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Rådmannens kommentarer
Rådmannen legger med dette frem sin årsmelding for 2015.
Drift
Driftsåret 2015 har for kommunen generelt vært preget av høy aktivitet med krevende
tilpasning av tjenestetilbud til trange økonomiske rammer. Ved inngangen til 2015 hadde
kommunen en budsjettsituasjon med betydelige kostnadsreduserende tiltak der omstilling og
nedbemanning både innenfor helse- og velferd og oppvekst/undervisning var nødvendig.
Driftstilpasningene er gjennomført i løpet av året i godt samarbeid med tillitsvalgt- og
verneombudsfunksjonen i kommunen. Det er viktig å gi all honnør til de involverte i denne
prosessen, og ikke minst de ansatte for konstruktiv og effektive bidrag til gjennomføring av
vedtatte tiltak.
Medarbeidertilfredshet
Kommunens årlige medarbeiderundersøkelse viser stor grad av tilfredshet og trivsel blant
ansatte i de ulike deler av organisasjonen, og har litt høyere “score” enn 2014. Det er alltid
mål å strekke seg etter, og utfordringsbildet viser fortsatt at det spesielt er potensiale for
forbedring innenfor ledelse, involvering/medvirkning og klarere mål- og strategiutforming.
Dette bearbeides og følges fortløpende opp, spesielt av rådmannens ledergruppe i samarbeid
med gruppen av mellomledere og tillitsvalgt/verneombud.
Store begivenheter
Åpning av Drangedal 10 årige skole
I slutten av august var det offisiell åpning av den nye Drangedal 10 årige skole.
Arrangementet ble holdt utendørs i fint vær med mange gode gratulasjonstaler for involverte i
plan- og byggeprosess. Elever tok ansvar for grilling av mat og gjennomføring av en hyggelig
atmosfære av arrangementet. Åpningen ble avsluttet med omvisning av den nye skolen.
Kongebesøk
Drangedal var så heldig å få besøk av Kongen i slutten av oktober måned. I strålende høstvær
ble Kongen mottatt på jernbanestasjonen og kjørt i “snutebuss” opp gjennom sentrum og til
Bygdetunet. Der hadde ulike lag og foreninger laget “stands” som Kongen fikk besøke, og
ble orientert om mat og ulike aktivitet- og samfunnstilbud i kommunen. Et svært vellykket
besøk og arrangement ble avsluttet med “lunch” i mattelt på Bygdetunet, før Kongen skulle
videre til besøk i Gjerstad kommune.
Stedsutvikling – Toke Brygge
I november ble bolyst- og stedsutviklingsprosjektet Toke Brygge offisielt åpnet etter en
femårig prosjektperiode med aktiviter og investeringer. Vår nye “folkepark” i sentrum har
blitt svært godt mottatt mye brukt. Sammen med utbyggingen av tusenårsstedet (badestranda)
har det endret området fra å være en gjørmebukt til å bli en idyll ved Toke og de vakre
buene. Prosjektet har hatt en samlet kostnad på rundt 14 millioner der det har vært mange
bidragsytere fra offentlige og privat i tillegg til Drangedal kommune. Toke Brygge er resultat
av ett målrettet arbeid og satsing fra Drangedal kommune over flere år med entusiastiske og
dyktige aktører, både offentlige og private, som har samarbeidet på en god og konstruktiv
måte. Det blir også arbeidet videre med planer om realisering av nye leilighetsbygg i
tilknytning til Toke Brygge.
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Investeringer – VA Gautefall
I 2015 ble den interkommunale utbygging av VA for Gautefallheia mellom Drangedal og
Nissedal kommuner foreløpig ferdigstilt med nytt vannbehandlingsanlegg i Treungen,
oppgraderte renseanlegg i begge kommuner og utbygd ledningsnett. Samlet kostand for dette
er på rundt 80 millioner, som er godt under budsjett. Dette interkommunale prosjektet har
pågått siden 2010, og i utbyggingsfasen vært ledet av ett felles styre med politiske
representanter fra kommunene. Nå er det overlatt til administrativ drift, der Nissedal
kommune har ansvaret for felles drift på vegne av begge kommuner. Når kapasiteten på
eksisterende renseanlegg nærmer seg slutten er det planer klare for ett nytt, naturbasert
renseanlegg på Langmoen i Nissedal, der kommunene har sikret seg egna tomteområde. Med
den positive utviklingen i hyttemarkedet viser det seg å ha vært en nødvendig og riktig
investering og ett vellykket interkommunalt samarbeide. Også mange lavstandardhytter har
koblet seg til anlegget, ett arbeid som det har vært fokus på å fortsette videre.
Løsningen skal sikre kapasiteten for alle abonnentene i mange år framover. 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.
Kultur – “Tokestua”
Kultursalen “Tokestua” i skolebygget har hatt svært stor aktivitet i 2015. Kultur- og
kinotilbudet i kultursalen blir veldig godt mottatt og omtalt av publikum. Det jobbes målrettet
videre med å holde nivå på det gode tilbud, og det vil spesielt bli fokus på “musikal”
oppsetninger til neste år.
Kommunereform
Det har vært arbeidet med Kommunereformen i regi av Grenlandssamarbeidet også i 2015.
Kommunen arrangerte “Tema-møte” i kommunestyresalen i mars måned med godt oppmøte
fra ulke interessegrupper. Videre er det utarbeidet felles “rapport” om mulig endrede
kommunestrukturer i Grenland.
Rapporten ble ferdigstilt på slutten av året og vil bli gjenstand for behandling i 2016, med
endelig vedtak på kommunereformen i juni 2016.
Flyktningsituasjonen
Den nasjonale tilstrømning av flyktninger ble også merkbar for Drangedal, med behov for økt
mottak av ordinære kvoteflyktninger, samt forespørsel om å etablere bofellesskap for enslig
mindreårige flyktninger.
Planlegging av mottak for enslige mindreårige flyktninger startet på høsten og resulterte bl.a. i
vedtak om å bosette og integrere foreløpig for inntil 4 plasser.
Generelt
På den merkantile og administrative siden arbeides det fortsatt med IKT fornyelse og
modernisering. I tillegg til system for mer lettvint elektronisk (IPAD) økonomisk
rapportering til de folkevalgte, er det nå f.eks. lagt til rette for nytt system for elektronisk
registrering og behandling av reiseregninger for ansatte.
I 2015 har vi for øvrig videreført løpende arbeid 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 2015 hatt en økning i folketallet med 25 personer. Folketallet pr.
01.01. 2016 er 4136.
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Kommunevalg
Kommune- og fylkestingsvalg ble gjennomført i september måned. Resultatet for Drangedal
ble noe endret sammensetning av politiske representanter i formannskap og kommunestyre,
med skifte av ordfører 01.11. 2015.
Det nye kommunestyret har vedtatt å endre den politiske organiseringen fra “Kommitèstruktur” til modell for politisk “Hovedutvalg”.
Forskjellen ligger hovedsakelig i at modellen for hovedutvalg gir noe større direkte
beslutningsfullmakt.

Rådmannen vil takke alle kommunens ansatte, samarbeidspartnere og kommunens folkevalgte
for innsatsen og samarbeidet i 2015.
Drangedal, april 2016

Jørn Chr. Knudsen
Rådmann
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1. Årsberetning for 2015
1.1 Vesentlig og sentral økonomisk informasjon
Rentenivået i Norge har vært stabilt lavt og fallende i 2015. Styringsrenten var på 1,25 % fra
11. desember 2014. Norges Bank satte styringsrenten ned til 1 % fra 18.06.15 og videre ned
til 0,75 % fra 24.09.15. Gjennom 2015 har oljeprisen falt svært mye i forhold til de siste årene
og kronekursen har p.g.a. dette svekket seg. Kommunen har gjennom refinansiering og anbud
på våre lånefornyelser fått ned gjennomsnittsrenten ytterligere på våre lån, slik at denne var på
2,11 % ved utgangen av året.
Årsveksten i konsumprisindeksen var i 2015 på 2,1 %. I statsbudsjettet for 2015 ble det lagt
til grunn en generell prisvekst på 2,5 % 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 hva vi ytterligere kan oppnå i prisgevinst. I 2015 er bl.a. rammeavtale for
legemidler og multidose inngått med gunstige priser. 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 hadde i 2014 et driftsår med lavere resultat enn året før. Dette skyldes i
stor grad lave strømpriser. Eieruttaket som er mottatt i 2015 er derfor redusert fra kr. 7,1 mill.
året før til kr. 4,8 mill. i 2015.
Lønnsoppgjøret i 2015 i kommunal sektor ble gjennomført med en årslønnsvekstramme i
hovedsak i samsvar med forutsetningene på 3,3 % i statsbudsjettet for 2015.

1.2 Økonomisk utvikling
Drangedal har i løpet av 2015 hatt en økning i folketallet med 25 personer. Folketallet pr.
1.1.2016 er 4136. Fødselsunderskudd i fjor var på -18, mens netto innvandring gav pluss på
26. Resten skyldes netto innenlands tilflytting i løpet av året. Vi er fortsatt under hovedmålet
på 4200 i kommuneplanen. Netto innvandring forventes å ha den effekt at vi kan nærme oss
målet i forholdsvis nær framtid.
Vi har i 2015 oppnådd kr. 2,7 mill. mer enn budsjettert skatteinngang. Dette blir sett i
sammenheng med rammeoverføringen og som såkalt minsteinntektskommune beholder vi
bare ca. 5 % av merskatten. Skatteinngang i Norge totalt hadde en økning i slutten av året,
hvilket gir en større inntektsutjevning som også påvirker den totale påvirkningen på samlet
rammeoverføring.
Nissedal og Drangedal har i løpet av året satt i drift de nye anleggene for vann og avløp til
Gautefallheia. Det gjelder også drift av nytt vannbehandlingsanlegg i Treungen. 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
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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.

