSKOLEN I DRANGEDAL KOMMUNE, SKOLEÅRET 2015/2016
109/14 ORGANISERING OG LOKALISERING AV FRAMTIDIG LEGEVAKT OG Ø-HJELPSTILBUD
110/14 SELVSKYLDNERKAUSJON SØKNAD FRA DRANGEDAL IL, MED LØPETID PÅ GARANTI
111/14 SELVSKYLDNERKAUSJON FOR lån til DRANGEDAL PRODUKTER AS
112/14 DISPONERING TIL NÆRINGSFORMÅL - AVSATT BELØP I BALANSEN
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2. Drangedal kommune 2014
Gjennom 2014 har det blitt gjennomført et arbeid for å utvikle BMS for rapportering til
politisk nivå på iPad. Arbeidet har ført til noen endringer i oppsett av grafer og resultater,
men resultatene er likevel sammenlignbare med tidligere år.

2.1 - Medarbeidertilfredshet

Resultat
Mål
Virkelig

Verdi
4,7
4,6

Dato intervall
2014
2014

Kommentarer
Medarbeiderundersøkelsen for 2014 ble sendt ut i september. Det var totalt 436 som mottok
undersøkelsen, og 280 svarte. Undersøkelsen for 2014 har en svarprosent på 64,22 %. Ansatte
som har flere stillinger/ledere svarer på undersøkelsen for hver stilling.
På medarbeiderundersøkelsen gir de ansatte poeng for hvert spørsmål på en skala fra 1-6.
Overordna mål for medarbeidertilfredshet ble satt til 4,7 for 2014. Resultatet fra
medarbeidertilfredsheten ble totalt for hele kommunen 4,6 poeng for 2014, og
når dermed ikke målet for året. Resultatet er likt som for 2013.
Resultatene viser videre at medarbeiderne har godt samarbeid og trives med sine kollegaer, og
gir dette hele 5,42 poeng, likt som resultatet for 2013. Om de løser felles arbeidsoppgaver på
en god måte får 5,03 poeng, mot 5,08 i 2013. De gir 5,19 poeng på spørsmål om det er et
mobbefritt miljø på arbeidsplassen, og de ansatte mener de har nødvendig kompetanse til å
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utføre arbeidsoppgavene, og gir dette 4,85 poeng. De ansatte gir 5,01 poeng til hvor fornøyde
de totalt sett er med innholdet i jobben sin. De ansatte opplever at det er trygt på
arbeidsplassen sin, og gir dette hele 5,08 poeng. De synes de kan varsle om kritikkverdige
forhold på arbeidsplassen, og gir dette 4,64 poeng. Skjema for varsling ligger lett tilgjengelig
på Ansattportalen.
De fleste ansatte er godt kjent med målene for sine arbeidsplasser og gir dette 5,02 poeng. De
gir 5,02 poeng på spørsmålet om de bidrar aktivt til at arbeidsplassen skal nå disse målene.
Medarbeiderne gir 4,1 poeng på spørsmålet om de har nok tid til å gjøre jobben sin, omtrent
samme resultat som i 2013 da resultatet var på 4,08 poeng.
Inneklimaet får i år en poengsum på 4.05. Dette er en økning fra i fjor da resultatet ble
3,86. Økningen i resultatet kan ha sammenheng med at mange medarbeidere har flyttet inn i
nye eller oppussede lokaler i løpet av 2014.
På spørsmålet om hvor fornøyde de ansatte alt i alt er med den overordna ledelsen i
kommunen, er får i år 3,89 poeng, mot 4,12 poeng for 2013.
De ansatte er svært fornøyde med sin nærmeste leder, og gir 4,83 poeng på dette spørsmålet.
De gir 4,31 poeng på om de får tilstrekkelig tilbakemelding på jobben de gjør. Medarbeiderne
mener at nærmeste leder er lydhør for deres synspunkter, og gir dette 4,84 poeng.
De ansatte har mulighet til å jobbe selvstendig, og gir dette 5,27 poeng, og de mestrer jobben
sin ut fra forventningene som stilles, og gir dette 5 poeng.

2.2 - Medvirkning

Resultat
Mål
Virkelig

Verdi
4,8
4,9

Dato intervall
2014
2014

Kommentarer
«Medvirkning» er en sammenstilling av resultatene fra 6 spørsmål fra
medarbeiderundersøkelsen som berører ulike sider av dette temaet. Medarbeiderne gir
tilbakemelding om at de er godt fornøyde med muligheten til medvirkning på arbeidsplassen.
Lederne har fokus på dette blant annet gjennom samarbeidet med de tillitsvalgte. Resultatet
på 4,9 er litt lavere enn i fjor, men over måltallet på 4,8.
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2.3 - Informasjon

Resultat
Mål
Virkelig

Verdi
4,8
4,5

Dato intervall
2014
2014

Kommentarer
Resultatet er en sammenstilling av resultatene fra 9 av spørsmålene fra
medarbeiderundersøkelsen som berører ulike sider av temaet informasjon. Målet for
medarbeidernes tilgang til informasjon ble satt til 4,8 for 2014, og resultatet ble 4,5
poeng. Målet ble derfor ikke nådd for 2014. Resultatet er en nedgang fra 4,8 poeng i 2013.
Ansattportalen brukes aktivt til informasjon til ansatte, og informasjon gis ute på
avdelingene.. De ansatte gir 4.84 poeng på spørsmålet om de får tilstrekkelig informasjon til å
gjøre en god jobb.

2.4 - Egenvurdert kompetanse

Resultat
Mål
Virkelig

Verdi
4,8
4,9

Dato intervall
2014
2014

Kommentarer
Resultatene er en sammenstilling av svarene på 6 av spørsmålene i medarbeiderundersøkelsen
som omhandler de ansattes egen opplevelse av om de har tilstrekkelig kompetanse til å utføre
jobben. Rådmannen har valgt å sette måltallet til 4,8 for 2014. Resultatet viser at vi oppnår
målet med et resultat på 4,9 totalt for kommunen, og at ansatte i stor grad opplever å ha
nødvendig kompetanse til å utføre jobben.
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2.5 - Sykefravær

Resultat hittil i år
Virkelig
I fjor
Mål
Antall sykedager
Mulige dagsverk
Sykefravær <16 dager
Sykefravær > 16 dager
Resultat denne perioden

Verdi
7,5%
6,9%
5,9%
6 163,0
82 459,7
1 546,4
4 616,6
Verdi

Dato intervall
2014
2013
2014
2014
2014
2014
2014
Dato intervall

Sykefravær pr. år

Andel egenmelding og sykemelding

(Mulige dagsverk totalt for 2014: 82 459,74. Antall sykedager totalt 6 162,98)

Kommentarer

Sykefraværet for Drangedal kommune for 2014 var totalt på 7,5 %. Dette er en økning fra
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2013 da sykefraværet var på 6,9 % totalt for året. Målet for 2014 var på 5,9 %, og ble dermed
ikke oppnådd.
Rådmann med stab hadde i 2014 et sykefravær på 6,5 %, en økning fra 2013 da sykefraværet
totalt var på 4,8 %. Sektor for Plan, næring og kultur hadde sykefravær totalt på 5,8 % for
2014, en nedgang fra 7,8 % for 2013. Oppvekst og undervisning hadde et sykefravær på totalt
5,5 for 2014, en liten økning på 0,2 % fra 2013. Helse og velferd hadde et sykefravær på 9,9
% for 2014, en økning fra 8,9 % fra 2013. Sykefraværet vil bli nærmere kommentert under
kapitlene for sektorene.
Drangedal kommune har hatt ekstra fokus på forebygging og oppfølging med bakgrunn i det
økte sykefraværet. Lederne følger opp de ansatte og lager oppfølgingsplaner.
Bedriftshelsetjenesten deltar på dialogmøter på arbeidsplassene og bistår i oppfølgingen av
sykemeldte ved behov. Drangedal kommune har både overordnet og sektorvise planer for
samarbeid og tiltak fra Vestmar bedriftshelsetjeneste. Sykefraværs-statistikk og HMS avvik
gjennomgås i hvert AMU-møte der tiltak ute i avdelingene også blir vurdert og gjennomgått.
Det blir i samarbeid med hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet utarbeidet årlig HMS/IA
plan for kommunen. Det skal gjennomføres risiko og sårbarhetsanalyser i alle avdelinger i
2014, og bakgrunn av disse skal det utarbeidet tiltak som et ledd i avdelingenes HMS plan.
Kommunen har videreført avtale om subsidiert trening som helsefremmende tiltak i 2014.

Fra Rønnomdalen med Rønnomnibben Foto: Arnhild Bø
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3. Radmann med stab
Avdelingene som er organisert under Rådmannen med stab er:
Rådmannskontoret
Økonomi- og utviklings avdeling
HR – avdeling (tidligere lønns- og personalavdeling)

3.1 Rådmannskontoret
Rådmannen er øverste administrative myndighet i kommunen, og er ansvarlig for alle saker
som legges fram til politisk behandling.
Rådmannen har direkte personalansvar for stabsledere og kommunalsjefer.
Kontoret har følgende funksjoner:
•

Politisk sekretariat og utvalgsbehandling, samt saksbehandling av
salg/skjenkebevilling i kommunen. Sekretariatet har også ansvar for praktisk
tilrettelegging og gjennomføring ved ordinære Kommune, Fylkesting og Stortingsvalg.

•

Næringsfunksjonen i Drangedal Kommune er en del av Vekst i Grenland IKS, felles
næringsselskap for grenlandskommunene. Vekst i Grenland har kontor lokalt i
Drangedal ved siden av Rådmannen. Kontordager er tirsdag og fredag.
Etablererkontoret Vestmar har kontordag i Drangedal hver torsdag.

3.2 Økonomi og utvikling
Dette området består av
 IT-avdeling
 Sak, arkiv og felles postmottak
 Servicekontoret
 Skatt, arbeidsgiveravgift og innkreving
 Økonomi
I 2014 er disse stabene lagt under kommunalsjef for Økonomi og utvikling. Gjennom året har
arbeidsfordelingen vært gjenstand for revidering for noen av områdene. Større fleksibilitet
har vært et av formålene. Det forsøkes lagt opp til en god arbeidsdeling som samtidig sikrer
en nødvendig backup og overlapping.
I 2014 er det gjennomført et større arbeid med å utvikle BMS for rapportering til politisk nivå
på IPad. Dette er satt i prøvedrift etter nyttår 2015.
Innhenting av lånebehov ved hjelp av eksterne rådgivere har sikret lavest mulig
gjennomsnittsrente innenfor finansreglementets rammer. Det er i 2014 inngått ny bankavtale
for en 3 årsperiode. Drangedal Sparebank vant anbudet også denne gang. Avtalen sikrer
kommunen gode rentebetingelser på løpende likviditet inkl. ubrukte lånemidler.
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Etterspørselen etter startlån har vært økende. Fra 2015 er rammene fra Husbanken utvidet.
Vi har i 2014 fått noe tilskuddsmidler fra Husbanken.
Regjeringen foreslo i 2014 en statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen. Dette forventes
avgjort i første halvår 2015.

3.3 IT
Drift 2014

IT-avdelingen i kommunen har i 2014 bestått av 3 årsverk.
Avdelingen har ansvar for all drift og vedlikehold av kommunens klienter, servere og
telefoniløsninger med unntak av legekontoret. IT avdelingen jobber kontinuerlig med
fornyingsprosjekter. I løpet av 2014 har kommunehuset fått ny nettverkskabling. Den
eksisterende kablingen var svært gammel så dette var helt nødvendig å få utbedret.
Det er også innført nytt trådløst nett samt utvidet lagringskapasitet med nytt SAN i
kommunen. IT-avd. har bidratt på den tekniske implementeringsdelen av prosjektet Mobil
omsorg som er omtalt i kapittel for Helse og Velferd.

3.4 HR avdelingen
HR-avdelingen har 3,5 årsverk fordelt på 4 ansatte. Avdelingen arbeider tett ut mot resten av
kommuneorganisasjonen og de ansattes organisasjoner. Hovedoppgavene er arbeid med
overordna systemer og rutiner, saksbehandling, rådgivning og veiledning innen lønn og HRområdet, lønnsarbeid, forhandlinger, HMS og rekruttering.
Avdelingen utbetaler lønn til kommunalt ansatte, DKE KF, Drangedal kirkelige fellesråd samt
godtgjøring til folkevalgte. Avdelingen har også ansvaret for utarbeidelse av saker til AMU,
og utarbeider HMS/IA plan for kommunen i samarbeid med hovedtillitsvalgte og
hovedverneombud. Avdelingen utarbeider overordna kompetanseplan for kommunen, og
administrerer og følger opp kommunens kompetansekarteleggingsverktøy, Dossier.
Avdelingen har ansvaret for inntak av lærlinger.
I 2014 har a-ordningen vært det største prosjektet for HR- avdelingen. Den nye
rapporteringsordningen som trådte i kraft 1. januar 2015 har gjort det nødvendig med store
endringer i oppsettet av Agresso lønn. Vi har også jobbet videre med å forenkle og forbedre
rutiner og utnytte mulighetene i våre IT verktøy. Vi innførte også det elektroniske
rekrutteringssystemet, Webcruiter i 2014.
Av overordna HMS aktiviteter var hovedfokus risiko og sårbarhetsanalyser samt oppstart av
HMS revisjon på avdelingene. I 2014 var det et hovedoppgjør, og gjennomføringen av lokale
lønnsforhandlinger for alle lønnskapitlene ble gjennomført på høsten/vinteren 2014.
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Hovedinngangen til
kommunehuset er nå
universelt utformet
Foto: Kari Vogsland

Toke
Foto: Arnhild Bø
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4. Oppvekst og undervisning
Antall skoleelever pr 31.12. 2014: Totalt 495
Antall elever på VO pr 31.12. 2014: 25
Følgende fordeling:
Drangedal 10-årige skole: 204 elever på barnetrinn, 167 elever på ungdomstrinn
Kroken skole: 89 elever
Tørdal skule: 35 elever
Barnehagebarn pr 31.12. 2014: Totalt 184
Følgende fordeling:
Heirekshaug: 114 barnehagebarn
Kroken: 53 barnehagebarn
Tørdal: 17 barnehagebarn
Kulturskolen: 103 elever

4.1 Barnehagene
De tre barnehagene i Drangedal kommune har tilnærmet samme barnetall i 2014 som 2013.
Kroken barnehage har for tiden mest økning i barnetallet.
Det er fremdeles klare tendenser til at flere barnehagebrukere ønsker større prosentvise
plasser enn tidligere. Drangedal kommune har hittil hatt kapasitet til å oppfylle de
forpliktelsene kommunen har med hensyn til barnehageplasser. Det er imidlertid slik at det
har vært en utfordring å la alle få plass i den barnehage som familien ønsker, og dessuten å
kunne få plass til de barna som ikke oppfyller kriteriene som utløser rett til plass. Dette har så
langt gjeldt Heirekshaug barnehage.
I barnehagene generelt har vi de tre siste årene sett en utvikling i forhold til at det ønskes plass
til flere barn under 3 år enn tidligere.
Som et resultat av den økte søkningen til Heirekshaug barnehage, vedtok kommunestyret å
ombygge Granveien til to avdelinger under Heirekshaug. Selv om ikke denne avdelingen ble
ferdigstilt før i februar 2014, klarte vi likevel å imøtekomme behovet til befolkningen ved å la
alle barna gå i Heirekshaug inntil de to avdelingene (Karsten og Petra) var ferdig. De to nye
avdelingene ble åpnet i februar 2014.
Tørdal barnehage er godkjent for 25 plasser. Barnehagen har i 2014 fått inngjerdet
lekeområdet.
Kroken barnehage er godkjent for 57 plasser over 3 år. Ca. 74 plasser har vært i bruk siden
august 2014. På grunn av stor søkermasse, vil barnehagen ha for lite areal fra høsten 2015.
Det ble derfor bevilget 2,2 mill. (eks moms) til utbygging. Utbyggingen vil starte opp våren
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2015. Barnehagen trenger også å oppgradere uteområdet sitt. Det er satt av penger på
investeringsbudsjettet, og arbeidet vil starte opp våren 2015. Det vil være hensiktsmessig å se
utbygging og oppgradering av uteområdet under ett.
Satsingsområdene i barnehagene er: Tidlig innsats med fokus på språkutvikling, voksenrollen,
pedagogisk dokumentasjon og øking av sosial kompetanse.

Adventstund i Heirekshaug barnehage, avdeling Lillebror

4.2 Grunnskolene
Visjon for grunnskolene i Drangedal kommune:
“Felles ansvar for faglig, sosial og personlig vekst”
Skolene i Drangedal kommune har også i 2014 arbeidet etter felles rutiner og retningslinjer
med hensyn til elevenes faglige og sosiale læring. Satsningsområdene er fortsatt bedre
læringsmiljø, klasseledelse, psykososialt miljø og hjem- skole-samarbeid.
Sektoren har hatt stort fokus på adferd både i skole og barnehage. Ca. 20 lærere i skole og
barnehage har vært deltakere på et program som heter ART. Det tar for seg sinnemestring,
sosial kompetanse og relasjoner mellom mennesker. Dette jobbes nå videre med ute i hver
virksomhet.
Når det gjelder fag, har satsingsområdet vært matematikk.
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Effekten av kvalitetsarbeidet bør kunne måles på sikt. Det forventes stigende måloppnåelse
over tid hos elevene, både faglig og i forhold til den generelle del av gjeldende læreplan.
Kompetanseheving i skole og barnehage er viktig. Høsten 2014 startet fire lærere på
videreutdanning; regning i alle fag. De er ferdige våren 2015.
Lederen av PPT tar lederutdanning og er ferdig desember 2015.
Standpunktkarakterene for avgangsklassene i grunnskolen i Drangedal vises i tabellen under.
Resultater – Standpunktkarakterer – Grunnskole
Fag

2012/2013

2013/2014

Differanse fra
forrige periode

Telemark (2014)

Differanse mellom
fylke og kommune

Engelsk skriftlig
Engelsk
muntlig

4,0
3,6

3,7
3,6

-0,3
0

3,8
4,0

-0,1
-0,4

Engelsk
fordypning
Tysk 1
Kunst og
håndverk
Kroppsøving
Matematikk
Mat og helse
Musikk
Naturfag
Norsk
fordypning
Norsk
hovedmål
Norsk sidemål
Norsk muntlig
RLE
Samfunnsfag

4,2

3,8

-0,4

3,7

+0,1

3,7
4,6

3,9
4,6

+0,2
0

3,8
4,3

+0,1
+0,3

4,6
3,9
4,7
4,5
3,9

4,7
+0,1
4,4
3,6
-0,3
3,4
4,3
-0,4
4,3
4,4
-0,1
4,3
3,6
-0,3
4,0
Ingen tall for skoleårene 2012/2013 og 2013/2014.

+0,3
+0,2
0
+0,1
-0,4

3,9

3,9

0

3,8

+0,1

3,4
3,8
3,9
4,2

3,6
3,9
3,8
4,0

+0,2
+0,1
-0,1
-0,2

3,6
4,0
4,0
4,1

0
-0,1
-0,2
-0,1

Skolene i Drangedal har også dette året rettet fokus på kartlegging av elevene, slik at lærere
og elevene selv til enhver tid skal vite på hvilket nivå elevens faglige ferdigheter skal
plasseres. Dette gir skolene bedre mulighet til å tilpasse opplæringen til elevenes nivå. Godt
implementerte systemtiltak av denne typen vil motvirke tilfeldigheter i elevresultatene.

Drangedal 10- årige skole:
Store deler av nybygget ble ferdigstilt i 2014. I april ble klasserommene til u- trinnet,
personalavdelingen og spesialrommene ferdige og kunne tas i bruk. Siste byggetrinn (baser
for 3., 4., og 7. klassene) skulle vært ferdig i desember, men på grunn av problemer med en
lekkasje, måtte innflyttingen vente til uke 10 i 2015.
En god del utearbeid (steinlegging, montering av trebenker, asfaltering, beplantning m.m.) ble
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utført i 2014. Resten av uteområdet blir ferdigstilt våren 2015.
Når alt blir ferdig, vil Drangedal ha et av Telemarks fineste skoleanlegg.
Drangedal 10- årige skole har hatt undervisning av ca. 400 elever på et anleggsområde i to år
uten uhell/ulykker.

Drangedal 10- årige skole Foto: Pål Heimdal

Kroken skole og Tørdal skule
Begge skolene har blitt oppgradert i samsvar med investeringsplanen.
Kroken skole har fått en liten fasadeendring, Ved å bygge ut et overbygg på framsiden av
skolen, har de fått to nye lagerrom. Det ene benyttes av vaktmesterne og har inngang fra
utsiden. Det andre rommet har tilknytning til lærernes arbeidsrom og blir brukt som lager for
lærebøker. Dette er et ledd i en utbedring av lærernes arbeidsforhold for å imøtekomme
dagens standard. Arbeidet fortsetter i 2015.
Skolen har fått malt to av klasserommene og installert sju digitale tavler.
Tørdal skule har også fått installert digitale tavler.
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Kroken skole

4.3 Skolefritidsordning (SFO)/Skoleferieordning
I Drangedal Kommune er det SFO ved Drangedal 10-årige skole, Kroken skole og Bø Skole. I
tillegg har vi de siste årene hatt skoleferieordning ved Drangedal 10-årige skole, som også kan
benyttes av elever ved de øvrige skolene. Per 31.12.2014 var antall elever som benyttet SFO
som følger:
SFO Drangedal 10-årige skole: 61 elever.
SFO Kroken skole: 21 elever
SFO Tørdal skule: 13 elever.

4.4 Pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT)
Skole/barnehage
Pr. 31.12. 2014
Drangedal 10 U
Drangedal 10 B
Kroken
Bø
Skole totalt
Heirekshaug b.h.
Kroken b. h
Bø/Bostrak b. h.
Barnehage totalt
Voksenopplæring
Andre
Drangedal PPT

Antall
Antall
Oppm. Antall
elever/barn oppmeldte % av
enkelttotalt
PPT
elevene vedtak
13/14
167
28
16,8
28
204
35
17,5
26
89
18
18,6
13
35
8
18,6
6
495
89
16,3
74
114
5
4,3
3
53
5
11,6
5
15
1
6,7
0
166
11
6,5
8
25
2
1
1
102

Enkelt- AvNye
vedtak sluttede saker
i%
saker i i 2014
2014
16,8
12,7
14,6
17,1
14,9
2,6
9,4
0,0
4,8

44

37

PPT har sammen med skolene hatt en gruppe (rektorene og PP- leder) som har kommet med
forslag til tiltak for at tallet på elever/barn med enkeltvedtak går ned, og på sikt ikke ligger
over gjennomsnittet i fylket vårt.
Man ønsker å satse på å ha ressurser nok i den vanlige tilpassa opplæringa (TPO) til at flere
elever får sitt behov dekket uten enkeltvedtak om spesialundervisning.
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Det er derfor svært viktig at skolene får beholde ressursene.
PPT deltar både i et fellesforum for barnehagene i kommunen og i samarbeidsteam/tilpassede
opplæringsteam ved de ulike skolene i kommunen.

4.5 Flyktningetjenesten
Kommunen har i 2014 bosatt 15 flyktninger. For å ivareta kommunens oppgaver og plikter,
samt å gi flyktningene et forsvarlig tjenestetilbud, har flyktningetjenesten til sammen 200 %
stillingshjemmel. Tjenesten har 80 % fast stilling som flykningekonsulent. Videre er det
opprettet en 60 % stilling for å ivareta språkpraksisveileder/veileder i
introduksjonsprogrammet og 60 % er en miljøarbeiderstilling. De to siste stillingshjemlene
var tidligere midlertidige, men ble faste da budsjettet ble vedtatt i desember.
Primæroppgavene til flyktningetjenesten er bosetting og integreringsarbeid, tildeling og
oppfølging av introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger. Tjenesten skal også
tilrettelegge og koordinere andre tjenester flyktningene har behov for.
I løpet av 2014 betjente flyktningetjenesten 70 personer, av disse 35 barn. Videre deltok 16
personer på introduksjonsprogrammet.

4.6 Voksenopplæringa
Voksenopplæringa har nå 33 elever fra 11 ulike nasjoner. For stabilitet i bemanning og god
planlegging er det ønskelig med et jevnt og forutsigbart tilsig av flyktninger/elever.
VO har i mange år hatt trange lokaliteter, men har nå fått god plass på gamle Solberg skole.
Alle elevene får tilbud om norskopplæring med samfunnskunnskap 21 timer pr uke.
På voksenopplæringa er det nå 4 lærere. Voksenopplæringa har et godt samarbeid med flere
av våre nabokommuner.

Elever fra voksenopplæringa, skitur på Gautefall
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4.7 Drangedal musikk og kulturskole
Drangedal kommune vil gjennom kulturskolen gi undervisningstilbud av høy kvalitet innen
kunstfag til barn og unge i Drangedal. Et godt kulturskoletilbud er viktig i forhold til bl.a
forebyggende arbeid, tilflytting og oppvekstmiljø. I tillegg til en samfunnsmessig gevinst er et
godt kulturskoletilbud viktig for den enkelte elev i form av selvtillit, identitet, sosial læring,
formidlingsevne og kunnskap. Kultur i seg selv og kulturens egenart er også viktig både for
enkeltmennesket og for lokalsamfunnet.
I august 2014 flyttet kulturskolen inn i egne lokaler ved Drangedal 10- årige skole. Høsten
2014 hadde kulturskolen 103 elever. Søkerne er barn og ungdommer fra hele Drangedal.
Det er korte ventelister.
Kulturskolen har i 2014 samarbeidet med lokale kulturaktører, flykningetjenesten, rus- og
psykiatritjenesten, kulturkontoret og skolene. Kulturskolen har også ansvaret for Den
kulturelle skolesekken og har gjennomført ulike prosjekter ved skolene. Kulturskolen
koordinerer også tilbudene i Kulturskatten. I 2014 arrangerte kulturskolen UKM
(Ungdommens Kulturmønstring) i Drangedal.
Flere av kulturskoleelevene deltok på fylkesmønstringen. Elever ved kulturskolen har også
deltatt på en rekke andre arrangementer.

Bildet er fra ungdommens kulturmønstring i Tokestua.
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4.8 - Brukertilfredshet

Resultat
Virkelig

Verdi
Dato intervall
4,8 januar 2014 - desember
2014
4,8 januar 2014 - desember
2014

Mål

Kommentarer
Resutatet av brukerundersøkelsen har en score på 4,8 poeng når det gjelder brukertilfredshet,
som også er målet for kommunen. Det er for øvrig ønskelig at enda flere brukere svarer på
undersøkelsen.
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4.9 - Brukermedvirking

Resultat
Virkelig

Verdi
Dato intervall
5,0 januar 2014 - desember
2014
4,5 januar 2014 - desember
2014

Mål

Kommentarer
Brukerne er godt fornøyd med medvirkningen, sektoren har en score på 5.0 poeng. Det er 0,5
over kommunens mål.
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4.10 - Tilgang til informasjon

Resultat
Virkelig

Verdi
Dato intervall
4,7 januar 2014 - desember
2014
4,7 januar 2014 - desember
2014

Mål

Kommentarer
Brukerne opplever at de får god nok informasjon i forhold til kommunens måltall, 4,7.
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4.11 - Medarbeidertilfredshet

Resultat
Virkelig

Verdi
Dato intervall
4,8 januar 2014 - desember
2014
4,7 januar 2014 - desember
2014

Mål

Kommentarer
Medarbeidertilfredsheten scorer 4,8 som ligger litt over kommunens mål.
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4.12 - Medvirkning

Resultat
Virkelig

Verdi
Dato intervall
5,0 januar 2014 - desember
2014
4,8 januar 2014 - desember
2014

Mål

Kommentarer
Medarbeiderne er svært tilfreds med medvirkningen på egen arbeidsplass. Resultatet er 5.0 ,
0,5 over kommunens mål.
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4.13 - Informasjon

Resultat
Virkelig

Verdi
Dato intervall
4,7 januar 2014 - desember
2014
4,8 januar 2014 - desember
2014

Mål

Kommentarer
Resultatet ligger tett opp mot målet for kommunen. Det er en liten framgang fra 2013.
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4.14 – Egenvurdert kompetanse

Resultat
Virkelig

Verdi
Dato intervall
4,8 januar 2014 - desember
2014
4,8 januar 2014 - desember
2014

Mål

Kommentarer
Egenvurdert kompetanse blant medarbeiderne har en score på 4,8. Resultatet er bedre i 2014
enn 2013 og helt likt med kommunens målsetting. Vi har god dekning av kvalifiserte
medarbeidere i sektoren. Selv om medarbeiderne i stor grad opplever mestring i jobben, er det
viktig at kompetanseheving får høy prioritet.
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4.15 - Sykefravær