1.3 Statlige styringssignaler og utvikling i rammebetingelser
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 2015 hadde vi en
andel på ca. 60 % med fast rente lenger enn ett år. Dette er innenfor kravene i det reviderte
finansreglementet som ble behandlet i kommunestyret 1.10.15. Siden rentenivået har vært
stabilt lavt og fallende, har strategien, som er gjenspeilt i reglementet, gjort det mulig å få ned
gjennomsnittsrenten ytterligere.

1.4 Forhold av betydning for økonomisk utvikling
Året 2015 er sjette 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 2016 er satsen uendret.
Vi har i 2015 hatt mellomoppgjør i lønnsforhandlingene. Reguleringspremie til pensjon i
KLP er derfor veldig lav. Dette henger sammen med at mye av økt lønnsramme i 2015 er
fanget opp av overhenget i lønnsoppgjøret fra året før. Dette betyr at mye av
reguleringspremien ble betalt året før.
Kommunen fortsetter 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. Kommende år må
flere av basissystemene våre gjennom nødvendige oppgraderinger.
1.5 Vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap
Sektor 200, Oppvekst og undervisning, har hatt et mindreforbruk på netto kr. 0,7 mill. Sektor
400, Plan, næring og kultur, har hatt et mindreforbruk på netto kr. 0,8 mill. Begge disse
mindreforbruk overstiger rådmannens fullmakt til å gjøre avsetning til sektorvis
disposisjonsfond. Kommunestyret selv må derfor vedta disse avsetningene før bokføring.
Denne praksis er i tråd med intensjonen i vedtatte økonomiske prinsipper i 2012. Sektor 300,
Helse og velferd, har hatt et merforbruk på kr. 2,5 mill. Merforbruket er nærmere spesifisert i
note til skjema 1B på side 32 i regnskapet.
Sektor 099 Finansiering har en merinntekt på kr. 2,2 mill. Dette samsvarer med merinntekt i
skatt og rammeoverføring samlet. Sektor 100, Rådmann med stab, er i samsvar med budsjett.
Sektor 101, Politikk, har mindreforbruk, på kr. 0,5 mill. Sektor 102, Fellesutgifter, har
mindreforbruk på kr. 3,4 mill. i forhold til budsjett. Mindreforbruket i sektor 102 skyldes i
hovedsak lavere premie til pensjonsregulering i mellomoppgjørsåret.
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Årets mindreforbruk i driftsregnskapet på netto kr. 5,1 mill. blir foreslått avsatt til
disposisjonsfond. Mindreforbruket i sektor 200 og 400 foreslås bokført på sektorvis
disposisjonsfond.
Kommunens investeringsregnskap er gjort opp med et udekket beløp på kr. 0 etter at ubrukte
lånemidler i sin helhet er brukt opp for lån til investeringsformål i anlegg. I budsjettet var
disse utbrukte lånemidlene estimert til kr. 6,4 mill. ved årets utgang.
Det er gjennomført kommunale investeringer på brutto kr. 51,3 mill. i 2015. Dette er i
hovedsak finansiert med lån pr. 31.12.15. De største investeringene er også i 2015 en 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. 0,8 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 til startlån på kr. 2,4 mill.

1.6 Likestilling
Toppleder
3
4

Kjønnsfordeling i lederstillinger
Kvinner
Menn

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 IKS


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

1.8 Øvrige forhold
For å ivareta internkontrollen har rådmannen løpende fokus på en god arbeidsdeling på alle
forhold som genererer kommunale utbetalinger. Revidert anskaffelsesreglement for
Grenlandskommunene ivaretar etisk standard på innkjøpsområdet og har også et eget punkt
om etisk handel.
9
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1.9 Kommentarer for Drangedal kommune
Utvikling i nøkkeltall fra driftsregnskapet:

Driftsinntekter
Driftskostnader
Brutto driftsresultat
+ Underskudd
- Overskudd **)
Netto finansposter
Motpost
avskrivninger
Netto driftsresultat
+ Underskudd
- Overskudd **)
**) Herav momskomp fra
investeringer
**) Herav premieavvik
pensjon

2015 2014
-364,8 -363,6
366,5 355,2

Alle tall i millioner kr

2013
-364,6
346,8

2012
-335,0
311,7

2011
-301,4
293,2

1,7

2010
-272,4
274,1

2009
-263,1
265,5

1,7

2,4

14,1
-12,6

13,8
-11,4

3,2

4,8

-8,5
19,9
-18,7

-17,8
15,6
-14,7

-23,3
13,4
-13,1

-8,2
12,5
-12,4

-7,3

-16,9

-23,0

-8,2

0

0

-29,0

-13,0

-5,1

-2,0

0

1,7

-9,5

13,9

-4,7

-0,3

-1,9

-0,8

23,2
-24,9

0,1

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

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Brutto driftsresultat i %

-0,5

2,3 %

4,9 %

7,0 %

2,7 %

-0,6 %

-0,9 %

Netto driftsresultat i %

0%

2,0 %

4,6 %

6,9 %

2,7 %

-1,2 %

-1,8 %

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. Teknisk
beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler når et minimumsnivå på 1,75 % for konserntall i kommunene.

Bruk og avsetning til fond:
2015
Disposisjonsfond
10,6
Bundne driftsfond
6,7
Ubundne
0,4
investeringsfond
Bundne
0,3
investeringsfond
Sum fond
18,0
Endring i fond:
Bruk av fond
Avsetning til fond
2,8

Alle tall i millioner kr.
2012
2011
2010
15,0
9,1
8,9
6,3
3,8
3,4
0,6
0,2
2,0

2014
8,1
6,4
0,4

2013
6,8
6,6
0,2

0,3

0,3

0,6

1,0

0,0

0,0

15,2

13,9

22,5

14,1

14,3

20,8

-0,2

-6,5

-4,9

-8,6
1,3

8,3

10

2009
15,7
3,1
2,0
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Utvikling i egenkapitalen:
2015
Total egenkapital i
107,3
balansen
Endring i
egenkapital
+ Økning
29,4
- Reduksjon

2014
77,9

2013
36,7

41,2

Alle tall i millioner kr.
2012
2011
2010
38,4
30,3
72,5

8,1

* -42,2

-4,8

2009
77,3

-4,3

-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:
2015 2014
Langsiktig gjeld
500,9* 464,9
(bankgjeld)
Endring i lånegjeld
36*
81,4
Gjeld i hele tusen kr.
121tkr 113tkr
7)
6)
pr.innb.

2013
383,5

Alle tall i millioner kr.
2012
2011
2010
248,1
208,3
168,2

2009
177,0

135,4
93tkr

39,8
60tkr

40,1
50tkr

-8,8
41tkr

7,5
43tkr

5)

4)

3)

2)

1)

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
7) Innbyggertall basert på 4136
som er faktisk tall 01.01.2016

* Tall i 2015 inkluderer gjeld på som videre er utlånt til Drangedal Everk KF med 36 mill.
Dvs. at dette forklarer hele økningen fra året før.
Beregnet netto lånegjeld:
2015 2014
Langsiktig lånegjeld
500,9* 464,9
ekskl.
pensjonsforpliktelser
Utlån
-54,1 -18,2
Ubrukte lånemidler
-2,4 -31,9
Netto lånegjeld
444,4 414,8
Netto lånegjeld i % av
121,8 114,1
brutto driftsinntekter
%
%
Netto lånegjeld i hele
107tkr 101tkr
tusen kr. pr. innbygger
etter samme folketall som
i tabellen over

2013
383,5

-15,6
-1,7
366,2
100,4
%
89tkr
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Alle tall i millioner kr.
2012
2011
2010
248,1
208,3
168,2

2009
177

-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 %

57tkr

35tkr

31tkr

29tkr
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Skatt på inntekt og formue
Det er i 2015 innkassert 77,7 mill.kr. i skatter som er en økning i forhold til 2014.
Sammenlignet med budsjett for 2015 har vi en skatteinntekt utover budsjett på 2,7 mill.kr.
som utgjør 3,6 %.
Ordinært rammetilskudd
For 2015 er det inntektsført 156,7 mill. kr. i rammeoverføring. Dette er 0,5 mill. kr. mindre
enn budsjettert etter at det er korrigert for at kommunen kun beholder 5 % av merskatt utover
budsjett. Skatteinntekter totalt i Norge bedret seg også mot slutten av året.
Overført til investeringsregnskapet
Investeringsbudsjettet for 2015 har en forutsetning om at 0,8 mill. kr. skal overføres fra
driftsregnskap til investeringsregnskap for finansiering av kapitalinnskudd i KLP da dette ikke
er lovlig å dekke med låneopptak. Fra og med 2014 føres inntekt fra momskompensasjon på
investeringer i sin helhet i investeringsregnskapet.
1.10 Utvikling i endelige innbyggertall