Resultat hittil i år
Virkelig

Verdi
Dato intervall
5,5% januar 2014 - desember
2014
5,3% januar 2013 - desember
2013
5,9% januar 2014 - desember
2014
1 988,8 januar 2014 - desember
2014
35 949,2 januar 2014 - desember
2014
664,1 januar 2014 - desember
2014
1 324,7 januar 2014 - desember
2014
Verdi
Dato intervall

I fjor
Mål
Antall sykedager
Mulige dagsverk
Sykefravær <16 dager
Sykefravær > 16 dager
Resultat denne perioden

Sykefravær pr. år

Kommentarer
Sykefraværet er målt til 5,5 % i 2014, mot 5,3 % i 2013. Det ligger likevel godt under
kommunens målsetting på 5,9 %. Det er viktig å legge forholdene til rette på best mulig måte
slik at medarbeiderne kan fungere godt.
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4.16 - Forbruk av budsjett
Her vises akkumulert avvik regnskap mot periodisert budsjett hittil i år.
Resultat
Akkumulert forbruk hittil i år i %
Mål
Akkumulert avvik
Akkumulert resultat
Akkumulert budsjett
Hjelpe tabell for å avstemme regnskap og revidert
budsjett
Budsjett : justet for konto 1580 og 1980
Budsjett : uten justeing for konto 1580 og 1980

Verdi
Dato intervall
100,0% januar 2014 - desember
2014
100,0%
januar 2013
0,0 januar 2014 - desember
2014
85 110 429,6 januar 2014 - desember
2014
85 110 429,6 januar 2014 - desember
2014
Verdi
Dato intervall
85 110 429,57 januar 2014 - desember
2014
85 110 429,57 januar 2014 - desember
2014

Kommentarer
Regnskapet for 2014 viser at sektor for oppvekst og undervisning har brukt 100 % av
budsjettet. Det jobbes kontinuerlig med å overholde budsjettet, både fra sektorkontorets side
og ute på de enkelte enhetene.
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5. Helse og Velferd
5.1 - Brukertilfredshet

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
5,2
4,8

Dato intervall
2014
2014

Kommentarer
Det ble gjennomført brukerundersøkelser ved sykehjemmet, i demensavdelingen, i
hjemmesykepleien og ved frisklivssentralen i 2014. Både den totale brukertilfredsheten,
brukermedvirkningen og tilgang til informasjon oppnår resultater godt innenfor kommunens
målsetting. Helse- og omsorgstjenester skal ytes etter individuelle vurderinger, og det legges
vekt på god dialog med både brukere og pårørende ved tildeling og utforming av
tjenestetilbudet.
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5.2 - Brukermedvirking

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,9
4,5

Dato intervall
2014
2014

Verdi
5,0
4,7

Dato intervall
2014
2014

5.3 - Tilgang til informasjon

Resultat
Virkelig
Mål
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5.4 - Medarbeidertilfredshet

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,5
4,7

Dato intervall
2014
2014

Kommentarer
Ved årets medarbeiderundersøkelse deltok 138 av 212 medarbeidere, noe som tilsvarer 65 %
oppslutning. Dette er noe lavere deltakelse enn året før, og mer på linje med tidligere år. Det
er ingen resultater som skiller seg nevneverdig ut fra tidligere undersøkelser. Kommunalsjefen
merker seg at det er gjennomgående god score på at medarbeidere opplever å ha nok
utfordringer i jobben, innehar nødvendig kompetanse, jobber i høy grad selvstendig og føler
de mestrer jobben utfra forventningene som stilles. Det er for lav score totalt sett, til å si at
medarbeiderne i helse og velferd er så tilfredse som kommunen har som målsetting.
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5.5 - Medvirkning

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,6
4,8

Dato intervall
2014
2014

Kommentarer
Årets resultat for medvirkning er lavere enn de siste årene, og ikke oppnådd måloppnåelse. 52
% av de som har deltatt på medarbeiderundersøkelsen har fått tilbud om medarbeidersamtale
siste 12. mnd, og dette er lavere enn før. Kommunalsjefen mener å sitte med informasjon som
tilsier at medarbeidersamtaler gjennomføres i langt høyere grad enn undersøkelsen gir uttrykk
for. Årets medarbeidersamtaler har i noen grad blitt ujevnt gjennomført, og flere har hatt
dette, etter at medarbeiderundersøkelsen ble gjort. I forbindelse med kommunestyrets
budsjettvedtak om omfattende nedskjæringer, ble det lagt vekt på tett samarbeid med
tillitsvalgte og ansatte ved vurdering av tiltak og hvilke konsekvenser dette ville medføre.
Partssamarbeidsmøter gjennomføres månedlig i de store avdelingene.
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5.6 - Informasjon

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,7
4,8

Dato intervall
2014
2014

Kommentarer
Medarbeidernes opplevelse av å ha god nok informasjon er ikke tilstrekkelig for å oppnå
kommunens mål. Resultatet er på likt nivå som før. Flere avdelinger utvikler nå egne rutiner
for å sikre god informasjon til ansatte. Dette er en kontinuerlig utfordring i avdelinger med
drift 24/7, og med mange ansatte i små stillinger.
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5.7 - Egenvurdert kompetanse

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,8
4,8

Dato intervall
2014
2014

Kommentarer
Medarbeidernes egenvurderte kompetanse er i tråd med kommunens målsetting. KOSTRAtall for 2014 viser at andelen faglærte i pleie- og omsorgssektoren nå er på 86 % i Drangedal
kommune. Dette er vesentlig bedre enn både sammenlignbare kommuner og
landsgjennomsnittet. Fylkesmannens kompetansemidler (150 000,-) er brukt til:
 Støtte fullførelse av lederutviklingsprogram for 5 ledere i sektoren
 Stipend til 3 ansatte som tar helsefagarbeider
 Stipend til 2 ansatte som tar fagskole i miljøarbeid for mennesker med nedsatt
funksjonsevne
 Stipend til 1 ansatt som tar vernepleierutdanning
 Stipend til 1 fagarbeider som tar videreutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie
I tillegg er det mottatt støtte til videreutdanning i psykisk helsearbeid for to ansatte, samt OUmidler til støtte for lederutvikling for barnevernleder.
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5.8 - Sykefravær

Resultat hittil i år
Virkelig
I fjor
Mål
Antall sykedager
Mulige dagsverk
Sykefravær <16 dager
Sykefravær > 16 dager
Resultat denne perioden

Verdi
9,9%
8,9%
5,9%
3 547,7
35 873,8
779,4
2 768,4
Verdi

Dato intervall
2014
2013
2014
2014
2014
2014
2014
Dato intervall

Sykefravær pr. år

Kommentarer
Sykefraværet for helse og velferd endte med et årsresultat på 9,9 %. Dette er høyt, sett i
sammenheng med de siste årene. Det var stort press på sektoren siste halvår i 2013, og dette
dro seg også ut i første halvår 2014. Sykefraværet viste en vesentlig nedgang siste halvår i
2014, og den gunstige utviklingen holder seg videre i 2015. Det er legemeldt langtidsfravær,
som dominerer sykefraværet.
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5.9 - Forbruk av budsjett

Resultat
Akkumulert forbruk hittil i år i %
Mål
Akkumulert avvik
Akkumulert resultat
Akkumulert budsjett
Hjelpe tabell for å avstemme regnskap og revidert
budsjett
Budsjett : justet for konto 1580 og 1980
Budsjett : uten justeing for konto 1580 og 1980

Verdi
102,5%
100,0%
-2 959 687,0
122 121 981,1
119 162 294,1
Verdi

Dato intervall
2014
2013
2014
2014
2014
Dato intervall

122 121 981,07
119 162 294,07

2014
2014

Akkumulert tallverdier

Akkumulert forbruks oversikt

Sektor for helse og velferd endte med et merforbruk på 2,9 millioner. Dette tilsvarer 2,5 %.
Midtveis i året, lå det an til et større merforbruk enn det endelige resultatet viser. Gjennom en
kombinasjon av redusert trykk på tjenester, stram styring og god medvirkning fra ansatte ble
det endelige resultatet bedre enn antatt.
Sektoren har i 2014 mottatt tilskudd til følgende prosjekter/tiltak:








Kr. 700 000,- til hverdagsrehabilitering
Kr. 659 150,- styrking saksbehandlerstilling barneverntjenesten
Kr. 560 000, - boveileder
Kr. 72 500,- tiltaksmidler barnefattigdom
Kr. 360 172,- kommunalt rusarbeid
Kr. 230 000,- friskliv/satsing kronikergrupper
Kr. 500 000,-, rekruttering fastlege

Følgende avvik er meldt i 2014:




50 HMS avvik
10 skademelding – person
393 tjenesteavvik
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Lyst til å vite mer?
Her følger årsrapporter fra tjenesteområdene i helse og velferd:
5.10 Tjenestekontoret – ansvar 13111
Økonomi:
Avdelingen hadde et budsjett på kr 3.665.377, og et regnskap på kr 3.258.482, og derav et
positivt avvik på ca kr 407.000. Dette skyldes i hovedsak ubrukte samhandlingsmidler kr 248
000, mindreforbruk på omsorgslønn kr 120 000, og refusjon sykepenger kr 80 000.
Ansatte og ansvarsområde:
Tjenestekontoret hadde i 2014 fire årsverk knyttet til avdelingen, derav en prosjektstilling –
boveileder finansiert ved tilskuddsmidler. Avdelingen har en stabil bemanningssituasjon.
Boveilederstillingen følger opp vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunen på tvers av
avdelinger, og deltar i kommunens Husbanknemd og Bolignemd.
Tjenestekontoret forvalter kommunens tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven,
saksbehandling, tildeling og avslag på tjenester.
 Hjemmesykepleie, hjemmehjelp/ praktisk bistand, trygghetsalarm, matombringing,
omsorgslønn, dagopphold, hjelpemidler, BPA, støttekontakt, IP, tidsbegrenset opphold
i institusjon, langtidsopphold i institusjon, tilrettelagt bolig, bolig i bofellesskap,
avlastningstiltak, psykiatrisk bistand, rehabilitering.
 Kartleggingsbesøk ute hos brukerne
 Samhandler med tjenesteutøverne og har regelmessig møter.
 Samhandler tett med sykehuset for å ivareta pasientene ut fra samhandlingsreformens
intensjoner.
 Samhandler med fastlegene
Tjenestekontoret ivaretar i tillegg følgende oppgaver:
 Mottaksenhet for elektronisk meldingsutveksling, inklusiv melding om
utskrivningsklare pasienter i tråd med gjeldene samhandlingsavtale
 Ansvarlig for kommunens demens team
 Hørselskontakt for ambulerende audiograftjeneste
 Hjelpemiddelkoordinator
 Koordinerende enhet i kommunen
 Individuell plan – oppfølging / opplæring av koordinatorer
 Forvalter “Grønn omsorg”
 IPLOS-ansvarlig
 Kvalitetssikring / Utarbeidelse av prosedyrer / Internopplæring’
 Systemansvar for Profil, pleie- og omsorgstjenestens fagprogram
 Nettredaktør for sektoren
 Ressurskrevende tjenester, beregning / rapportering
 Sekretær i kommunens bolignemd, tildelingsansvar på kommunale boliger
Tjenesteproduksjon 2014
256 brukere fikk innvilget 634 tjenester, 11 brukere fikk avslag. Det ble mottatt to klager.
Totalt hadde sektoren en tjenesteproduksjon til 432 brukere med 1449 tjenestetilbud.
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TJENESTE
Avlastningstiltak
Heldøgns bolig
BPA
Dagtilbud
Fysioterapitj. – rehabilitering
“Grønn omsorg”
Hjemmehjelp
Hjemmehjelp m. opplæring
Hjemmesykepleie
IP
Bolig
Korttidsopphold
Langtidsopphold
Full kost fra kjøkken
Middagslevering
Middag i Bolig
Omsorgsbolig
Omsorgsbolig i kollektiv
Omsorgslønn
Psykisk helsetjeneste
Støttekontakt
Trygghetsalarm

NYE VEDTAK 2014
64
4
1
4
45
2
52
28
152
3
9
110
15
7
23
2
1
8
3
55
27
19
634
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E-meldingsutveksling med samhandlingsparter i 2014.
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5.11 Heimetjenesten - heimesjukepleien, dagsenter for eldre, Gudbrandsvei
bokollektiv og Neslandstunet bokollektiv
Heimetjenesten har i større grad enn før hatt fokus på hjelp til selvhjelp. Det har vært et tett
samarbeid med rehabiliteringsteamet, slik at det har vært mulig å ta imot
rehabiliteringspasienter fra sykehuset. Det har vært relativ stor gjennomgang av pasienter. 57
vedtak ble avsluttet i løpet av 2014. Noen av disse vedtak ble erstattet med vedtak som
omfattet økte tjenester, men de aller fleste antas definitivt avsluttede vedtak eller vedtak som
inneholdt færre tjenester.
I heimesjukepleien ble det innført Mobil Omsorg. Dette resulterte i økt effektivisering av
tjenester og bedre kontinuitet. Nyttighetsverdien av pasientjournalen som et levende verktøy
har blitt mer synlig. De ansatte får nå arbeidslister elektronisk, det har blitt enklere å få
rapportoversikt over aktuelle pasienter og rapportskrivingen skjer nå fortløpende.
Det har blitt jobbet videre med primærgruppene og noen grupper fungerer fullt etter hensikten
nå. Det har blitt innført rutine på kartleggingssamtale, som skal gjennomføres av
(primær)sykepleier senest tre dager etter hjemkomst fra sykehus/sykehjem. Samtalen er en
kvalitetssikring og grunnlag for videre oppfølging av hver enkelt pasient. Rutinen har ikke
blitt innarbeidet godt nok enda, men det skal jobbes videre med dette. Pasientene i
bokollektivenes skal få samme grad av sykepleieroppfølging som pasientene i
heimesjukepleien.
Dagsenter for eldre blir som kjent betjent av ansatte i heimesjukepleien. Ved utgangen av
2014 hadde 15 pasienter vedtak på dette tilbud. Tradisjonstro ble det også i 2014 gjennomført
sommerfest, høstbasar og juletrefest. Dagsenteret får jevnlig besøk av både frisør og
fotterapeut. Andre aktiviteter som kan nevnes for 2014 er bingo hver fredag, Quiz, tur til
Kroken med middag på Sagodden og omvisning på bygdetunet. Turene er dessverre litt
begrenset grunnet transportproblemer. I 2014 ble for første gang gjennomført
brukerundersøkelse blant dagsenterbrukerne. Der gir brukerne uttrykk for at tilbudet er svært
viktig for livskvaliteten deres. Det å spise felles måltider og ha sosialt samvær gir en
uvurderlig verdi til hverdagen.
2014 har vært preget av et høyt sykefravær og stor arbeidsmengde i hele heimetjenesten. Det
har blitt foretatt noen organisatoriske grep (bl.a. innføring av dagturnus til fagsykepleier som
sørger for kontinuitet og noen justeringer i vaktlengder og vaktfordeling), som etter leders
vurdering har vært med på å stabilisere arbeidsgruppa, slik at vi klarer å mestre
arbeidsmengden.
I 2014 har 8 pasienter fått mulighet til å dø i sitt eget hjem. Noen arbeidssituasjoner tilknyttet
terminal pleie har vært mer krevende enn andre, men heimesjukepleien har fått positive
tilbakemeldinger i samtlige situasjoner. Vi har klart å gjennomføre dette takket være en stor
fleksibilitet blant sykepleierne, tilgang til en dyktig kreftsykepleier og veldig godt samarbeid
med fastlegene.
Det har vært god tilgang til vikarer, som i større grad enn før er villig til å gå på tvers av
avdelingene. En ufaglært assistent i Gudbrandsvei bokollektiv begynte på fagutdannelse. Når
hun fullfører utdannelsen, har heimetjenesten kun faglærte ansatte. Per i dag er det 19,8
årsverk helsefagarbeidere og 6,4 årsverk sykepleiere. Noe som betyr at vi er på veg til målet
40/60 helsefagarbeidere/sykepleiere, men har fortsatt en stykke å gå.
Det jobbes videre med gode rutiner for opplæring av tilkallings- og sommervikarer.
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5.12 Heimehjelp / Praktisk bistand i heimene
Det blir stadig flere som trenger heimehjelp, pr. i dag er det vel 50 brukere i uka som får dette
her i vår kommune. Det er nå ikke bare de eldre som får denne typen tjeneste, det er også flere
og flere unge som mottar denne typen hjelp.
Personer kan søke om hjemmehjelp hvis de trenger praktisk hjelp til rengjøring. Det er
kommunen som i samarbeid med bruker, bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at
personen skal være i stand til å bo hjemme lengst mulig.
Brukeren skal selv stimuleres til å gjøre de oppgaver som vedkommende har mulighet for å
klare, og hjemmehjelpen utfører derfor ikke oppgaver som brukeren selv kan gjøre.
Hjemmehjelpen kan bistå med å dekke følgende oppgaver som den enkelte selv ikke er i stand
til å ivareta: Rengjøring av oppholds-rom i leilighet/bolig med gulvvask, støvsuging og
støvtørking. Unntak kan gis når det er medisinsk /sosiale forhold som ellers ville gitt uverdige
bo -og leveforhold. Sengeskift ved behov. Klesvask etter avtale.
Det mest vanlige er at hjelpen gis hver 14. dag, men det er også mange som har heimehjelp
hver uke, med 1 til 1,5 time hver gang.
Det har i den senere tid vært mye sykefravær i denne tjenesten, og det har vist seg å være
utfordrende å rekruttere vikarer. Dette er en tung fysisk jobb som krever god helse.
Det jobber 8 ansatte her fordelt på 2,6 årsverk.
I og med at det har blitt flere brukere som får denne type hjelp, har dette ført til et overforbruk
på budsjettet.

BPA
Under praktisk bistand i heimen, kommer også BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse).
Dette er en tjeneste der mottaker av hjelpen også er arbeidsleder. Kjernen i idelogien går ut på
at den funksjonshemmede som trenger praktisk bistand for å delta på livets ulike arenaer, skal
få styre sin assistent selv. På denne måten trenger de da ikke være avhengig av det offentlige
hjelpeapparat. Dette gir den enkelte bruker et mer selvstendig liv.
Dette er en tjeneste som trolig vil komme mer og mer i tiden framover. Her i Drangedal her vi
for tiden en bruker som har denne tjenesten, og det er 6 ansatte fordelt på 2,3 årsverk der.

5.13 Drangedal kommunale kjøkken
Drangedal kommunale kjøkken består av 2,88 årsverk fordelt på 4 personer.
Vi lager mat til sjukeheimen, Lauvåsen bofellesskap, Neslands tunet bokollektiv,
Gudbrandsveien bokollektiv dette er til sammen 74 plasser. Kjøkkenet er ansvarlig for fullkost
til disse plassene.
Kjøkkenet lager også mat til hjemmeboende med hjemkjøring av mat av mandag, tirsdag,
torsdag og fredag. Dette utgjør ca 240 porsjoner i mnd.
Vi lager også mat til møter i kommunen.
Vi prøver å lage det meste fra bunnen av og prøver å unngå å bruke mye ferdige produkter.
Vi baker alle kaker og brød selv.
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5.14 Drangedal Sjukeheim
Tjenestetilbudet og brukertilfredshet: Utviklingstrekk innenfor tjenestene i 2014
For Drangedal sjukeheim har 2014 vært et år i Samhandlingens ånd. I løpet av 2014 endret
situasjonen seg og i de siste månedene av året var det ledig romkapasitet. Behovet for
langtidsplasser var ikke lenger så stort og det ble anledning til å ta imot et større antall
korttidspasienter enn tidligere. Vi opplevde at ferdigbehandlede pasienter fra sykehuset kom
tidligere tilbake til kommunen og sjukeheimen var i stand til å ta imot disse på en god måte..
Sykehjemmet opplever god samhandling og kommunikasjon med de andre fagavdelinger i
kommunen og kommunens tjenestekontor. Dette og ledig kapasitet resulterte at vi var i stand
til å ta imot flere til korttidsopphold for kartlegging, rehabilitering og avlastning.
Behovet for korttidsplasser vil sannsynligvis øke i framtida, både i forhold til
Samhandlingsreformen og kommunens ansvar for forebyggende helsearbeid og rehabilitering.
Det ble i 2014 opprettet en egen korttidsfløy. Dette har vært en svært positiv erfaring.

Utvikling de 3 siste år:
Tidsrom

Langtidsopphold

Korttidsopphold

Avlastningsopphold

Rehabilitering
2012

47

43

6

2013

48

51

7

2014

39

62

23

Brukertilfredshet og mål:


God behandling og omsorg



Fremming av egenmestring og selvbestemmelse



Opplevelse av respekt



Kontinuerlig god og forståelig informasjon

Brukertilfredsheten er god. På spørsmål til brukerne/pårørende om hvor fornøyd de er med
tjenestene ved Drangedal sjukeheim, er gjennomsnittsvaret 5,6 (skala fra 1-6) i 2014.
Resultatet viser at brukerne og pårørende føler seg godt ivaretatt både i forhold til behandling,
omsorg og hvordan de blir møtt av personalet. Det jobbes kontinuerlig med å gi pårørende
god informasjon og tilbud om pårørendesamtaler. Det som skiller seg ut i negativ retning er
hvor fornøyd brukerne er med aktivitetene i avdelingen. Som tiltak de to siste år er det gitt en
bedre og samlet informasjon om hva som er av tilbud om fellesaktiviteter hver uke og i 2014
ble det også ansatt trivselsassistenter i sommerukene. Erfaringene er gode, både for personale,
pasientene og ungdommene. Pasientene satte stor pris på å være mer ute enn de ellers har
mulighet til.
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Dagsrytmen ved begge avdelingene styres, så langt det er mulig av pasientenes individuelle
behov når det gjelder søvn og hvile, stell og pleie, ernæring, behandling og aktivisering.
Trivsel og aktiviteter:
Det har vært fokus på underholdning til pasientene i 2014. Røde Kors besøkstjeneste og en
gruppe frivillige har sang, musikk og andakt to ganger i måneden. Lokale bidragsytere som
barnekor, barnehage og musikklubber har bidratt i 2014. Det ble arrangert konserter med
eksterne aktører ca. en gang pr. måned. De fleste synes nå å være fornøyd med tilbudet.
Høydepunktet i 2014 var kabarèen “Skål for livet” Veslemøy Solberg og Sven Ohrvik.
Pasienter fra Lauvåsen Bofellesskap ble invitert og vi samla pasientene og serverte kanapèer
og champagne. Dette ble for mange en hyggelig aften.

Måltall brukertilfredshet
MÅLEKART BRUKERE
Fokusområde

Måleindikator

Resultat 2014

God oppslutning om
brukerundersøkelsen

Deltakelse %

69 %

 75 %

Helhetlig fornøyd med
tjenestetilbudet

Bruker- undersøkelse

5,6

 5,0

(1-6)
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Medarbeidere; godt arbeidsmiljø og økt nærvær
Alle medarbeidere skal ha en arbeidssituasjon som er helsefremmende, meningsfull og
inkluderende. Sykehjemmet skal systematisk arbeide for forebygging av arbeidsrelaterte
plager, skader og sykdommer. Systematisk HMS-arbeid og gode rutiner skal gjennom ROSanalyser, vernerunder, medarbeidersamtaler og partsamarbeid skal avdekke, kartlegge og
korrigere avvik eller problemer i arbeidsmiljøet av både fysiske og psykososiale art. Strategi
og tiltak utarbeides av leder i samarbeid med personalgruppa. Partssamarbeidet skal ivareta
medvirkning fra arbeidstakerne og skape en god og målretta dialog som bidrar til systematisk
arbeide mot felles mål. Partsamarbeidet skal trygge relasjoner og resultere i gjensidig
forståelse og respekt for hverandres roller. Det legges til rette for systematiske møter som
sikrer tilstrekkelig kontakt mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud.
Sykefraværsoppfølging og tilrettelegging for å øke nærværet er kontinuerlig i fokus.
Forflytningskurs og kurs i øvelser som forebygger fysiske belastningsskader i nakke og rygg
ble organisert i 2014 og skal gjentas i 2015. Gode forflytningshjelpemidler skal være
tilgjengelig og brukes som forebygging av skader.
Det blir lagt vekt på sosiale tiltak for å øke trivselen hos medarbeidere.. Sosiale tiltak i 2014:
tur til Polen, juleavslutning, sommeravslutning, Ingalomi på Lillehammer, turgjeng 1g/pr uke
i sommerhalvåret. Sjukeheimen har velferdsrom med massasjestol og solarium som blir flittig
brukt. Alle har ansvar for det psykososiale arbeidsmiljøet og turene gjøres på fritiden. Leder
legger til rette for at flest mulig kan delta.
Måltall medarbeidertilfredshet
MÅLEKART MEDARBEIDERE/HMS
Målsetting

Måleindikator

Resultat 2014

Høy deltakelse
på medarbeiderundersøkelsen

Deltakelse

88 %

 85 %

Tilfredse
medarbeidere

Helhetsvurdering av arbeidssituasjonen

4,8

 4,7

Høyt nærvær

Sjukefraværs- statistikk

Renhold/ leder:
4,3 %

< 7,5%

Avdelinger:
6,5%
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Økonomi; budsjettstyring
Drangedal sjukeheim prioriterer kontinuerlig innenfor forholdsvis knappe ressurser. Inntak av
vikarer, ekstrahjelp og overtid vurderes fortløpende. I perioder med komplekse utfordringer
og pasientoverbelegg vurderes ressurser og kompetanse. Dersom det foretas reduksjon av
økonomiske ressurser, må det også reduseres i antall pasientplasser. Inntektsgrunnlaget for
Drangedal Sjukeheim er avhengig av hvilke type opphold pasienten har fått innvilget.
Vederlagsgrunnlaget beregnes etter type opphold som er regler som reguleres av stortinget.
Flere korttidsopphold pr. år reduserer inntekten. Drangedal sjukeheim er nå 10 år gammel og
det oppdages en del slitasje på elektromedisinsk utstyr. Når noe av dette går i stykker, må det
erstattes øyeblikkelig. Det er også slitasje på annet inventar. Dette kan medføre ekstrautgifter i
årene framover. Alarmsystemet ble oppgradert i 2014. Dette ble budsjettert av
investeringsmidler. Tre nye oppvaskmaskiner og gardiner ble også prioritert kjøp inn i 2014.
På grunn ledige rom juli og utover høsten, ble det gjort et forsøk på å drifte sjukeheimen med
fleksibel bemanning. Ved planlegging og nøye vurdering av bemanningsbehov, ble det
allikevel et positivt budsjettresultat.
Mål:


Holde seg innenfor budsjettrammen samtidig å ha et kvalitetsnivå som gir fornøyde
brukere