Innbyggertall

1.1.2016 1.1.2015 1.1.2014 1.1.2013
4136
4111
4135
4139

1.1.2012
4126

1.1.2011 1.1. 2010
4124
4159

Dette gir en økning på 25 personer i Drangedal i løpet av 2015 tilsvarende en økning på 0,6 %
i forhold til forrige årsskifte. Dette skyldes hovedsakelig netto innvandring.
Fødselsunderskudd på -18 i fjor ble hovedsakelig dekket opp av netto innenlands tilflytting.
Befolkningsveksten på landsbasis ble 0,93 % i 2015. Tilsvarende vekst for Telemark i 2015
utgjør 0,31 %.
For 2015 er det inntektsført 156,7 mill. kr. i rammeoverføring. Dette er 0,5 mill. kr. mindre
enn budsjettert etter at det er korrigert for at kommunen kun beholder 5 % av merskatt utover
budsjett. Skatteinntekter totalt i Norge bedret seg også mot slutten av året.
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1.11 KOMMUNESTYRESAKER 2015
Møte 12.02.15:
Referatsaker: 1/15 Protokoll representantskapet i Indre Agder og Telemark avfallsselskap
2/15 Brev om sanksjonering og ikrafttredelse
Behandling av utvalgssak
2/15 Adressering i Drangedal-adresseparseller
3/15 HØRINGSSVAR - FORSLAG OM OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN TIL STATEN
4/15 Finansrapportering for 2014
5/15 Oppnevning av varamedlemmer til Representantskapet i Vekst i Grenland IKS
6/15 Nattevaktordning i hjemmetjenesten
Møte 12.03.15:
20/15, ETABLERERKONTORTJENESTENE I GRENLAND OG TELEMARK
19/15, HANDLINGSPLAN FOR GRENLANDSSAMARBEIDET - 2015
18/15, EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I DRANGEDAL KOMMUNE
11/15, ADRESSERING I DRANGEDAL ADRESSEPARSELLER
12/15, REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TOKESTUA KULTURSAL - OG KINO
13/15, MÅL FOR FORVALTNING AV ELG I DRANGEDAL 2015 - 2017
14/15, MÅL FOR FORVALTNING AV HJORT I DRANGEDAL 2015 - 2017
15/15, MÅL FOR FORVALTNING AV RÅDYR I DRANGEDAL 2015 - 2017
16/15, ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG I DRANGEDAL KOMMUNE
17/15, ENDRING AV MINSTEAREAL FOR HJORT I DRANGEDAL KOMMUNE
8/15, DRIFTSRAPPORTER FOR 2014 DRANGEDAL EVERK KF
9/15, KROKANE KRAFTVERK 12.03.2015
10/15, GAUTEFALL BIATHLON KF - ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014
Møte 30.04.15:
22/15, ADRESSERING I DRANGEDAL 30.04.2015
23/15, VEDTAK AV DETALJREGULERING H3- GRØNNLIHALLEN, PLANID:20140005
24/15, BEHOV FOR STØRRE AREAL VED KROKEN BARNEHAGE.
25/15, OPPBEVARING AV ELEKTRONISK OG FYSISK ARKIVER I GRENLAND - MEDLEMSSKAP I IKA KONGSBERG
26/15, ÅRSMELDING FOR RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE. DRANGEDAL KOMMUNE 2014
27/15, ÅRSMELDING FOR DRANGEDAL ELDRERÅD
Møte 11.06.15:
29/15, DRANGEDAL EVERK KF, ÅRSREGNSKAP OG BERETNING FOR 2014.
30/15, DKE KF - ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014
31/15, OFFENTLIG HØRING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2026
32/15, GODKJENNELSE AV DETALJREGULERING - MJELKÅSEN VEST PLAN ID: 20140004
33/15, KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2026 FOR DRANGEDAL KOMMUNE. ENDELIG VEDTAK
34/15, OPPDATERING AV OVERORDNET RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DRANGEDAL KOMMUNE
35/15, ADRESSERING KJOSEN GRENDEKRETS - NAVN PÅ ADRESSEPARSELLER
36/15, ADRESSERING STRAUME GRENDELAG - NAVN PÅ ADRESSEPARSELLER
37/15, ELEKTRONISK LØSNING FOR FOLKEVALGTE 2015 - 2019
38/15, HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2015:2 «Å HØRE TIL – VIRKEMIDLER FOR ET TRYGT PSYKOSOSIALT MILJØ»
39/15, ANMODNING OM Å BOSETTE FLERE FLYKTNINGER I DRANGEDAL KOMMUNE I 2015 OG 2016.
40/15, ÅRSMELDING FOR 2014 KONTROLLUTVALGET I DRANGEDAL KOMMUNE.
41/15, FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - BARNEVERNTJENESTEN
42/15, SKATTEREGNSKAPET FOR 2014
43/15, ÅRSOPPGJØR 2014 FOR DRANGEDAL KOMMUNE
44/15, REVIDERING AV BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 ETTER KRAV FRA FYLKESMANNEN
45/15, ÅRSMELDING FOR DRANGEDAL KOMMUNE 2014
46/15, VALG AV MODELLER FOR KOMMUNESAMMENSLÅING - VIDERE UTREDNING
47/15, ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET - 2014
48/15, SØKNAD OM DELTAKELSE I BYREGIONPROGRAMMET
49/15, SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISK VERV
50/15, VALG AV MEDLEMMER TIL FORMANNSKAPET FOR PERIODEN
51/15, VALG AV SETTEORDFØRER OG SETTEVARAORDFØRER FOR PERIODEN 24.06.2015 TIL 30.09.2015
52/15, FULLFØRING KIOSK, GARDEROBE OG UTVENDIG SKILT TOKESTUA KULTURSAL OG KINO - TILLEGGSBEVILGNING
Møte 01.10.15:
57/15, KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL, DRANGEDAL KOMMUNE 2015-2026 (NY SLUTTBEHANDLING)
58/15, GODKJENNING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4- GAUTEFALLTUNET, PLANID 20140006
59/15, GODKJENNING AV DETALJREGULERING FOR BLÅBÆRHEIA 2
60/15, FORLENGELSE AV PROSJEKTPERIODEN FOR VANNOMRÅDE KRAGERØVASSDRAGET MED VEDTAK OM FINANSIERING
61/15, ADRESSERING KROKEN GRENDEKRETS - NAVN PÅ ADRESSEPARSELLER
62/15, ADRESSERING TØRDAL GRENDEKRETS - NAVN PÅ ADRESSEPARSELLER
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63/15, ADRESSERING LIA/FJELLGÅRDANE GRENDELAG - NAVN PÅ ADRESSEPARSELLER
64/15, ADRESSERING VOJE GRENDELAG - NAVN PÅ ADRESSEPARSELLER
65/15, ADRESSERING ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG MED HOLTE - NAVN PÅ ADRESSEPARSELLER
66/15, ADRESSERING HENSEID GRENDELAG - NAVN PÅ ADRESSEPARSELLER
67/15, ADRESSERING OMRÅDE GAUTEFALLHEIA - NAVN PÅ ADRESSEPARSELLER
68/15, ADRESSERING BOSTRAK GRENDELAG - NAVN PÅ ADRESSEPARSELLER
69/15, ADRESSERING SOLBERG/FINEID - NAVN PÅ ADRESSEPARSELLER
70/15, ADRESSERING FYLKESVEIER DRANGEDAL KOMMUNE OG ENDREING AV EKSISTERENDE VEDTATTE ADRESSEPARSELLER
71/15, UTREDNING AV TILSTREKKELIG NIVÅ FOR FREMTIDIG DRIFT AV TOKESTUA KULTURSAL OG KINO OG FORSLAG TIL INNSPARING PÅ
KULTURFELTET
72/15, LÆREPLAN I KROPPSØVING - NYE KOMPETANSEMÅL I SVØMMEOPPLÆRINGEN
73/15, BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2015
74/15, INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE FOR KRAGERØ OG DRANGEDAL KOMMUNER
75/15, REVISJON AV FINANSREGLEMENTET FOR DRANGEDAL KOMMUNE
76/15, REGNSKAP 1. HALVÅR 2015 FOR DRANGEDAL KOMMUNE
77/15, EVALUERING AV DRANGEDAL KOMMUNALTEKNIKK OG EIENDOMSFORVALTNING - KOMMUNALT FORETAK - DKE KF
78/15, INTERKOMMUNALT SAMARBEID - FELLES RESSURS FOR FORVALTNING AV SAK – OG ARKIVSYSTEM I GRENLAND.
79/15, POLITISK ORGANISERING I DRANGEDAL KOMMUNE 2015-2019
80/15, TILTAK MOT SOSIAL DUMPING
81/15, BRUK AV MIDLERTIDIGE ANSETTELSER
82/15, ORIENTERING OM BYGGEREGNSKAP FOR KROKEN KIRKE, FH-BOLIGER OG DRANGEDAL 10-ÅRIGE SKOLE
54/15, DRIFTSRAPPORT 2 KVARTAL 2015, DRANGEDAL EVERK KF
55/15, OPPSTART AV KRAFTOMSETTNING, MED ETABLERING AV DRANGEDALSKRAFT KF
56/15, DKE KF - HALVÅRSRAPPORT 2015 07.
Møte 19.11.16 Nytt kommunestyre etter valget:
83/15 OPPROP AV VALGTE KOMMUNESTYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 2015 - 2019
84/15 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. GODKJENNING AV VALGPROTOKOLL FOR VALGSTYRET.
85/15 Valg av formannskap for perioden 2015 - 2019
86/15 VALG AV ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR PERIODEN 2015 - 2019
87/15 VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2015 - 2019
88/15 VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL VALGNEMNDA FOR PERIODEN 2015 – 2019
89/15 OPPNEVNING AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL KOMMUNENES SENTRALFORBUNDMøte 19.11.15
Referatsaker: 11/15 OPPSTART AV KRAFTOMSETTNING
12/15 ETABLERING AV BOFELLESKAP FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER I FURUVEIEN 33
Behandling av utvalgssak: 91/15 DRIFTSRAPPORTER 3 KVARTAL 2015, DRANGEDAL EVERK KF
92/15 HØRING OG VARSEL OM VEDTAK VEDRØRENDE NYE 110-REGIONER OG INFORMASJON OM SAMLOKALISERING AV
NØDMELDINGSTJENESTEN
93/15 DELTAKELSE I ARBEIDSGIVERKONTROLLEN I GRENLAND (AIG)
94/15 KOMMUNEREFORM - ORIENTERING OM STATUS OG FRAMDRIFT MED VEKT PÅ INNBYGGERHØRING
95/15 ETABLERING AV BOFELLESSKAP FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER I MYRVEIEN 7
96/15 STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2015 - 2019
97/15 KOMMUNESTYREVALGET 2015 - SØKNAD OM PERMISJON
Møte 10.12.15:
99/15 DRANGEDAL EVERK KF, BUDSJETT FOR 2016.
100/15 DRANGEDAL KRAFT KF, BUDSJETT FOR 2016.
101/15 GBNR. 14/103 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM I HENHOLD TIL KONSESJONSLOVEN AV 28. NOVEMBER
2003 NR. 98
102/15 Høring- Ekspressbussutredning Region Sør 2014/2015
103/15 FELLES TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER FOR JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ 2015-2018
104/15 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
105/15 Søknad om spillemidler og rullering av handlingsprogram 2016-2019 i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
106/15 KOMMUNALT NÆRINGSFOND - ÅRSRAPPORT 2015 OG HANDLINGSPLAN 2016
107/15 NAVNENDRING PÅ HOVEDUTVALG