En god personalpolitikk og at ressursene er godt utnyttet



Ha oversikt og kontroll

Måltall økonomi
MÅLEKART ØKONOMI
Målsetting

Måleindikator

Resultat 2014

Målsetting 2015

Budsjettet er
bærekraftig over tid

Budsjettavvik

Forbruk

100 % balanse

Budsjettet er i 100 %
balanse

+ 741 359

5.15 Lauvåsen bofellesskap/skjermet enhet for demente
Lauvåsen Bofelleskap og Lauvåsen Skjerma enhet består av to avdelinger. På den ene
avdelingen regnes beboerne som hjemmeboende, og den andre avdelingen fungerer som en
institusjonsavdeling (skjerma enhet). I løpet av 2014 har vi hatt fullt belegg, bortsett fra en
kort periode da vi hadde et ledig rom på den hjemmeboende siden.
Vi har større utfordringer knyttet til dagens pasientgruppe enn tidligere, særlig i forhold til
utfordrende og utagerende atferd. Vi har flere pasienter med denne type atferd, noe som vi
også regner med vil være trenden fremover. Dette får følger både for medpasienter og
personalet som jobber i avdelingen. Grunnen er at det blir økt uro, noe som gjør det mer
krevende å jobbe med miljøbehandling og tillitsskapende tiltak for pasientene. Dette var også
grunnen til at vi hadde behov for ekstra personalressurser på institusjonsavdelingen på
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ettermiddag/kveld frem til august 2014. Denne ekstra personalressursen, måtte kuttes på
grunn av innsparinger i kommunen.
Brukertilfredshet
Bruker tilfredsheten er god. På brukerundersøkelsen som ble gjennomført i 2014, er
gjennomsnittssvaret på hvor fornøyde de er med tjenestene i Lauvåsen Bofelleskap/Lauvåsen
Skjerma enhet: 5,8 (skala fra 1-6). Resultatet viser at pasientene og pårørende føler seg
ivaretatt både i forhold til behandling, informasjon og hvordan de blir møtt av personalet. På
spørsmål som går på mulighet for å snakke med lege om behandlingen, er scoren noe lavere
enn på de andre spørsmålene som går på informasjon. Grunnen til dette er trolig at dette
gjelder pasientene som bor på den hjemmeboende siden og som har sine fastleger. Et annet
punkt som skilte seg ut i mer negativ retning, var hvor fornøyd pasientene var med aktiviteter
og underholdning. Av kommentarene kom det frem at dette gjaldt helst underholdningen. Det
er vanskelig å imøtekomme alle individuelle ønsker når det gjelder underholdning, men vi
forsøker så godt vi kan. Vi har også fokus på å gjøre ulike aktiviteter sammen med pasientene
hver dag, så sant det lar seg gjøre ut fra pasientenes dagsform o.l. Dette er en del av vår måte
å jobbe med miljøbehandling for å dempe uro, samtidig som pasientene får forsøkt å
opprettholde sine resterende ressurser. Vi har også hatt trivselsassistenter i sommerukene i
2014. Dette har vi gode erfaringer med. Både beboerne og personalet opplever dette som
positivt.
Trivsel og aktiviteter
Vi har besøk fra Røde Kors besøkstjeneste en gang i måneden. Dessuten har vi besøk av
lokale musikklubber og barnehagen som underholder hos oss. Dessuten har vi besøk av
eksterne musikere som kommer og underholder hos oss flere ganger i året .
Vi i Lauvåsen ble også invitert til kabareèn “Skål for livet” som ble arrangert på sjukeheimen.
Her ble det servert kanapeèr og champagne i forbindelse med konserten. Pasientene synes
dette var en veldig hyggelig kveld.
Økonomi
Vi har knappe økonomiske rammer som vi jobber ut i fra. Hele tiden må vi vurdere innleie av
vikarer og ekstrahjelp i forhold til våre økonomiske rammer. Vi hadde også i 2014 en særlig
utfordrende situasjon på institusjon siden(skjermet avdeling) som krevde ekstra ressurser på
ettermiddag/kveld. Denne ekstra personalressursen hadde vi fra januar til august, da måtte den
opphøre på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i kommunen. Dette har vært
med på å gi et negativt økonomisk resultat i 2014 for Lauvåsen Bofelleskap/Lauvåsen
Skjerma enhet..
Lauvåsen Bofellesskap/Lauvåsen Skjerma enhet er nå 11 år. Det begynner å bli en del slitasje
både på bygningen og inventaret, noe som vil føre til mer utgifter de kommende årene.
Oppvaskmaskinene på begge avdelingene er slitte og velbrukte. Det er stor slitasje på dem,
samt ofte reparasjon på disse maskinene. Ønske er å anskaffe industrimaskiner som er mer
holdbare for denne typen bruk.
Alarmsystemet vårt ble oppgradert i 2014. Denne oppgraderingen ble finansiert av
investeringsmidler. Det oppstod en del “barnesykdommer” i perioden som alarmsystemet ble
oppgradert. Det var en hektisk periode, men resultatet ble bra til slutt. Det er en viktig
trygghet å ha et alarmsystem som vi kan stole på.
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5.16 FH – Boligene

21. oktober 2013 flyttet de første beboerne inn i de nye FH – Boligene. Bygget er et
bofellesskap med 14 permanente leiligheter og en avlastningsleilighet. Pr i dag er alle
leilighetene tatt i bruk. Vi har fått et fantastisk bygg. Det er både praktisk konstruert og
innredet og styres av den nyeste teknologi. Både beboere og ansatte trives godt og ansatte er
stolte av å jobbe i så fine, nye og moderne lokaler.

FH – Boligene har også et eget trimrom for beboerne. Der har vi blant annet: Trimsykkel,
Balansematter, Gymballer, Ballbinge, Bocciaspill, Dartspill med erteposer og Ringspill.
I tillegg har vi to store fellesstuer hvor vi har felles aktiviteter. Beboerne kan spille
minibilliard eller fotballspill. Vi har også en prosjektor med lerret hvor vi kan se sport, film
etc. Vi har også flotte uteområder som brukes flittig. Hver onsdag er det grilldag for beboerne
og da tennes bålpanna opp.

Innflytting i samlokaliserte boliger har ført til nye utfordringer og forandringer for ansatte.
Dette får også konsekvenser for beboerne. Det har vært nødvendig å forandre arbeidsmetoder
og strukturering av hverdagen.
Prosjektet «ufrivillig deltid» og «ny organisering i nye boliger»
ble igangsatt oktober 2012. Mandatet til prosjektet var blant annet å se på muligheter for å øke
stillingsprosentene til ansatte og å skape en mer dynamisk drift. En konsekvens av prosjektets
egenart og synergieffekter av samlokalisering har vi redusert antall årsverk fra 29 til 22.
Historikk
Antall deltidsansatte i ulike omsorgsyrker er svært høy. Drangedal kommune har i lengre tid
hatt fokus på deltidsproblematikken. I februar 2011, gjennomførte kommunen en
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deltidsundersøkelse, en kartlegging av deltidsarbeid i pleie- og omsorgssektoren. Innenfor
avdelingen Bistand for funksjonshemmede var det 29 av 40 fast ansatte som besvarte
deltidsundersøkelsen. Kartleggingen viste at 13,8 % av de som jobber deltid er
undersysselsatte, og at 58,62 % av de deltidsansatte ønsket større avtalte stillinger.
Kartleggingen viste også at 20,7 % av deltidsstillingene var mindre enn 19 timer pr. uke.
På bakgrunn av det overnevnte valgte Drangedal kommune, innenfor avdeling Bistand for
funksjonshemmede, å tilsette en prosjektleder i 40 % stilling innenfor «ufrivillig deltid».
Prosjektleder startet opp 15. oktober 2012 og avsluttet 20. juni 2014. Dette for å sikre en god
prosess ved å sikre involvering og medvirkning fra tillitsvalgte, vernetjenesten og ansatte.
Drangedal kommune ønsket i første omgang å prøve ut alternative arbeidstidsordninger
innenfor avdelingen Bistand for funksjonshemmede. En av årsakene var at denne avdelingen
hadde mange ansatte med små stillinger. En annen årsak var innflytting i ny bolig 21. oktober
2013.
Formålet med prosjektet var «ny organisering i nye boliger» og «ufrivillig deltid». Et av
formålene har vært og kartlegge i hvilken grad ansatte innenfor Bistand for
funksjonshemmede reelt ønsket heltidsstillinger. Prosjektleder har i tillegg utforsket hvilke
ulike fleksible arbeidstidsordninger ansatte ønsker seg.
Hensikten med å prøve ut alternative arbeidstidsordninger er å tilby bedre tjenester til
brukerne og samtidig utnytte arbeidskraftressursene bedre. Disse arbeidstidsordningene
inneholder vakter med daglig og ukentlig arbeidstid som fraviker arbeidstidsbestemmelsene i
arbeidsmiljøloven. Disse må derfor igjennom en omfattende, partsbasert
kvalitetssikringsprosess. I den forbindelse er det viktig og bruke god tid på planlegging og
involvere de ansatte ved tjenestestedet både i turnusordninger og i driften. Så langt i prosessen
har vi innenfor Bistand for funksjonshemmede brukt god tid på planlegging og involvering.
Økt brukerfokus og mer fleksibilitet
Et fremtredende trekk ved dagens velferdsorganisering er økt fokusering på brukerne. Dette
stiller nye krav til de ansattes tilpasningsevne. I utviklingen av alternative
arbeidstidsordninger legges det økt vekt på arbeidskraftens tilgjengelighet og kontinuitet.
Omlegging av turnusordningene, innenfor Bistand for funksjonshemmede, vil mest sannsynlig
gi positive resultater for brukerne av tjenestene som vil kunne oppleve en betydelig større
kontinuitet og stabilitet i personellet. I tillegg vil omleggingen av turnusordningene gjøre at
behovet for små (uønskede) deltidsstillinger reduseres med omtrent en tredjedel. I tillegg viser
forskning at de alternative turnusordningene har gitt lavere sykefravær.
Med dette som utgangspunkt skal prosjektet «heltid – deltid» innenfor Bistand for
funksjonshemmede ha følgende hovedfokus:
 Arbeidstidsordninger og tydeliggjøring av behovet for å fordele helg på færre ansatte
for å fordele den totale bemanningen på færre personer
 Økt brukerfokus / brukertilfredshet
 Oppnå trygge og stabile tjenester i form av forutsigbarhet og struktur
 Skape bedre relasjoner mellom ansatte og brukere
 Prosjektet skal vurdere arbeidstidsorganiseringens påvirkning på brukere og kvaliteten
på tjenestene
Målet med prosjektet har vært å gi en mest mulig helhetlig beskrivelse av hvilke prosesser og
særtrekk som kjennetegner de fleksible arbeidstidsordningene. Hensikten har vært å bidra til
en dypere innsikt i og forståelse for fenomenet i den konteksten det operer i.
De fleste virksomhetene innen helsevesenet driftes 24 timer i døgnet 7 dager i uken 365 dager
i året. Den tilgjengelige arbeidskraften må fordeles gjennom døgnet slik at tjenesten som
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utøves imøtekommer beboernes behov. Ideelt sett burde variasjonene i bemanningen avpasses
til variasjonen i arbeidsmengden. I hvor stor grad det er mulig å kartlegge variasjonene i
tjenestebehovene tilstrekkelig på forhånd slik at variablene kan tas hensyn til når det
utarbeides turnusplaner, vil variere fra virksomhet til virksomhet på bakgrunn av hvilken type
tjeneste den utfører. I FH – Boligene har det i stor grad latt seg gjennomføre.
Hvordan en velger å utforme helsetjenesten og forvalte arbeidskraften har betydning for både
ressursutnyttelsen i virksomheten, de ansattes tilfredshet og hvordan tjenesten blir formidlet
til mottakeren.
Utfordringen i prosjektet var å finne frem til måter å organisere arbeidstiden på som
best mulig forener de ansattes behov knyttet til helse, jobb og fritid, beboernes behov for
kontinuitet og pleie av god kvalitet og virksomhetens behov knyttet til bemanning,
kompetansesammensetning og arbeidsbelastning.
Prosjektleder valgte derfor å intervjue samtlige ansatte innenfor Bistand for
funksjonshemmede. I forbindelse med intervjuene ble det foretatt en kartlegging av ulike
arbeidstidsordninger, om hvor stor stillingsprosent deltidsansatte ønsket seg og hvilke
arbeidstidsordninger ansatte ønsket å jobbe i.
Kartleggingen viser følgende:
 14,81 % av de ansatte ønsker fra 50 – 59 % stillingsstørrelse
 18,52 % av de ansatte ønsker fra 60 – 69 % stillingsstørrelse
 33,33 % av de ansatte ønsker 70 – 79 % stillingsstørrelse
 22,22 % av de ansatte ønsker 80 – 89 % stillingsstørrelse
 11,11 % av de ansatte ønsker 90 – 100 % stillingsstørrelse
Kartleggingen viser at få ansatte har et ønske om å jobbe fast i en hundre prosent stilling. De
begrunner det blant annet med et ønske om å bruke mer tid på barn, familie, hjem og fritid. I
tillegg fremkommer det at hvis de ønsker å tjene litt mer, kan de jobbe mer, mens de kan si nei
til ekstravakter i perioder de ikke ønsker, eller ikke orker, å jobbe mer enn sin faste
stillingsprosent.
Enkelte ansatte innenfor Bistand for funksjonshemmede begrunner helseproblemer som en av
årsakene til at de har valgt å jobbe deltid og fortsatt ønsker det. I tillegg er det et tungt yrke og
turnusarbeid er en av årsakene til at de ikke orker å jobbe fulltid. Enkelte uttaler at de heller
vil jobbe deltid og klare de vaktene de har, enn å jobbe mer og dermed risikere å bli
sykemeldt og / eller måtte pensjonere seg tidlig. Ansatte som har helseutfordringer, men
likevel føler at de kan orke mer i perioder, vil heller ta ekstravakter enn å forplikte seg fast i
en høyere stillingsprosent.
Økt stillingsstørrelse
Statistikken viser at 55 % av fast ansatte innenfor Bistand for funksjonshemmede som ønsket
økt stillingsstørrelse har fått dette. Det er en kontinuerlig prosess for å få så mange som mulig
opp i større stillingsbrøker.
Grunnideen med å prøve ut alternative arbeidstidsordninger er at man med lengre, men færre
vakter kan få ut større stillingsbrøker og bedre bemanning på kveld og i helgene. Innenfor
Bistand for funksjonshemmede opplever ansatte at omlegging av turnusordningene har gitt
positive resultater for brukerne av tjenestene. I tillegg opplever ansatte en betydelig større
kontinuitet og stabilitet i personellet. Omleggingen av turnusordningene har også medført
reduksjon i antall deltidsstillinger. Ønsket effekt er lavere sykefravær, økt arbeidsfellesskap og
økt tjenestekvalitet.
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Team
Som en del av «ny organisering i nye boliger» har vi etablert team med teamledere,
fagansvarlige og primærkontakter en og to. Teamlederne er fagansvarlige med
veilederfunksjon. Primærkontakt en og to sørger for kontinuitet i arbeidet.
Tjenestebeskrivelser
Fagansvarlige i samarbeid med primærkontaktene har ansvaret for å utarbeide
tjenestebeskrivelser for alle beboerne. Her skal aktiviteter beskrives og forankres i faglige,
juridiske og etiske normer. Dette dokumenters i en A5 plan. Se vedlagt bilde.