Flom i Toke

Foto: Arnhild Bø
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Ny ordfører i Drangedal i 2015, Tor Peder Lohne (Sp)

Foto: Ingunn Nestestog

Rådmann Jørn Knudsen og leder for vennskapskommunekomiteen Marit Kolloen: Price of honour
fra konsulatet for Litauen, v/Carl Thomas Carlsten, ble gitt til Drangedal kommune for arbeidet
med vennskapskommunen Pasvalys.
Foto: Ingunn Nestestog
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Ordfører Tor Peder Lohne overrakte gullklokker til jubilantene som var tilstede på utdelingen på
Gautefall.
Foto: Arnhild Bø

Takk for innsatsen gjennom 25 og 35 år i Drangedal kommune!
25 år i Drangedal kommune: Karianne Melås Bjørnsen , Anne Grete Bø, Tom Fjellheim,
Leif Ottar Flaten, Synnøve Kveven, Berit Kviteberg, Kari Stenger Måbuholt, Mona Ann e
Lise Moen, Anne Helen Røilid og Torbjørn Øygarden.
35 år i Drangedal kommune: Asborg Ufs og Torhild Lohne.

Flom i Toke og Solbergelva september 2015

Foto: Hilde Tveit Kirkeby
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2. Drangedal kommune
Gjennom 2014 og 2015 er BMS utviklet for rapportering til politisk nivå på iPad. Arbeidet har
ført til noen endringer i oppsettet i BMS, og er bakgrunnen for at resultater foreligger fom 2014.

2.1 Medarbeidertilfredshet

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,6

Dato intervall
2015

4,7

2015

Trend

Medarbeidertilfredshet

Kommentarer
Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i perioden 20. oktober til 10. november 2015. Det
var totalt 418 som mottok undersøkelsen, og 275 svarte. Undersøkelsen for 2015 har da en
svarprosent på 65 %. 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 2015. Medarbeidertilfredsheten
ble 4,6 poeng totalt for hele kommunen for 2015, og når dermed ikke målet for året.
Resultatet er likt som for 2013 og 2014.
Medarbeiderne har et godt samarbeid og trives med sine kollegaer, og resultatene viser videre
at gir dette hele 5,3. Resultatet var 5,42 poeng for 2014. På spørsmålet om hvor fornøyd er du
med samarbeidet med dine kolleger på arbeidsplassen alt i alt gir de hele 5,1 poeng. Om de
løser felles arbeidsoppgaver på en god måte får 4,9 poeng, mot 5,03 i 2014. De gir 5,1 poeng
på spørsmål om det er et mobbefritt miljø på arbeidsplassen, og de ansatte mener de har
nødvendig kompetanse til å utføre arbeidsoppgavene, og gir dette spørsmålet 4,9 poeng. I
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hvilken grad de har mulighet til å jobbe selvstendig får 5,2 poeng. På spørsmålet om i hvilken
grad de mestrer jobben sin utfra forventningene som stilles gir de 4,9 poeng. Dette viser at de
ansatte opplever høy jobbmestring. De ansatte gir også 4,9 poeng på spørsmålet om 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 5,1, omtrent likt
som for 2014, da resultatet ble 5,08 poeng. De synes de kan varsle om kritikkverdige forhold
på arbeidsplassen, og gir dette 4,6 poeng. Det er utarbeidet rutine for varsling som ligger lett
tilgjengelig på Ansattportalen.
De fleste ansatte er godt kjent med målene for sine arbeidsplasser og gir dette 5,1, en liten
økning fra 2014 da resultatet ble 5,02 poeng. De gir 5,0 poeng på spørsmålet om de bidrar
aktivt til at arbeidsplassen skal nå disse målene. Medarbeiderne gir 4,0 poeng på spørsmålet
om de har nok tid til å gjøre jobben sin, en liten nedgang fra 2014 da resultatet ble 4,1 poeng .
På spørsmålet om i hvilken grad de er fornøyde med arbeidstidsordningen i jobben (fleksitid,
turnus, vaktplan, arbeidshelger), gir de 4,8 poeng
Inneklimaet får i år en poengsum på 4 poeng, og omtrent likt som for 2014.
På spørsmålet om hvor fornøyde de ansatte alt i alt er med den overordna ledelsen i
kommunen, er får i år 3,9 poeng, og hvilken grad tar overordnet ledelse spørsmål om etikk i
kommuneorganisasjonen alvorlig får 4,1 poeng.
De ansatte er fornøyde med sin nærmeste leder, og gir 4,7 poeng på dette spørsmålet.
De gir 4,2 poeng på om de får tilstrekkelig tilbakemelding på jobben de gjør. En økning fra
4,31 poeng i 2014. Medarbeiderne mener at nærmeste leder er lydhør for deres synspunkter,
og gir dette 4,8 poeng. De ansatte har mulighet til å jobbe selvstendig, og gir dette 5,2 poeng,
og de mestrer jobben sin ut fra forventningene som stilles, og gir dette 5 poeng. 73,45% av de
ansatte har fått tilbud om medarbeidersamtale i 2015.

Utsikt fra Naasnibben
juli 2015

Foto: Mari Høidalen
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2.2 Medvirkning

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,8

Dato intervall
2015

4,8

2015

Trend

Medvirkning

Kommentarer
«Medvirkning» er en sammenstilling av resultatene 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. Kommunen oppnår målet for 2015 med et resultat på 4,8.
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2.3 Informasjon

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,6

Dato intervall
2015

4,8

2015

Trend

Informasjon

Kommentarer

Resultatet er en sammenstilling av resultatene fra spørsmål som berører ulike sider av temaet
informasjon. Målet for medarbeidernes tilgang til informasjon ble satt til 4,8 for 2015, og
resultatet ble 4,6, opp 0,1 poeng fra 2014. Ansattportalen blir brukt aktivt for å gi informasjon
til ansatte, og dette arbeidet vil fortsette i 2016. De ansatte gir 4.84 poeng på spørsmålet om
de får tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb.
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2.4 Egenvurdert kompetanse

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,8

Dato intervall
2015

4,8

2015

Trend

Egenvurdert kompetanse

Kommentarer
Resultatene er en sammenstilling av svarene 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 4,8 totalt for kommunen,
og at ansatte i stor grad opplever å ha nødvendig kompetanse til å utføre sin jobb.
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2.5 Sykefravær

Resultat hittil i år
Virkelig

Verdi
7,5%

Dato intervall
2015

I fjor

7,5%

2014

Mål

6,4%

2015

Antall sykedager

6 063,1

2015

Mulige dagsverk

81 098,2

2015

Sykefravær <16 dager

1 794,3

2015

Sykefravær > 16 dager
Resultat denne perioden

4 268,8
Verdi

2015
Dato intervall

Trend

Sykefravær hittil i år

Kommentarer
Sykefraværet for Drangedal kommune for 2015 var totalt på 7,5 %, og er dermed likt som for
2014. Målet for 2015 var på 5,9 %, og ble dermed ikke oppnådd. Rådmann med stab hadde i
2015 et sykefravær på 4,8 %, en nedgang fra 6,5 % i 2014. Sektor for Teknikk, landbruk og
kultur hadde sykefravær totalt på 3,4 % for 2015. Oppvekst og undervisning hadde et
sykefravær på totalt 8,1 % for 2015, en økning fra 5,5 % i 2014. Helse og velferd hadde et
sykefravær på 7,8 % i 2015, en nedgang fra 9,9 % i 2014. Sykefraværet vil bli nærmere
kommentert under kapitlene for sektorene.
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Drangedal kommune har fokus på forebygging og oppfølging av sykefravær. 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
planer for samarbeid og tiltak fra Vestmar bedriftshelsetjeneste. Sykefraværs-statistikk og
HMS avvik gjennomgås i hvert AMU-møte, der igangsatte/aktuelle tiltak ute i avdelingene
også blir gjennomgått. Det blir i samarbeid med hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet
utarbeidet en årlig HMS/IA plan for kommunen. Det skal gjennomføres risiko og
sårbarhetsanalyser i alle avdelinger hvert år, og på 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 2015.
Mål for sykefraværet totalt for Drangedal kommune for 2016 har rådmannen fortsatt satt til
6,4 %, det vil si et nærvær på 93,6 %.