FH – Boligene gir tjenester til yngre funksjonshemmede. Beboerne / tjenestemottakerne har
ulike diagnoser og læringshistorier som medfører at hver enkelt får en individuell plan (IP) og
tilhørende tjenestebeskrivelse.
Hver tjenestemottaker har sin fagansvarlig som har ansvar for beboerne i forbindelse med
informasjon, mål, tiltak og samhandling. I tillegg har vær enkelt en primærkontakt som skal
bistå og være «brobygger» med den fagansvarlige.
Ansattes rolle og innhold
Fagansvarlige skal, ved bruk av relevant kunnskap og målrettet miljøarbeid yte bistand til
beboerne etter gjeldende lover og retningslinjer. Fagansvarlige skal blant annet:
 Kartlegge og igangsette tiltak i forhold til tjenestemottakerne
 Sørge for at planer og prosedyrer etterleves og evalueres
 Kartlegge behov og ønsker for kunnskap
 Gi opplæring og veiledning til andre
Fagansvarlig til den enkelte tjenestemottaker har i tillegg definert i sin rolle å ha ansvar for å
gi råd og veiledning til medarbeidere ved tiltaket, på bakgrunn av den høyskolekompetansen
og erfaring / kunnskap som den fagansvarlige innehar.
Råd og veiledning skal ytes kontinuerlig i hverdagen for å fremme fag, etikk og
verdigrunnlaget som tiltaket til enhver tid må praktiseres.
Arbeidsmiljøet
Arbeidsmiljøet er et felles ansvar. Det vil si at alle planer som legges og arbeid som utføres
har som mål og skape og gi grunnlag for et godt arbeidsmiljø. Dette synliggjør og forplikter
alle ansatte til å ta HMS arbeidet på alvor. Samtidig poengteres kontinuerlig verdien og nytten
av et bevisst HMS arbeid.
For å gi et stadig bedre tjenestetilbud har FH – Boligene i 2014 satset på opplæring av
tjenesteyterne i tråd med prioriterte målsettinger. Gode tjenester forutsetter tilstrekkelig
tilgang på gode og kompetente tjenesteytere for å utføre alle oppgavene i boligen. I tillegg har
to fast ansatte fagarbeidere begynt på videreutdanning i «Miljøarbeid rettet mot mennesker
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med funksjonsnedsettelse / utviklingshemming». De gjennomfører praksisen i egen avdeling
og skal skrive en fordypningsoppgave som skal komme arbeidsplassen til gode. Dette gleder
vi oss til og ønsker de riktig lykke til.
FH – Boligene har også særlig lagt vekt på: Beboere, medarbeidere, arbeidsprosesser og
økonomi. Tjenestene skal preges av selvbestemmelse og brukermedvirkning. Myndiggjorte
medarbeidere og tilstrekkelig kompetanse.

5.17 Legetjenesten
I 2014 har legekontoret blitt drevet med 3 fastleger og 1 turnuslege.
Det har vært 9114 konsultasjoner hos legene og 3019 egne konsultasjoner på laboratoriet,
samt at laboratoriet i tillegg har pasienter som kommer fra legene.
Det har blitt sendt 12161 e-meldinger mellom legekontoret, pleie og omsorg, sykehjemmet og
tjenestekontoret.
Det ble søkt om rekruteringstilskudd for å få tilsatt en fjerde lege, og kommunen fikk 500 000
til dette. Ny stilling blir lyst ut våren 2015, med tilsetting høsten 2015.

5.18 Fysioterapitjenesten
Den kommunale fysioterapitjenesten har fortsatt med fokusendringen vi har jobbet med de
siste årene. Vi gjør alle de vanlige kommunale oppgavene, som helsestasjonsarbeid og
skolehelsetjeneste, oppfølging i alle de kommunale boligene, sykehjem og oppfølging i
hjemmet.
Fysioterapeutene har også overtatt formidling og oppfølgingsansvar for store hjelpemidler
igjen etter at ergoterapeuten sluttet i juni.
Fysioterapitjenesten har fortsatt fokus på å jobbe forebyggende, samt ha treningsgrupper for
pasienter med ulik problematikk. Vi forsøker å ha et variert tilbud slik at de mange kronikerne
i kommunen kan få hjelp til å mestre hverdagen. Gravide har fortsatt et eget tilbud om
treningsveiledning og oppfølging i svangerskapet. Vi har også hatt et tilbud ut til kommunens
ansatte om et veiledningskurs/treningsveiledning for å forebygge bla. rygg- og nakkeplager.
Dette var det flere avdelinger som benyttet seg av og vi hadde til sammen over 40 stk på kurs.
Fysioterapien har litt rom for klinikkbehandling, men i mye mindre utstrekning enn før. Mye
av dette er fordi vi også bruker endel ressurser inn i Frisklivssentralen og
Rehabiliteringsprosjektet.
Stranna Rehabilitering som består av to private fysioterapeuter med hver sin 100% hjemmel
har det meste av postoperativ opptrening og mesteparten av klinikkbehandlingen. Vi ser at
deres ventelister er lange og det er mange som må vente lenge for å få hjelp. Det er et klart
behov for større fysioterapiressurser, spesielt for å kunne ta unna en del akutte tilfeller.
For å gi et bredere tilbud til kommunens innbyggere har kommunefysioterapien leid ut
behandlingslokaler til en osteopat 1-2 dager uker. Hun har hatt god pågang, avlastet
fysioterapitjenesten og tatt unna en del akutte behov. Et flott bidrag til det totale helsetilbudet
i kommunen.
Fysioterapitjenesten består av:
Kommunale stillinger:
Leder og utøvende fysioterapeut: Eldbjørg Lia Ettestad - 100%
Fysioterapeut: Elin Reiersdal 100% - (40% i rehabiliteringsprosjekt + 20% permisjon)
Vikar for Elin: Nina Holt Fredriksen 50%
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Private hjemler:
Arne Hegdahl: 100%
Petra Vogel: 100%

Noen av deltakerne i hoftegruppa i gang med treninga
Frisklivssentralen:
Frisklivssentralen hadde siste år som prosjekt i 2014, men ble vedtatt som varig drift i
budsjettet for 2015. Det ble da vedtatt at et skulle brukes 50 % fysioterapiressurser og 20 %
ernæringsfysiolog på dette arbeidet i tillegg til administrasjon og ledelse.
Hvordan har det gått i 2014?
 Vi har fortsatt arbeidet som tidligere, og i 2014 hadde vi enda flere deltakere enn året
før. Frisklivstilbudet har blitt godt innarbeidet som en del av helsetilbudet i
kommunen. Vi får henvisninger fra flere samarbeidende instanser, men folk tar også
kontakt på eget initiativ for å få hjelp til å få en sunnere livsstil.
I 2014 har det vært flere tilbud ut til kommunens innbyggere:
 Frisklivsgruppene hadde til sammen 44 deltakere i de ulike treningene
 Kostholdskursene i Friskliv har hatt 12 deltakere
 Vi har hatt Røykeslutt kurs med 11 deltakere
I tillegg søkte vi Fylkesmannen om tilskuddsmidler for å kunne tilby kurs for de med
kroniske sykdommer. Vi fikk innvilget såpass mye midler at vi kunne utvide stillingen fra
10 % til 50% f.o.m 1.sept. I høst har vi derfor hatt tilbud om egne kostholdskurs og
treningsveiledning for diabetikere og hjertepasienter, men og individuell oppfølging for de
som ikke ønsker grupper.
Ernæringsfysiologen har hatt 40 stk tilsammen i grupper og individuelt i løpet av året.
Egenandeler i 2014;
Frisklivsdeltakerne betaler 200,- for 3mnd perioder
- dette er kun for å dekk kostnadene vi har med kaffe/te og frukt og grønt under felleslunsjen.
Kostholdskursa koster 300,- også for å dekke innkjøp av matvarer
Røykesluttkurs koster 400,- for Frisklivsdeltakere og 600,- for andre.
Brukerundersøkelse:
Vi hadde brukerundersøkelse for alle Frisklivsdeltakerne som hadde deltatt siden oppstart i
mai’14 Spørsmålene gikk på tilfredshet med informasjon, frisklivsveileder, tilbudet og
nytteeffekten.
Undersøkelsen fikk en gjennomsnittlig totalscore på 5,2 av 6.
Dette er et resultat vi er meget fornøyde med.
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De som jobber på Frisklivssentralen er:
Nina Holt Fredriksen (fysioterapeut) 50 %
Elin Anita Melås (Ernæringsfysiolog) 20 % fast og 30% prosjektstilling
Eldbjørg Lia Ettestad (Leder/fysioterapeut) – leder og vikar ved behov.

Glade frisklivsdeltakere som har klart å komme opp på Langmyrheia

Rehabiliteringsprosjektet:
Rehabiliteringsprosjektet fikk også i 2014 tildelt midler tilskuddsordningen “Modeller for
hverdagsrehabilitering”. disse midlene fordeles ut 2015 og vi er inne det siste prosjektåret nå.
I løpet av 2014 har teamet jobbet iherdig med både prosjektdelen og vanlig rehabilitering.
Hovedmålet for prosjektet er å gi kommunens innbyggere med et behov for rehabilitering et
styrket og forbedret rehabiliteringstilbud i hjemmet, der vi fokuserer på livskvalitet, trygghet og
mestring.
Vi ønsker å gi kommunens innbyggere:
En verdig og aktiv aldring hvor de kan bo lengst mulig i eget hjem
En tjeneste som forebygger og reduserer behovet for sykehusinnleggelser
Et tilbud om rehabilitering i hjemmet for de som har et rehabiliteringsbehov.
Målgruppe:
 Personer som er utskrivningsklare fra spesialisthelsetjenesten og som har et
rehabiliteringsbehov.
 Personer som står i fare for å utvikle behov for mer tjenester uten iverksetting av
tiltak på kommunalt nivå.
 Personer med planlagt innleggelse på sykehus og med forventet
rehabiliteringsbehov ved utskrivelse.
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Førstegangssøkere på hjemmetjenester/tilrettelagt bolig.
Eksisterende brukere av hjemmetjenester med tanke på reduksjon av behov for
tjenester, der bruker ønsker dette selv.

Hvordan jobber vi?
 Rehabiliteringsteamet har ukentlige møter med kommunens Tjenestekontor, hvor
vi vurderer nye henvisninger, tar inn nye deltakere, diskuterer tiltak og evaluerer
oppfølgingen av deltakerne.
 Det tas så kontakt med de som har blitt henvist og vi avtaler et hjemmebesøk.
 Under hjemmebesøket har vi en samtale og vi kartlegger behovet ved hjelp av
enkle kartleggingsverktøy.
 Vi utarbeider mål for rehabiliteringen basert på hva hver enkelt deltaker synes er
viktig for dem.
 Deretter utarbeides det planer for trening og oppfølging basert på målene.
 Planene skal ligge hos deltakerne, og alle som yter hjelp til deltakerne skal følge
planene og opplegget for rehabiliteringen.
 Varigheten på oppfølgingen vil variere, som regel mellom 4 til 10 uker.
I løpet av 2014 har vi hatt utskiftninger av teammedlemmer. Det siste halvåret har det meste
falt på plass. Både arbeidsmåte, rutiner for oppfølging og samarbeid med andre avdelinger i
kommunen, da spesielt hjemmetjenesten, har funnet en form som fungerer.
En annen intensjon med prosjektet har vært å implementere tankegangen som brukes i
rehabilitering i hele helse- og omsorgssektoren.
Det å gå ut fra hva som er viktig for hver enkelt deltaker og starte med det som utgangspunkt
er essensielt. I tillegg er det viktig at alle får gjøre så mye som de klarer og at vi ikke «hjelper
de dårligere»
Det å kunne nyttiggjøre seg de ressursene de allerede har, er svært viktig. Deltakerne skal
involveres i prosessen og oppmuntres til å gjøre så mye de får til!
Resultatene fra prosjektet blir ikke klare før i slutten av 2015, men vi ser klare resultater av
arbeidet teamet gjør, vi ser:
 En mer effektiv rehabiliteringsprosess– vi jobber mot samme mål, deltakerens eget
 Et verdig rehabiliteringstilbud – alt foregår på deltakernes premisser
 Mer fornøyde brukere/deltakere – de føler seg sett, involvert og tatt på alvor.
 Reduksjon av nye behov for hjemmetjenester
 Reduksjon av eksisterende behov for hjemmetjenester  Økt kunnskap og forståelse for rehabiliteringstankegangen- samarbeidende
instanser ser effekten og resultatet av det de gjør.
Vi ser et klart behov for at rehabiliteringsteamet får fortsette etter endt prosjektperiode.
Rehabilitering defineres som tidsavgrensede, målbare prosesser som skjer i et tverrfaglig
miljø. Rehabiliteringsteamet er et overordnet ressursteam som ikke bare samarbeider med
hjemmetjenesten, de går også inn i både bokollektiver og på sykehjemmet for å sette i gang
rehabiliteringsprosesser som videreføres når de kommer hjem.
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Uten dette teamet vil ikke kommunen oppfylle intensjonene i Samhandlingsreformen.
Reformen stiller krav til at mer av all rehabilitering skal foregå ute i hver enkelt kommune.
Før Rehabiliteringsteamet ble opprettet var rehabiliteringen ustrukturert og tilfeldig og vi
hadde ikke den tverrfaglige bredden slik vi har med dette teamet.
De som jobber i teamet er:
Fysioterapeut og prosjektleder: Elin Reiersdal, 40 %
Rehabiliteringssykepleier: Elisabeth Ødegaard-Brødsjø, 40 %
Vernepleier: Kjersti Bø, 40 %
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5.19 Familiens Hus
Familiens Hus er Barnevern, rus og psykiatri(dagsenteret), ungdomsklubben, helsestasjon og
støttekontakt funksjonen.
Familiens hus har til sammen hatt 18 personer ansatt i 2014. Dette er medregnet vikarer i
mindre og større stillinger stilinger. Det har vært gjennomført felles personalmøter tre ganger i
2014 og fem personer har deltatt på ulike videreutdanninger i løpet av året. Dette inkluderer
lederutdanning, opplæring i kognitiv terapi, psykiatri og veiledning. Økonomisk har
Familiens Hus samlet gått i overskudd med ca. 650.000,- i 2014.
Barnevern i Drangedal kommune
Barneverntjenesten i Drangedal har en grunnbemanning på 4,3 årsverk. Men det har til tider i
2014 vært ustabilitet i grunnbemanningen med bakgrunn i sykemeldinger og permisjoner.
Dette har ført til en mer belastning på tjenesten i de tre første kvartal av året.
Antall bekymringsmeldinger var i 2010: 29, 2011: 50, 2012: 54 2013: 25 2014: 49
Etter en kraftig nedgang i bekymringsmeldinger i 2013, er tallet opp igjen på normalen i 2014.
Antall barn med tiltak i barneverntjenesten ved utløp av 2014 var 28 barn. 2013 var 36 barn. I
2012 var det 50 barn, og i 2011 var det 64 barn. Nedgangen i antall tiltaks saker har fortsatt i
2014.
Satsningsområder i barneverntjenesten i 2014 har vært jus og arbeid med rutiner rundt
fosterhjemsarbeidet. Barnevernet har hatt tilsyn fra Fylkesmannen. Avvikene som ble
oppdaget ved tilsynet er lukka.
Kontroll utvalget i kommunen har bestilt Forvaltningsrevisjon fra Telemark
Kommunerevisjon. Dette arbeidet er påstartet og vil bli sluttført våren 2015.
Rus og psykiatri
Avdelingen for rus og psykiatri har i 2014 hatt en grunnbemanning på 4,1 årsverk fordelt på 7
ansatte. Vi har i løpet av året hatt oppfølging av ca. 70 personer med forskjellige behov.
Avdelingen følger opp vedtak om praktisk bistand, samtale, og samarbeid med andre instanser
og institusjoner.
Dagsenteret for psykiatri mandag og torsdag
0,8 årsverk av avdelingen for rus og psykiatri er tilknyttet dagsenteret.
Dette er et lavterskel tilbud som er åpent fra 8.45 til klokka 15.00. i På en vanlig dag er det
mellom 10 og 20 brukere på senteret.
Dagsenter for rus hver tirsdag
0,4 dagsverk av årsverkene til avdelingen er tilknyttet dagsenteret
Dette er et lavterskeltilbud for rusmisbrukere. Det kan være alt fra 5 til 15 brukere innom i
løpet av en dag.
Jordmortjenesten
36 barn født dette året. Alle har fått tilbud om hjemmebesøk innen 14 dager.
Etter nye retningslinjer for barseloppfølging etter hjemkomst fra fødeavdeling, har jordmor
både svangerskapskontroll og barseloppfølging av mor og barn fra 2-3 dager etter hjemkomst.
Dette startet vi med på slutten av 2014
Vi informerer om dette tilbudet ved svangerskapskontrollene når det nærmer seg termin. Mor
ringer til jordmor når hun kommer hjem og vi avtaler et hjemmebesøk /samtale så fort det lar
seg gjøre hvis behovet er der.
Deretter er det tilbud om hjemmebesøk av helsesøster etter. 7-10 dager.
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Så å si alle tar i mot tilbud om hjemmebesøk av jordmor/helsesøster.
Helsestasjon
Vi har fulgt veilederen for helsestasjon og skolehelsetjenesten i forhold til antall
konsultasjoner.
Det har vært tilbud om å delta i barselgupper: Fra senhøsten 2014 ble barselgruppene redusert
fra 5 gruppekonsultasjoner til 2 pga. langvarig sykemelding.
Skolehelsetjenesten
Årshjulet for skolehelsetjenesten er fulgt. Vaksinasjonsprogrammet og gruppesamtaler med
elevene tilpasset de forskjellige klassetrinn er fulgt.
Helsesøster har faste tider/dager på de forskjellige skolene.
På grunn av sykemelding har det vært ustabilt med fast helsesøster tid på ungdomsskolen i
2014.
Tippen 2014
Ansatte i 2014 var Siw, Rina og Stine. Marita Lohne har vært vikar deler av året for Rina som
hadde et engasjement på skolen. Vi har hatt åpent hver mandag, onsdag og annenhver fredag
+ en tirsdag i måneden med junior tippen. Vi følger stort sett skoleruta, men har åpent i høst
og vinterferiene. 17 mai hadde vi grilling med leker og andre aktiviteter. Som avslutning før
sommeren hadde vi vår årlige tur til Tusenfryd. I år hadde vi med oss 44 ungdommer på
denne turen. Vi har merket en klar økning i brukere fra oppstart på høsten. Det er en fin gjeng
med ungdommer, og vi har ikke hatt noen utvisninger i 2014. På grunn av at
eiendomsforvaltningen bruker deler av verkstedet vårt som lagringsplass har vi ikke fått
utnyttet dette slik som vi ønsker, dette håper vi kan bli en løsning på.