Andel egenmelding og sykemelding
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3. Radmann med stab
Avdelingene som er organisert under Rådmannen med stab er:
Rådmannskontoret
Økonomi- og utviklings avdeling
HR – avdelingen

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 torsdag.

3.2 Økonomi og utvikling
Dette området består av
 IT-avdeling
 Sak, arkiv og felles postmottak
 Servicekontoret
 Skatt, arbeidsgiveravgift og innkreving
 Økonomi
Fra 2014 ble disse stabene lagt under kommunalsjef for Økonomi og utvikling. Den største
endringen i 2015, var at mangeårig skatteoppkrever sluttet 1. juni. Eksisterende bemanning
ble da omdisponert samtidig med at det ble inngått avtale om at Skatteoppkreveren i Kragerø
hadde ansvar også for Drangedal inntil ny skatteoppkrever kommer på plass. Det har også i
2015 vært nødvendig med stor fleksibilitet i avdelingene. Gjennom året har
arbeidsfordelingen vært gjenstand for revidering for noen av områdene.
BMS er klargjort for løpende rapportering på iPad for det nye kommunestyret.
Innhenting av lånebehov ved hjelp av eksterne rådgivere har sikret lavest mulig
gjennomsnittsrente innenfor finansreglementets rammer. Finansreglementet ble revidert pr.
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1.10.15 etter ekstern vurdering av kommunerevisor. I løpet av 2015 har gjennomsnittlig
lånerente gått ned samtidig med at gjennomsnittlig rentebindingstid er nesten doblet.
Fra 2015 er rammene til Startlån fra Husbanken utvidet. Vi har også fått tildelt
tilskuddsmidler fra Husbanken. Vi hadde ubrukte lånemidler til Startlån ved utgangen av året.
Regjeringen har to ganger foreslått en statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen i løpet av
et halvt år. Men Stortingets flertall har ikke gitt tilslutning til dette.

3.3 HR avdelingen
HR-avdelingen har 3,5 årsverk fordelt på 4 ansatte. Avdelingen arbeider tett ut mot lederne i
kommuneorganisasjonen og de ansattes organisasjoner. Hovedoppgavene er arbeid med
overordna systemer og rutiner, saksbehandling, rådgivning og veiledning innen lønn og HRområdet, lønnsarbeid, HMS, forhandlinger og rekruttering. Avdelingen har i 2015 utbetalt
lønn til kommunalt ansatte, DKE KF, Drangedal kirkelige fellesråd samt godtgjøring til
folkevalgte. Avdelingen har også ansvaret for utarbeidelse av saker til AMU, og utarbeidet
HMS/IA plan for kommunen i samarbeid med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.
Avdelingen utarbeider overordna kompetanseutviklingsplan for kommunen, og administrerer
og følger opp kompetansekarteleggingsverktøyet Dossier. Avdelingen har ansvaret for inntak
av lærlinger, og vi har hatt 6 lærlinger i kommunen i 2015.
I 2015 ble a-ordningen innført, og vi startet med innsending av a-meldingen, den nye måten å
rapportere lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB).
Rapporteringsordningen trådte i kraft 1. januar 2015, og har vært tidkrevende å få på plass.
Gjennom 2015 var det ansettelsesstopp i organisasjonen, og gjennom året var mye av arbeidet
til avdelingen knyttet opp mot omstilling og nedbemanning. Vi har også jobbet videre med å
forenkle og forbedre rutiner og utnytte mulighetene i våre IT verktøy. Vi har startet opp et
prosjekt for å ta i bruk KS læring, og laget en egen opplæring for nyansatte i Drangedal
kommune.
Av overordna HMS aktiviteter er det gjennomført HMS/IA dag for alle verneombud og ledere
i kommunen i samarbeid med Vestmar Bedriftshelsetjeneste og NAV. Vi har også videreført
arbeidet med HMS revisjoner på avdelingene.
I 2015 var det et mellomoppgjør, og gjennomføringen av lokale lønnsforhandlinger ble
gjennomført jfr kap 3.4 og 5.2.
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4. Oppvekst og undervisning
Antall skoleelever pr 31.12. 2015: Totalt 492
Antall elever på VO pr 31.12. 2015: 35
Følgende fordeling:
Drangedal 10-årige skole: 220 elever på barnetrinn, 156 elever på ungdomstrinn
Kroken skole: 83 elever
Tørdal skule: 33 elever
Barnehagebarn pr 31.12. 2015: Totalt 203
Følgende fordeling:
Heirekshaug: 120 barn
Kroken: 65 barn
Tørdal: 18 barn
Kulturskolen: 103 elever

4.1 Barnehagene
Barnetallet i de tre barnehagene i Drangedal kommune er stabilt.
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. 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.
Heirekshaug barnehage er godkjent for 151 plasser over 3 år og har ni avdelinger.
Tørdal barnehage er godkjent for 25 plasser over 3 år.
Kroken barnehage er godkjent for 82,6 plasser over 3 år og har 5 avdelinger. For å få et
tilstrekkelig areal ble det oppført to midlertidige moduler. Disse sto ferdig til barnehageårets
start i august 2015. I økonomiplanen ble det bevilget ca. 7 mill. til utbygging av barnehagen.
Satsingsområdene i barnehagene er: Tidlig innsats med fokus på språkutvikling, voksenrollen,
pedagogisk dokumentasjon og øking av sosial kompetanse.
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Vanneksperimenter i Kroken barnehage

4.2 Grunnskolene
Overordnet mål for grunnskolene i Drangedal kommune:
Alle elever har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø
Skolene i Drangedal kommune har også i 2015 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. Det jobbes fremdeles med
Art som tar for seg sinnemestring, sosial kompetanse og relasjoner mellom mennesker. Dette
jobbes det med ute i hver virksomhet.
Når det gjelder fag, har satsingsområdet vært matematikk og norsk.
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. Våren 2015 avsluttet fire lærere sin
videreutdanning; regning i alle fag. Høsten 2015 startet to lærere på videreutdanning i
henholdsvis norsk og engelsk.
Drangedal 10- årige skole
Resten av uteområdet ble ferdigstilt i løpet av 2015, og skolen hadde offisiell åpning av
skolen i august 2015.
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Drangedal 10- årige skole

Foto: Pål Heimdal

Kroken skole og Tørdal skule
Begge skolene har blitt oppgradert i samsvar med investeringsplanen.
Det er bevilget midler i 2015 til oppjustering av nettilgangen ved begge skolene. Det har vært
vanskelig å gjennomføre digitale nasjonale prøver på grunn av dårlig nettilgang.
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.

Tørdal skole
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4.3 Skolefritidsordning (SFO)/Skoleferieordning
I Drangedal Kommune er det SFO ved Drangedal 10-årige skole, Kroken skole og Tørdal
skule. 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 31.12.2015 var antall elever som
benyttet SFO som følger:
SFO Drangedal 10-årige skole: 62 elever.
SFO Kroken skole: 20 elever
SFO Tørdal skule: 8 elever.

4.4 Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)
Skole/barnehage

Drangedal 10 U
Drangedal 10 B
Kroken
Tørdal
Skole totalt

Antall Antall Oppm.
elever/ Oppm. % av
barn
PPT
elevene
totalt
156
18
11,5
220
28
12,7
83
10
12,0
33
4
12,1
60

Antall
enkeltvedtak
15/16
18
22
10
4
54

Enkelt Avsl.
vedtak saker
15/16 2015
%
11,5
5
10,0
12,0
3
12,1
8

Nye
saker
2015
0
0
3
0

Heirekshaug
Kroken
Tørdal
Barnehage totalt

120
65
18
203

12
4
1
17

10,0
6,1
5,5

0
2
0
2

0,0
3,0
0,0

7
2
1

Voksenopplæring
Andre
Drangedal PPT

35

3

8,5

2

5,7

3

80

Det er fremdeles et mål å få ned antall enkeltvedtak slik at det på sikt ikke ligger over
gjennomsnittet for 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.
Det er derfor svært viktig at skolene får beholde ressursene selv om antall enkeltvedtak går
ned.
PPT utarbeidet i 2015 en tiltaksmodell som viser prosedyrer for tidlig innsats i grunnskolen.
PPT deltar både i et felles forum for barnehagene i kommunen og i samarbeidsteam/tilpassede
opplæringsteam ved de ulike skolene i kommunen.
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4.5 Flyktningetjenesten
Kommunen bosatte 25 flyktninger i 2015. 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 flyktningkonsulent, 60 % stilling
introveileder og 60 % stilling som miljøarbeider. I tillegg ble tjenesten i 2015 midlertidig
styrket med 40 % for å ivareta oppgaver knyttet til bosetting og oppfølging i
introduksjonsprogrammet. Dette som følge av ekstra bosetting med bakgrunn i
tilleggsanmodning fra IMdi om å bosette flere flyktninger enn opprinnelig vedtatt.
Målsettingen med introduksjonsordningen dreier seg om å sette flyktningene i stand til å bli
økonomisk selvstendige gjennom arbeid og/eller videre utdanning.Tjenesten skal også
tilrettelegge for og koordinere andre tjenester flyktningene har behov for. I løpet av 2015
betjente flyktningetjenesten ca. 80 personer, av disse ca. halvparten barn. Videre deltok 24
personer på introduksjonsprogrammet.

4.6 Voksenopplæringa
Voksenopplæringa har for tiden 35 elever fra 10 ulike nasjoner. Ca. 70 % av elevene er
flyktninger, resten er innvandrere som av ulike grunner har bosatt seg i Norge. For stabilitet i
bemanning og god planlegging er det ønskelig med et jevnt og forutsigbart tilsig av
flyktninger/elever. Alle elevene får tilbud om norskopplæring med samfunnskunnskap 21
timer pr uke. Undervisningen er organisert i tre grupper, og elevene fordeles etter språk- og
kunnskapsnivå. Avdelingen gir tilbud til voksne personer som har behov for
spesialundervisning. Elevene får tildelt enkeltvedtak, og opplæringstilbudet blir tilpasset den
enkeltes behov. På voksenopplæringa er det nå 4 lærere. Voksenopplæringa har et godt
samarbeid med flere av våre nabokommuner. Sammen med NAV og Flyktningetjenesten er
VO deltagere i et KS effektiviseringsnettverk for å styrke nyankomne flyktninger gjennom
introduksjonsordningen.

Elever fra voksenopplæringa, skitur på Gautefall
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4.7 Drangedal kulturskole
Alle kommuner er i henhold til Opplæringsloven § 13 -6 pliktig til å ha et musikk- og
kulturskoletilbud. Drangedal kommune ønsker via kulturskolen å gi varierte
undervisningstilbud av høy kvalitet innen kunstfag til barn og ungdom i Drangedal.
Kulturskolen ønsker å kunne bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge i bygda, og gi
elevene meningsfylte og stimulerende aktiviteter som gir både faglig og sosial utvikling. Et
godt kulturskoletilbud er viktig både for lokalsamfunnet, og for hver enkelt elev.
Kulturskolen gir hvert skoleår tilbud til ca.100 barn og ungdommer fra hele kommunen.
Kulturskolen kan dessverre ikke gi plass til alle søkerne, og i 2015 var det som tidligere år
ventelister på noen av tilbudene. Kulturskolen har dette året samarbeidet med lokale
kulturaktører, flyktningetjenesten, rus- og psykiatritjenesten, kulturkontoret og skolene.
Kulturskolen har også ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS), og gjennomførte dette
året ulike prosjekter ved skolene. Kulturskolen koordinerer også tilbudene i Kulturskatten. I
2015 arrangerte kulturskolen også UKM (Ungdommens Kulturmønstring) i samarbeid med
Kragerø kulturskole. Elever fra kulturskolen deltok også på fylkesmønstringen og
landsfinalen. Elever ved kulturskolen deltok også på en rekke andre arrangementer i 2015.

Drangedal kulturskoleband
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4.8 Brukertilfredshet

Resultat
Virkelig

Verdi
Dato intervall
4,9 januar 2015 - desember
2015

Mål

4,8 januar 2015 - desember
2015

Trend

Kommentarer
Resultatet fra brukerundersøkelsen viser en verdi på 4,9 når det gjelder brukertilfredshet. Det
er litt bedre enn i fjor og ligger over kommunens mål på 4,8. Det er for øvrig ønskelig at enda
flere brukere svarer på undersøkelsen.
SB 1.1 - Brukertilfredshet

4.9 Brukermedvirkning

Resultat
Virkelig

Verdi
Dato intervall
5,1 januar 2015 - desember
2015

Mål

4,5 januar 2015 - desember
2015

Trend

Kommentarer
Brukerne er svært fornøyd med medvirkningen. Sektoren har en verdi på 5,1, noe som ligger
0,6 over kommunens mål på 4,5
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SB 2.1 - Brukermedvirking

4.10 Tilgang til informasjon

Resultat
Virkelig

Verdi
Dato intervall
4,8 januar 2015 - desember
2015

Mål

4,7 januar 2015 - desember
2015

Trend

Kommentarer
Brukerne i sektoren er fornøyd med informasjon i forhold til kommunens måltall.
SB 3.1 - Tilgang til informasjon
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4.11 Medarbeidertilfredshet

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,7

Dato intervall
desember 2015

4,7

januar 2015

Trend

SM 1.1 - Medarbeidertilfredshet

Kommentarer
Medarbeidertilfredsheten har en verdi som er i tråd med kommunens mål, 4,7, Det viser at
medarbeiderne finner arbeidet interessant og er tilfredse med oppgavene.

4.12 Medvirkning

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,8

Dato intervall
desember 2015

4,8

januar 2015

Trend

Kommentarer
Medarbeiderne er tilfredse med medvirkningen på egen arbeidsplass, 4,8, i tråd med
kommunens mål.
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4.13 Informasjon

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,5

Dato intervall
desember 2015

4,8

januar 2015

Trend

Kommentarer
Når det gjelder informasjon til medarbeiderne, viser resultatet en verdi på 4,5 mens
kommunens mål er 4,8. Det er en lederoppgave å sørge for å gi medarbeiderne tilstrekkelig
informasjon, og det bør drøftes hva slags informasjon det er de savner.

4.14 Egenvurdert kompetanse

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,7

Dato intervall
desember 2015

4,8

januar 2015

Trend

Kommentarer
Egenvurdert kompetanse blant medarbeiderne har en verdi på 4,7, litt under 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. Det er spesielt fokus på lærerne som må videreutdannes slik at de tilfredstiller
dagens krav til fagkompetanse.
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4.15 Sykefravær

Resultat hittil i år
Virkelig

Verdi
Dato intervall
8,1% januar 2015 - desember
2015

I fjor

5,5% januar 2014 - desember
2014

Mål

6,4% januar 2015 - desember
2015

Antall sykedager

2 876,6 januar 2015 - desember
2015

Mulige dagsverk

35 730,3 januar 2015 - desember
2015

Sykefravær <16 dager

857,4 januar 2015 - desember
2015

Sykefravær > 16 dager

2 019,2 januar 2015 - desember
2015
Verdi
Dato intervall

Resultat denne perioden
Trend

Kommentarer
Sykefraværet for sektoren er på 8,1 %, og vi har ikke nådd kommunens mål på 6,4 %.
Fraværet under 16 dager har gått ned fra i fjor, men langtidsfraværet har økt betraktelig. Dette
skyldes alvorlig sykdom og er ikke relatert til arbeidsplassen. Det er likevel viktig å jobbe
forebyggende med arbeidsmiljøet, og god dialog mellom ledelse og
ansatte/verneombud/tillitsvalgte med vekt på muligheter og løsninger står sentralt. Oppfølging
av sykmeldte og dialogmøter er viktig. Arbeid er helsefremmende i seg selv, og en bør tidligst
mulig gjenoppta aktiviteten. Arbeidsplassen er best egnet som hovedarena for
sykefraværsarbeid.
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Sykefravær per år

Andel egenmelding og sykemelding
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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 %

Verdi
Dato intervall
99,2% januar 2015 - desember
2015

Mål

100,0%

Akkumulert avvik

januar 2013

736 351,0 januar 2015 - desember
2015

Akkumulert resultat

86 024 606,1 januar 2015 - desember
2015

Akkumulert budsjett

86 760 957,1 januar 2015 - desember
2015
Verdi
Dato intervall

Hjelpe tabell for å avstemme regnskap og revidert
budsjett
Trend

Kommenterer
Regnskapet for 2015 viser at sektor for oppvekst og undervisning har brukt 99,2 % av
budsjettet. Sektoren har hele tida fokus på god økonomistyring og viktigheten av å overholde
budsjettene på de ulike enhetene.
Akkumulert tallverdier
Akkumulert forbruks oversikt
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5. Helse og Velferd

5.1 - Brukertilfredshet

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
5,6

Dato intervall
2015

4,8

2015

Trend

Kommentarer
Det ble gjennomført brukerundersøkelser ved sykehjemmet, i demensavdelingen og
hjemmetjenesten i 2015. Oppslutningen har til dels vært bedre enn tidligere år, med unntak av
ved sykehjemmet. Tilbakemeldingene fra brukere/pårørende viser at brukerne er fornøyd,
godt innen for kommunens målsetting, både når det gjelder generell tilfredshet med tjenestene
og informasjon og medvirkning. Resultater innenfor alle målområder er bedre enn i fjor.
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5.2 Brukermedvirkning