5.20 NAV Drangedal
Beskrivelse av situasjonen og utviklingen på arbeidsmarkedet i Drangedal:
Det har i hovedtrekk vært få offentlige utlyste stillinger i Drangedal gjennom året og av de få
som har vært har disse i hovedsak vært knyttet opp mot Drangedal kommune som
arbeidsgiver. Arbeidsledigheten var ved utgangen av desember for Drangedal på 2,6% som er
under både landsgjennomsnittet og fylkesgjennomsnittet. Dette har også har vært hovedbildet
for hele 2014. Det er mange små bedrifter i Drangedal og flere enkeltmannsforetak som tilbyr
håndverkstjenester og disse går det jevnt greit med og merker pga størrelsen lite til faktorer
som påvirker arbeidsmarkedet. Det har i høst vært knyttet stor spenning til hva som vil skje
med hotellet på Gautefall og i disse dager er det avklart at det er eier og driver av Gautefall
Skisenter som kjøper hotellet. Det satses fortsatt på turisme og hytteutbygging på heia, og
ved nye drivere av hotellet samt at samme driverne har investert i ny stolheis er det
forventinger om økt aktivitet på heia som vil gi utslag i flere arbeidsplasser etter hvert.
Utvikling for personer med nedsatt arbeidsevne:
Kontoret har gjennom hele året hatt økt inngang på personer som mottar
arbeidsavklaringspenger og større andel arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne. Nye tilfeller
av mottakere av uførepensjon er lavere gjennom hele 2014 enn året før.
Kontoret har lav måloppnåelse på effekten av sitt arbeide når det gjelder avgang av både
ordinære arbeidssøkere og arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne til arbeid. Vi har derfor
gjennom 2014 arbeidet med å avklare årsaken til dette og utarbeidet tiltak for forbedring som
er lagt inn i virksomhetsplanen for 2015. Utarbeidelsen av denne har pågått over tid i høst
med involvering av hele kontoret.
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Prioriterte grupper:
Kontoret har fortsatt en bestemt veileder som i hovedsak følger opp de unge. Utfordringer vi
møter på i denne gruppa er at ungdommer med tilbud om aktivitet og tiltak ikke er motiverte
og faller ut etter en kort stund. Dette til tross for at kontoret gjennom året har hatt
arbeidsmarkedskurs spesielt knyttet opp mot de unge samt at vi vurderer og benytter ved
behov tiltak i skjermet sektor. Kontoret har gjennom året har totalt 40 unge som en eller flere
ganger har mottatt økonomisk sosialstønad.
Enslige forsørgere er fordelt mellom flere veiledere ved kontoret og vi har utarbeidet rutine
som skal sikre arbeidsrettet og individuell oppfølging.
Andel personer med nedsatt arbeidsevne har økt ved kontoret og det oppleves i mange tilfelles
at brukeren oppfatter seg for syk til å starte opp og følge arbeidsrettet tiltak. Kontoret har i
høsthalvåret hatt tilgang til oppfølgingstiltak som blitt positivt mottatt som lavterskeltilbud for
brukere som føler at de har store helsemessige utfordringer.
Kontoret har også i 2014 kun benyttet statlige tiltak for deltakerne i kvalifiseringsprogrammet
i det det ikke finnes kommunale tiltak for denne gruppa.
Kontoret har fortatt gode og jevnlige samarbeidsmøter med kommunens flyktningetjeneste.
Men, det oppleves utforende å arbeide med denne gruppa i det mange har liten eller ingen
formell utdanning og arbeidserfaring og behersker dårlig norsk når de kommer til NAV etter
endt periode på introduksjonsordningen. Dette gir utfordringer med arbeidsrettet
brukeroppfølging.
Sosialhjelpsmottakere – faktatall:
Samlet utbetaling av økonomisk sosialstønad for 2014 var 5 500 723 kroner. Antall mottakere
i 2014 var 140 stykker. Disse fordeler seg slik:
18 – 24 år:
27 stk
25 – 44 år:
67 stk
45 – 66 år:
40 stk
67 år og over: 2 stk
Sosialhjelpsmottakere etter stønadstid:
1 mnd:
44 stk
2 – 3 mnd:
29 stk
4 – 6 mnd:
29 stk
7 – 9 mnd:
11 stk
10 –11 mnd: 17 stk
12 mnd:
10 stk
Totalt forbruk ved de sosiale tjenestene ved NAV Drangedal for 2014 var kr. 7 535 495 mot et
budsjettert forbruk på kr. 7 010 995. Samlet overforbruk var dermed kr. 524 500,- hvor
økonomisk sosialstønad utgjorde overforbruket.
Styrking av markedsarbeidet :
Kontoret har gjennom året fulgt utarbeidet plan for hvem besøker hvilken bedrift når og med
hvilket formål. Videre er kontoret en del av nytt markedsområde hvor vi deltar. Området
består av i tillegg til Drangedal alle NAV kontor i Vest Telemark samt NAV kontorene i Midt
– Telemark. Kontoret har planlagt salgskurs for alle medarbeiderne med hjelp fra fylkesleddet
i begynnelsen av 2015.
Videre har kontoret ukentlige markedsmøter hvor alle medarbeiderne deltar og hvor vi
utveksler markedsinformasjon og aktiviteter og driver opplæring.
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HMS:
Kontoret hadde i 2014 jevnt over lavt sykefravær. I siste kvartal var 2 medarbeidere
sykmeldte i oktober og november. Dette resulterte i høyt sykefravær, noe som er uvanlig for
dette kontoret og det vurderes at dette ikke tyder på en utvikling som er bekymringsfull.
Det arbeides kontinuerlig med forebygging av sykefravær og nærværsarbeide ved kontoret i
det vi hver 4. uke har kontormøte med HMS på agendaen.
Kompetanseheving/ utfordringer:
For noen av de kompetanseutfordringene kontoret gjennom 2014 har avdekket har det blitt
gjennomført tiltak hvor vi i hovedsak har hentet inn bistand fra NAV Telemark. Videre har
kontoret gjennom året benyttet skulder til skulder erfaringsutveksling og opplæring.
Kontoret har høsten 2014 hatt kursing i og gjennomføring av kollegaveiledning og fortsetter
med dette over i 2015
De kompetansehevende tiltaka oppleves av medarbeiderne som positive og som viktige bidrag
inn i en krevende arbeidsdag med bredt spekter av arbeidsoppgaver.
Brukerundersøkelse:
Kontoret gjennomførte høsten 2014 brukerundersøkelse. Den tilbys alle brukere som er innom
nav kontoret i løpet av en 2 ukers periode. Undersøkelsen foregår elektronisk. På alle
områder har kontoret en forbedring fra sist undersøkelse. På en skala fra 1 – 6 , hvor 1 er lite
bra og 6 svært bra ligger brukerens tilbakemeldinger i gjennomsnitt på 5. Det oppleves som
positivt og motiverende for medarbeiderne at brukerne gir gode tilbakemeldinger på at de blir
møtt med respekt når de besøker kontoret og at de opplever å få den service de trenger.
Medarbeiderundersøkelse:
Det ble høsten 2014 gjennomført medarbeiderundersøkelse ved kontoret. Svarprosenten var
86. Undersøkelsen måler energinivået ved kontoret basert på flere påstander som
medarbeideren skal ta stilling til. Tilbakemeldingene fra medarbeiderne viser en nedgang fra
forrige måling. Kontoret har basert på resultatene fra medarbeiderundersøkelsen jobbet med
tiltak for å forbedre ønskende områder som støtter opp om vårt arbeide med å få flere i
arbeide.
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6. Plan, næring og kultur
6.1 - Medarbeidertilfredshet

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,7
4,7

Dato intervall
2014
2014

Verdi
5,1
4,8

Dato intervall
2014
2014

Kommentarer
Medarbeidertilfredshet er litt økt frå 2013 og identisk med måltall.

6.2 - Medvirkning

Resultat
Virkelig
Mål

Kommentarer
Vurdering av medvirkning er økt frå 2013 og litt over måltall.
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6.3 - Informasjon

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,5
4,8

Dato intervall
2014
2014

Kommentarer
Vurdering av tilgang på informasjon er litt lågare enn i 2013 og litt under måltall. Vil bli
iverksatt tiltak her.

6.4 - Egenvurdert kompetanse

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
5,4
4,8

Kommentarer
Egenvurdert kompetanse er økt frå 2013 og over måltall.
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6.5 - Sykefravær

Resultat hittil i år
Virkelig
I fjor
Mål
Antall sykedager
Mulige dagsverk
Sykefravær <16 dager
Sykefravær > 16 dager
Resultat denne perioden

Verdi
5,8%
7,1%
5,9%
212,4
3 689,0
14,6
197,8
Verdi

Dato intervall
2014
2013
2014
2014
2014
2014
2014
Dato intervall

Sykefravær pr. år

Kommentarer
Sjukefråværet i sektor 400 i 2014 var på 5,8% mot 7,1 % i 2013, tilnærma måltalet på 5,8%%.
Skyldast som i fjor einskilde langtidssjukemelde.
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6.6 - Forbruk av budsjett
Her vises akkumulert avvik regnskap mot periodisert budsjett hittil i år.
Resultat
Akkumulert forbruk hittil i år i %
Mål
Akkumulert avvik
Akkumulert resultat
Akkumulert budsjett
Hjelpe tabell for å avstemme regnskap og revidert
budsjett
Budsjett : justet for konto 1580 og 1980
Budsjett : uten justeing for konto 1580 og 1980

Verdi
100,0%
100,0%
0,0
12 906 106,5
12 906 106,6
Verdi

Dato intervall
2014
2013
2014
2014
2014
Dato intervall

12 906 106,55
12 906 106,55

2014
2014

Merknad til rekneskap for området plan, næring og kultur.(sektor 400)
Samla resultat for sektoren er i tilnærma balanse med eit mindre overskot på NOK 350.000.som er avsett.
Merknader til einskilde postar:
Fleire kapittel under kultur syner meirforbuk som i stor del er finansiert gjennom
mindreforbuk på andel spillemidlar.
Drifta av Tokestua, inkludert kiosk, syner eit meirforbruk på over NOK 240.000.- som har
blitt dekka gjennom mindreforbruk på andre områder. Skyldast høgare driftskostnader enn
budsjettert og har mykje av årsak i lite erfaringstall i fyrste driftsår.
Vei/gatelys syner meirforbruk på ca NOK 144.000.- som skyldast fleire gatelys og
underbudsjettering.
Toke Brygge syner eit mindre meirforbruk som skyldast drift av sommarkafe og må sjåast i
samanheng med tilsvarande mindreforbruk under drift av friluftsområder og andre
miljøprosjekter.
Produksjon og distribusjon av vatn har inntekter over budsjett på grunn av nye kunder og har
ein berekna sjølvkostgrad på 86,44% mot 81,53% i 2013. Tilsvarande har ein også
meirinntekter på avløp i høve til budsjett der sjølvkostgraden i 2014 er 96,82% mot 93,50% i
2013. Det er mindreforbruk på fleire områder som skyldast noko langtids sjukefråvær og
vakanser i 2014.