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
5,4

Dato intervall
2015

4,5

2015

Verdi
5,6

Dato intervall
2015

4,7

2015

Trend

SB 2.1 - Brukermedvirkning

5.3 Tilgang til informasjon

Resultat
Virkelig
Mål
Trend

Tilgang til informasjon
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5.4 Medarbeidertilfredshet

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,5

Dato intervall
2015

4,7

2015

Trend

Kommentarer
Ved årets medarbeiderundersøkelse deltok 129 av 205 medarbeidere. Dette tilsvarer 62 % og
er lavere deltagelse enn de siste årene. Det er ikke avvikende resultater fra tidligere år, og
utfordringene er tydelige å lese: Folk ønsker høyere stillinger, de ønsker seg bedre lønn og
mer kompetanseheving.
Medarbeiderundersøkelsen i helse og velferd viser at tilfredsheten blant ansatte i helse og
velferd er for lav til å oppnå målene kommunen har satt. Resultatet er på likt nivå som i fjor.
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5.5 Medvirkning

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,8

Dato intervall
2015

4,8

2015

Trend

Kommentarer
Årets resultat for medvirkning er høyere enn i fjor, og i tråd med kommunens målsetting. 73
% av de som har deltatt på medarbeiderundersøkelsen har fått tilbud om medarbeider samtale
siste år, og 67 % har gjennomført samtale. Sektorens målsetting er at 100 % av alle ansatte
skal tilbys medarbeider samtale årlig. Dette er implementert i sektorens årshjul, og følges opp
av alle ledere. Partssamarbeid i de store avdelingene fungerer etter kommunalsjefens
vurdering godt.

5.6 Informasjon

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,6

Dato intervall
2015

4,8

2015

Trend

Kommentarer
Medarbeiderundersøkelsen viser at medarbeiderne ikke opplever å ha god nok informasjon i
forhold til kommunens målsetting. Resultatet er også lavere enn i fjor. Flere avdelinger har
utviklet egne informasjonsrutiner i form av permer, månedsbrev, oppslag ol. Det er
utfordrende å sikre god informasjon til alle ansatte, med avdelinger i drift 24/7, og ansatte i
små stillinger.
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5.7 Egenvurdert kompetanse

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,7

Dato intervall
2015

4,8

2015

Trend

Kommentarer
Medarbeiderundersøkelsen gir signaler om at ansatte ønsker at arbeidsgiver bør legge bedre til
rette for kompetanseheving for ansatte. Ellers scorer de ansatte høyt og tilstrekkelig på at de
opplever å ha god nok kompetanse for å mestre jobben de gjør. Dette er positivt.
Fylkesmannens kompetansemidler (140 000,-)ble fordelt på følgende områder i 2015:
 Stipend til 5 helsefagarbeidere som tar Fagskole
 Stipend til 2 sykepleiere som tar videreutdanning i eldreomsorg
 Stipend til 1 helsefagarbeider som tar videreutdanning i kreftomsorg
 Stipend til 1 helsefagarbeider som tar vernepleien
 9 ledere/saksbehandlere har gjennomført modul 5 i lederutviklingsprogrammet om
helsejuss
 Stipend til 1 helsefagarbeider som tar helsesekretærutdanning
 Totalt 73 medarbeidere har gjennomgått enten grunnkurs eller oppfriskningskurs i
legemiddelhåndtering.

5.8 Sykefravær

Resultat hittil i år
Virkelig

Verdi
7,8%

Dato intervall
2015

I fjor

9,9%

2014

Mål

6,4%

2015

Antall sykedager

2 715,5

2015

Mulige dagsverk

34 941,9

2015

822,1

2015

1 893,4
Verdi

2015
Dato intervall

Sykefravær <16 dager
Sykefravær > 16 dager
Resultat denne perioden
Trend
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Kommentarer
Sykefraværet for sektor ble på 7,8 % i 2015. Dette er det laveste sykefraværet de siste tre år,
og må anses å være et godt resultat innenfor sektorens tjenesteområder. Sykefravær under 16
dager utgjør 30 % av sykefraværsdagene. Det er legemeldt sykefravær som dominerer
fraværsstatistikken.
Sykefraværsutvikling siste 5 år

5.9 Forbruk av budsjett
Her vises akkumulert avvik regnskap mot periodisert budsjett hittil i år.
Resultat
Akkumulert forbruk hittil i år i %

Verdi
102,2%

Dato intervall
2015

Mål

100,0%

2013

-2 515 297,1

2015

Akkumulert resultat

118 881 794,5

2015

Akkumulert budsjett
Hjelpe tabell for å avstemme regnskap og revidert
budsjett

116 366 497,4
Verdi

2015
Dato intervall

Akkumulert avvik

Trend
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Akkumulert tallverdier

Kommentarer
Sektorens merforbruk synes lite i prosent; 2,2 %, men i sum utgjør dette 2,5 millioner.
Resultatet er noe bedre enn fjoråret, men understreker at sektoren fortsatt sliter med å holde
de økonomiske rammene. Det holdes en stram styring og økonomisk kontroll i sektor, og
kommunalsjefen merker seg at flere avdelinger har innarbeidet gode rutiner rundt dette. Det
som i hovedsak utløser merforbruket er merutgifter legevakt og merutgifter ved NAV.
Innenfor tradisjonelle pleie- og omsorgstjenester er det betydelig merforbruk i hjemmebaserte
tjenester, mens institusjon og demensomsorg har tilsvarende mindreforbruk. Forbruk i sektor
styres i stor grad av rett til lovpålagte tjenester.
Sektoren har i 2015 mottatt tilskudd til følgende prosjekter/tiltak:
 Kr. 660 000,- til hverdagsrehabilitering
 Kr. 680 000,- til styrking saksbehandlerstilling barneverntjenesten
 Kr. 260 000,- boveileder
 Kr. 100 000,- tiltaksmidler barnefattigdom
 Kr. 417 088,- kommunalt rusarbeid
 Kr. 120 000,- videreutvikle frisklivstilbudet
 Kr. 141 000,- Fylkesmannens innovasjon/kompetansetilskudd
Det er meldt følgende avvik i 2015:
 39 HMS-avvik. Det er i tillegg meldt 96 tjenesteavvik i QM+, som også er HMSavvik.
 16 skademelding-person
 613 tjenesteavvik
Tjenesteavvikene har følgende fordeling:
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Årsrapporter tjenesteområdene

5.10 Tjenestekontoret

Tjenestekontoret:
Aud Elin Øygarden – leder
Anne Hilde Elefskås – saksbehandler
Synnøve Kveven – saksbehandler
Økonomi
Avdelingen hadde et budsjett på kr 3.517.182, og et regnskap på kr 3.392.611 og derav et
positivt avvik på ca kr 124.000. Dette skyldes i hovedsak mindreforbruk på omsorgslønn med
nærmere kr 50.000, kr 36.000 mer i tilskudd fra Fylkesmannen til boligsosialt arbeid enn
budsjettert, refusjon sykepenger kr 15.000, og noe mindreforbruk på enkelte poster.
Avdelingen har et budsjett som ivaretar lønnskostnader, men har lite rom for utstyr og
utskiftninger.
Tjenestekontoret forvalter midlene for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på
sykehus i påvente av et kommunalt tilbud. Det er ikke fakturert for overliggere i 2015.
Midlene er overført sykehjemmet og hjemmesykepleien som har ivaretatt de utskrivningsklare
pasientene fortløpende.
Ansatte og ansvarsområde
Tjenestekontoret hadde i 2015 fire årsverk knyttet til avdelingen, inkludert boveilederstilling
som var prosjektfinansiert første halvår og deretter etablert som fast stilling. Avdelingen har
hatt en stabil bemanningssituasjon, men i 2016 vil det være endringer i personalgruppa.
Boveilederstillingen har fulgt opp vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunen på tvers av
avdelinger, og deltar i kommunens Husbanknemd og Bolignemd, og har vært sentral i
utarbeidelse av ny Boligsosial handlingsplan sammen med leder på Tjenestekontoret, og
oppstart av opprettelse av Boligkontor som et prosjekt for 2016.
Tjenestekontoret forvalter kommunens tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven,
saksbehandling, tildeling og avslag på tjenester. Tjenestene tilbys i hovedsak til pasienter som
har rett på tjenester etter Pasient- og brukerrettighetsloven.
 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
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Samhandler med tjenesteutøverne og har regelmessig møter.
Samhandler tett med sykehuset for å ivareta pasientene ut fra samhandlingsreformens
intensjoner.
Samhandler med fastlegene
Ivaretar funksjonene Koordinerende enhet i kommunen