6.7 Beredskap
Det ble fra 1.1.2014 satt av midler til en 20 % Beredskapskoordinatorstilling.
Tilsyn fra Fylkesmannen i januar avdekket at det er noen avvik. Det har blitt jobbet i 2014 med å
lukke disse avvikene og arbeidet vil fortsette inn i 2015.
Det er startet opp planleggingsarbeid for en øvelse i samarbeid med Drangedal Everk og Drangedal
Røde Kors våren 2015.
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6.8 Kultur
Kulturkontoret i Drangedal kommune skal gjennom sin virksomhet stimulere, legge til rette
og ellers bidra til å skape et bredt og mangfoldig kulturliv for kommunens innbyggere og
tilreisende. Kulturkontoret skal bidra med økonomiske tilskudd, faglig rådgivning og
arrangementsteknisk kompetanse til lag og foreninger, i tillegg til saksbehandling, prosjektog planarbeid.
Kulturkontoret har ansvar for følgende overordna felt på kulturområdet:
• Idrett/sport
• Friluftsliv
• Kulturvern
• Scenekunstfeltet (musikk, dans og teater)
• Litteratur
• Bildende kunst
• Øvrig frivillig virksomhet
Saksbehandling
Administrativ behandling av søknader i tillegg til saker lagt frem for politisk behandling i
formannskapet og kommunestyret.
Stillingsressurser
Kulturkonsulent 100 % og 25 % daglig leder Drangedal bygdetun.
Kulturmidler
Den største delen av tilskudd til kulturtiltak i Drangedal formidles gjennom Aktivitetstilskudd
(to tildelinger pr. år), grendekretsmidler (fordelt mellom fire grendekretser), tilskudd til drift
av idrettslag (private idrettsanlegg, ungdomsarbeid, kurs og strøm til lysløyper), tilskudd til
løypekjøring og driftstilskudd til Drangedal bygdetunlag.
Ut over dette er det gitt dirigentstøtte til korps, tilskudd til Norgescup i skiskyting på
Gautefall, tilskudd øremerket Den kulturelle Spaserstokken i Drangedal, samt en del mindre
enkeltsøknader.
Diverse tiltak/prosjekt
 Kulturkonsulenten har i perioder av året jobbet med daglig drift av Tokestua kultursal i
tillegg til kulturkontorets øvrige virksomhet, da prosjektleder for Tokestua har vært i
permisjon.
 200 års-jubileumsarrangement på Drangedal bygdetun, i samarbeid med Drangedal
Sparebank, Drangedal bygdetunlag og Drangedal historielag. Her ble det blant annet delt
ut Drangedal kommunes kulturpris til Toraderklubben Sokkelesten.
 Høsten 2014 ble det påbegynt forberedelse til Nye Musikalfavoritter (gjennomført våren
2015). Det ble gjennomført 2 runder med audition i desember og Jannicke I. Abrahamsen
og Espen G. Gundersen ble engasjert med ansvar for kunstnerisk innhold.
 Kulturkonsulenten har bidratt i forhold til drift av Tokestua kultursal, i et krevende
oppstartsår.
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Diverse rådgivning, samarbeid og deltakelse
 Deltatt på møter med Drangedal Idrettsråd
 Bistått diverse lag/foreninger med rådgivning
 NRK TV-aksjonen
 Sekretærfunksjon i Den kulturelle spaserstokken i Drangedal
 Samarbeid om gjennomføring av 17. mai i Drangedal sentrum
Informasjon
Redaktøransvaret for kommunens hjemmesider ligger til kulturkontoret. Det ble nedsatt en
egen redaksjonsgruppe bestående av representanter fra alle sektorene. I tillegg har
kulturkontoret påtatt seg ansvar for formidling av kommunens virksomhet på Facebook
gjennom sider for Drangedal kommune, Toke Brygge og Tokestua.
Biblioteket
Totalt utlån 22721 (opp 8% fra i fjor)
Antall besøk 31119 (opp 3% fra i fjor)
Biblioteket hadde 1 arrangement og 2 utstillinger i fjor. Biblioteket har siden desember 2014
kunnet tilby utlån av E-bøker via hjemmesiden.
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6.9 Folkehelse

Åpning av Neslandsvatn turvei 26. juni 2014 Foto: Kari Vogsland

Kommunen skal fremme befolkningens trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra
til å forebygge og beskytte befolkningen mot faktorer som kan han negativ innvirkning på
helsen, både fysisk og psykisk, med fokus på sosial utjevning.
Drangedal kommune har folkehelsekoordinator i 20% stilling.
Folkehelseperspektivet ble spilt inn i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
som startet i januar 2014.
Det foreslås satsing på forebyggende tiltak på systemnivå, spesielt rettet mot barn og unge.
Folkehelse og universell utforming var tema i Tokestua 19.august for alle i kommunen; med
god deltakelse fra alle sektorer, kommunale råd og organisasjoner.
Folkehelselovens krav til oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen
fordrer tverrsektorielt samarbeid. Telemark fylkeskommune, Fylkesmannen i Telemark og
andre i folkehelsenettverket bidrar med kompetanseheving på ulike områder.
Universell utforming var fokus også i 2014, bl annet med temadagen 19.august. I juni åpnet
ordføreren Neslandsvatn turvei ved Neslandstunet. Mange benytter daglig turveien ved
Bygdetunet. Ulike tiltak i løpet av året fordrer eksterne stimuleringsmidler og dugnadsinnsats.
Det er viktig å legge forholdene til rette for aktiviteter for alle aldersgrupper, fysisk og sosialt.
Eksempel er fysisk aktivitet og kosthold i barnehager, skoler og SFO som bidrar til gode
vaner, spesielt når foreldre blir involvert. Frisklivsentralen motiverer voksne og eldre med
fysisk aktivitet, kostholdsråd og røykesluttkurs.
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Det er viktig at kommunen støtter frivillighet økonomisk og samarbeider med frivillig sektor.
Eksempel på dette er Prestestranda Helselag som arrangerte turer for hjelpetrengende eldre,
turvenngrupper for alle og aktiviteter ved Grunnlovsjubileet 7. juni.

Turvenner har stor glede av turveien ved Motjenn og bygdetunet
Foto: Kari Vogsland

6.10 Kart, brann og oppmåling
Oppmålingsavdelingen har i 2014 behandlet 56 saker som omfatter gjennomføring av
oppmålingsforretninger og matrikkelføring av disse. Det er etablert 20 nye hyttetomter, 4 nye
boligtomter, resten er saker som fradeling av tilleggstomter, innløsing av festetomter,
grenseoppganger og andre type saker. Avdelingen er pålagt å matrikkelføre alle krevde og
gjennomførte jordskiftesaker, det samme gjelder grunnerverv til offentlig vei, utvidelse av
eksisterende eller ny veigrunn.
I følge FDV avtale inngått mellom Drangedal kommune og Statens kartverk, har kommunen
ansvaret for ajourhold og oppdatering av en del kartbaser og leverer oppdaterte data til
Kartverket to ganger i året.
Brannvesenet:
Innføring av nødnett i Telemark er et prosjekt har pågått over en periode på ca.2 år. Høsten
2014 ble dette tatt i bruk for brannvesen, politi og ambulansetjeneste.
Brannvesenet har hatt 46 alarmer i 2014 som fordeler seg slik: 16 automatisk brannalarm, 1
sprinkelalarm, 3 husbranner, 2 pipebranner, 5 gress/skogbranner, 5 trafikkulykker, 3
redningsoppdrag, 2 feilalarmer, 9 andre alarmer.
Tilsyn for særskilte brannobjekter er gjennomført av Skien brannvesen etter inngått avtale.
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6.11 Skogbruk

Utsikt over Nedre Toke

Foto: Torbjørn Øygarden

Ungskogpleie/avstandsregulering er sentralt for å sikre kvalitet i fremtidsskogen. Det er et
stort etterslep når det gjelder ungskogpleie. Årsakene er mange, men redusert lønnsomhet og
generell nedgang i aktiviteten er trolig viktige momenter. Ungskogpleie er og et tiltak som
kommer 10-20 år etter avvirkning, og blir derfor fort glemt. Fokus på ungskogpleie er derfor
viktig.
De siste årene har vi sett en endring i klima som har gitt mer ekstremt vær både med tanke på
nedbør og vind. Prognosene for fremtiden er naturlig nok usikre, men det er tydelige
indikasjoner på endret klima. Dette gjør at fokuset på skjøtsel og rett ungskogpleie blir enda
viktigere. Et godt skjøttet bestand vil være bedre motstandsdyktig mot endringer i klima. Godt
skjøttet skog er og mer motstandsdyktig mot insekter og sopper.
Fokuset på ungskogpleie vil derfor være sentralt fremover.
Aktiviteten på ungskogpleie i 2014 er tilbake på det nivå den har vært de siste årene, etter en
oppgang i 2013. Vi fortsetter fokuset på ungskogpleie og håper på økning i 2015. Nye
skogbruksplaner, som er klare våren 2015, samt økt satsing på ungskogpleie fra AT Skog sin
side, vil være faktorer som kan bidra til økt aktivitet.
Når det gjelder hogstaktiviteten er den fortsatt lav, kun 5000 kubikk over bunnåret i 2013.
Tømmerprisen økte i 2014. Det samme gjorde aktiviteten i de fleste kommunene i Telemark,
men i Drangedal så vi ikke samme aktivitetsøkning. Hva som er grunnen til den lave
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aktiviteten i Drangedal er vanskelig å si. For 2014 er mangel på entreprenørkapasitet en årsak,
men trenden i kommunen har vært nedadgående i flere år. Vi har tro på at nye
skogbruksplaner kan bidra til å snu utviklingen.
Elgbestanden er redusert kraftig siste 15 år, men på grunn av stor nedgang i hogstaktiviteten i
samme periode er det trolig ikke mer foryngelsesareal bak hver elg i dag, enn det som var da
elgstammen var på topp. Da elgstammen var på topp hadde vi en betydelig overbeiting.
Dersom ikke hogst- og ungskogpleieaktiviteten øker i årene fremover risikerer vi at
elgbestanden må reduseres ytterligere. I tillegg øker hjortebestanden, noe som og påvirker den
totale fortilgangen.
Fjernvarme
Fjernvarmeanlegget fortsetter å fungere som forventet. Vi antar at anlegget, med dagens
effekt, vil ha behov for ca. 1200 kubikk pr år. Det er ønskelig at dette virket i hovedsak skal
komme fra rydding av jordskanter eller veikanter i kommunen, men anlegget kan ta imot all
type virke, og dimensjoner opp til 90 cm. Vi merker en gradvis økning i henvendelsene fra
skogeiere som ønsker å levere virke til anlegget og håper denne interessen vil øke og gi
positive ringvirkninger for kommunen.
I 2015 vil kommunen ha fokus på videre utbygging av fjernvarmenettet og påkobling av nye
abonnenter. Den langsiktige målsettingen er å doble levert varme fra anlegget.

Drangedal kommune ved Thor Wraa mottok Telemark Fylkeskommune sin miljøpris for 2014
samme med Skien kommune ved Trond Øyvind Åmås. Thor Wraa mottok prisen for sin rolle
som pådriver og innovatør for fornybar fjernvarme i kommunen. Wraa har vært sentral i hele
prosessen fra planlegging til ferdigstillelse og drift av den flisbaserte varmesentralen.
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6.12 Jordbruk
Jordbruket i Drangedal fortsetter utviklingen med nedgang i antall drøvtyggere. Dette gir seg
utslag i at det i 2014 var så stort overskudd av rundballer at vi fikk problemer med å omsette
disse. Dette varierer noe men hovedtrenden er at grovforoverskuddet er økende. Det har vært
dialog med faglag i begge kommuner om hvordan en skal motivere til økt fokus på
produksjon av drøvtyggere.
Landbrukskontoret har nå overtatt all landbruksforvaltning i Kragerø. Den siste delen ble i
September overført da Jordbrukssjefen i Kragerø gikk over i pensjonistenes rekker. I den
forbindelse ble det gjort en del omdisponeringer ved Landbrukskontoret for å sikre
kontinuerlig drift ved eventuelle sykdomsfravær eller andre hendelser.
I førbindelse med at Landbrukskontoret nå har ansvar for to kommuner, arbeides det med
harmonisering av forvaltnings og tilskuddsregelverk slik at dette kan håndteres på en mere
rasjonell måte. Dette arbeidet videreføres inn i 2015

6.13 Plan og eiendomsskatt
Vedtatte planer 2014:
Detaljregulering for Tokefjorden hyttegrend.
Detaljregulering for Bostrak vannverk
Detaljregulering for område P i Bleka- Sølia planen
Detaljregulering for Tveit grus og massetak
Planprogram for kommuneplanens arealdel
Planprogram for samfunnsdelen
Planprogram for kommunedelplan for Gautefallheia
Eiendomsskatt:
I 2014 ble det besiktiget ca 50 eiendommer. Det ble leid inn godkjent takstmann til å foreta
taksering av eiendommer på Gautefall. Resultat fra den besiktigelsen er at eiendommene
generelt er taksert for lavt.
I 2014 kom det inn ca 100 klager på takst på og rundt Gautefall.

6.14 Investeringer 2014
Kommunale veier
I 2014 ble utbedringsarbeidene på Oseidveien avsluttet. Det som gjenstår på denne
veistrekningen er oppmåling og beregning/erstatning for medgått ny veigrunn fra de
respektive grunneierne.
Det ble gjort utbedringsarbeider på del av Ettestadveien. Ut fra økonomiplanen og de årlige
budsjetter til denne veien vil utbedringsarbeidene kunne avsluttes i 2016 og oppmåling og
erstatninger for medgått ny veigrunn vil kunne gjøres i 2017/18.
Gautefallheia VA
Det interkommunale utbyggingsprosjektet har hatt god framdrift i 2014. Drikkevann fra
Nisser vil komme til Gautefallheia før påske i 2015 og fra samme tid vil Gautefall vannverk
bli nedlagt.
Arbeidene i samarbeidsprosjektet mellom Nissedal og Drangedal har i 2014 i hovedsak vært
knyttet til nytt vannbehandlingsanlegg i Treungen.
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Va-ledningsnett
Det er foretatt arbeider med å fjerne fremmedvann som kommer inn på det kommunale
ledningsnettet. Dette er investeringsarbeider som vil foregå i mange år fremover.
“Hovedplan kommunal vannforsyning for Drangedal” ble vedtatt i 2014.

Tokedølen II Foto: Hilde Kirkeby
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