Tjenestekontoret ivaretar i tillegg følgende oppgaver:
 Mottaksenhet for elektronisk meldingsutveksling
 Samhandler om utskrivningsklare pasienter med spesialisthelsetjenesten i tråd med
gjeldene samhandlingsavtale
 Ansvarlig for kommunens demens team
 Hørselskontakt for ambulerende audiograftjeneste
 Hjelpemiddelkoordinator
 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 2015
238 brukere fikk innvilget 656 tjenester, 6 brukere fikk avslag. Det ble ikke registrert klager.
Totalt hadde sektoren en tjenesteproduksjon til 416 brukere med 1527 tjenestetilbud.
Tjenestekontoret kartlegger og hjelpebehov og ressurser, og tildeler tjenester i tråd med
avdekt behov. Kommunen har hatt en bevisst styrt tjenesteprofil mot tjenester i den enkeltes
hjem, sammensatt fra ulike fagområder ut fra pasientens behov og funksjonsnivå. Det
tilrettelegges individuelt med hjelpemidler i hjemmet. Tilrettelegging med velferdsteknologi
er i startfasen, og et tiltak som vil få et større fokus framover.
Sykehjem blir et tilbud der korttidsopphold hovedsakelig gis for å understøtte videre hjelp i
eget hjem, eller for behandling og utredning i en akutt fase. Langtidsopphold tilbys de som
har behov for heldøgns omsorg og som har større medisinske utfordringer.
Tjenestekontoret koordinerer og samhandler tett med de ulike tjenesteutøverne.
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Omsorgstrappa – beste effektive omsorgsnivå
Sykehjem
Rehabiliteringsplass
Korttidsplass
Omsorgsbolig
Dagsenter
Hjemmesykepleie, hjemmerehabilitering/
Psykisk helsetjeneste
Hjemmehjelp / praktisk bistand
Omsorgslønn / avlastning
Matombringing
Trygghetsalarm, hjelpemidler
Forebyggende tiltak : Frisklivssentralen / Bolig
Tjenestene i figuren over illustrerer nivå på de ulike tjenestene som kommunen tilbyr. Det er
rom for og ønskelig at det er flest mottakere nederst i trappa.
Tildelte tjenester i 2015:
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

NYE VEDTAK 2015
65
5
1
6
70
0
48
17
127
4
2
141
24
16
25
1
3
17
1
38
49

Drangedal kommune - Årsmelding 2015

Støttekontakt
Trygghetsalarm

13
32
656

Tjenestemottakere - alder
90år og eldre
85-89 år
80-84 år
75-79 år
67-74 år
50-66 år
31-49 år
18-30 år
7-17 år
0-6 år

Serie1

0

50

100

150

200

250

300

350

Figuren viser at det er et stort spenn når det gjelder alder på mottakerne av pleie- og
omsorgstjenester.

5.11 Heimetjenesten
Heimesjukepleien
Pasientgrupper og tverrfaglig samarbeid
Heimesjukepleien har også i 2015 merket følgene av Samhandlingsreformen. Flere pasienter
kommer tidligere hjem fra sykehuset og pasientgruppa har mer komplekse behov enn før. Det
har vært et økt behov for sykepleierkompetanse på alle tider av døgnet. Dette gjør at
bemanningsplanen må revurderes kontinuerlig.
Antall iverksatte vedtak understøtter heimesjukepleiens oppfatning av økt arbeidsmengde
(144 vedtak i 2015 mot 106 i 2014). Av disse vedtak er det 82 som inkluderer vedtak om
trygghetsalarmer. Året før ble det registrert 78 trygghetsalarm.
Heimesjukepleien hadde ingen terminal pasient som døde heime i 2015.
Heimesjukepleien har hatt stort fokus på tverrfaglig samarbeid. Det ble innført faste, ukentlige
møter med rehabiliteringsteamet og det ble igangsatt veiledningsmøter med psykiatrien.
Hyppigheten av disse møter ble justert etter behov.
Innsparinger
I første halvdel av året ble det igangsatt en ny nattevaktordning som skulle bidra på
innsparingskravet som sektoren ble pålagt. Det ble spart 0,7 årsverk ved å omgjøre våkende
nattevakt på Neslandstunet til hvilende nattevakt. Ordningen har vist seg til å fungere bra.
Innvesteringer
I 2014 fikk heimesjukepleien pålagt å ordne egen garderobe til de ansatte. Dette ble det tatt
høyde for i investeringsbudsjettet. Men heimesjukepleien klarte å løse behovet om garderobe
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på en alternativ måte ved å ta i bruk et pårørenderom fra Drangedal Sjukeheim. Derfor ble det
så valgt å omdisponere budsjettet og investere pengene i nye carporter. Bygging av disse
carporter ble påbegynt høsten 2015.
Gudbrandsvei og Neslandstunet bokollektiv
For første år hadde begge bokollektiv 3 uker sommerferie med trivselsassistenter. Dette ble en
stor suksess til glede for mange eldre beboere.
Dagsenter for eldre
På slutten av 2015 hadde dagsenter for eldre 15 pasienter med vedtak. Dette er det høyeste
tallet siden åpningen i oktober 2012. Brukerundersøkelsen viser at pasientene er veldig
fornøyde med tilbudet. Det scores svært høyt på resultat for brukeren (bl.a. at tilbudet bidrar
til et bedre liv) og trivsel. Aktivitetstilbudet er nokså varierende og er avhengig av type
brukere til enhver tid. Allikevel har dagsenteret fått sine faste aktiviteter siden starten i 2012,
blant disse sommeravslutning, julefest og basar.

5.12 Praktisk bistand
Avdelingsleder har i tillegg til både fag/personal- og økonomiansvar for nedenstående
tjenester, også merkantil funksjon på overordnet nivå. Dette innebærer bl.a. all fakturering i
sektor, vederlagsberegning for langtidsopphold på sykehjem, systemansvar i GAT og
godkjenner 1-funksjon på turnus og fakturaer for flere avdelinger.
Heimehjelp
Heimehjelp er en såkalte lav- terskel – tjeneste. Sammen med eventuelle andre tjenester kan
dette bidra til at folk kan bo i eget hjem lengre, og også forhåpentligvis, på den måten bidra til
mindre press på de øverste tjenestene.
Det blir stadig flere som trenger heimehjelp, Pr. desember 2015 var det 79 personer/hjem i
kommunen som hadde vedtak om heimehjelp. Dette er en betalingstjeneste hvor den enkelte
betaler etter inntekt. Det er ansatte fra tjenestekontoret som på et heimebesøk sammen med
brukeren, kommer fram til hva som trengs av hjelp. Så det er veldig individuelt hvor mye
hjelp den enkelte får, noen klarer seg med 1 time hver 14 dag, andre får hjelp flere ganger
hver uke.
Det er nå ikke bare de eldre som får denne hjelpen, stadig flere yngre får også heimehjelp. Og
vi merker også at det blir flere brukere som sliter “med å bo”, f.eks. personer med
rus/psykiatriproblematikk.

Illustrasjonsfoto
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Det kreves ikke noen spesiell utdanning for å bli heimehjelp, men det kreves at du er
tålmodig, liker å jobbe med mennesker, liker husarbeid, er selvstendig, serviceinnstilt og blid.
Her jobber 7 ansatte fordelt på 2,7 årsverk, dette utgjør ca. 90 timer i uka. Tidligere har det
vært litt utfordrende å få folk til å jobbe som heimehjelp, men på en 50 % jobb som nylig var
utlyst, fikk vi 19 søknader.
Praktisk bistand/egen personalbase/BPA (brukerstyrt personlig assistent)
Kommunen har også tjenester der vi yter bistand til funksjonshemmede brukere med store
bistandsbehov, som bor hjemme med mye oppfølging fra privat nettverk. Pr. 2015 var det tre
brukere med slike tjenestetilbud. Til sammen er det i underkant av 6 årsverk knyttet til disse
tjenestene, fordelt på 16 ansatte. Selve organiseringen av arbeidet blir utformet i tråd med det
som vurderes til å være mest hensiktsmessig for den enkelte bruker. Kjerneinnholdet i
tjenestene, er at det baserer seg på tett dialog med bruker/pårørende, og det er fokus på at
bruker skal forholde seg til færrest mulig personer. Slike tjenester vil i de fleste tilfeller falle
inn under ordningen for ressurskrevende tjenester, der kommunen vil ha rett til refusjon fra
staten, for utgifter utover et fastsatt innslagspunkt.

Illustrasjonsfoto

5.13 Lauvåsen bofellesskap/Lauvåsen skjerma enhet
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 2015 har vi hatt fullt belegg frem til midten av
oktober. Fra oktober og ut året hadde vi et ledig rom på institusjonssiden.
Vi ser i 2015 at det er større utfordringer knyttet til dagens pasientgruppe enn tidligere, særlig
i forhold til utfordrende og utagerende atferd. Vi har hatt flere pasienter med denne atferden i
2015 også, noe som vi også regner med vil være trenden fremover. Dette får følger både for
medpasienter og personalet som jobber i avdelingen. Dette fører til at det blir mer uro i
avdelingen, noe som gjør det mer krevende å jobbe med miljøbehandling og tillitsskapende
tiltak for pasientene.
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Brukertilfredshet
Lauvåsen Bofelleskap har som mål å gi gode, tilpassa omsorgstjenester til personer som på
grunn av sin demenssykdom ikke lenger kan bo hjemme. 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. Brukertilfredsheten var god også i 2015.
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 (resultat 5,8 på brukerundersøkelsen 2015 i forhold til informasjon).
Måltall brukertilfredshet:
MÅLEKART BRUKERE
Fokusområde

Måleindikator

Resultat 2016

Målsetting 2016

God oppslutning om Deltakelse %
brukerundersøkelsen

77 %

 75 %

Helhetlig fornøyd
med tjenestetilbudet

5,8

 5,0

Brukerundersøkelse (1-6)

Trivsel og aktiviteter
Vi har hatt besøk fra Røde Kors besøkstjeneste en gang i måneden og vi har hatt besøk av
lokale musikklubber og barnehagen som har underholdt for oss. Dessuten har vi i 2015 også
hatt besøk av eksterne musikere som kommer og underholder hos oss flere ganger i året. I
tillegg har presten i Drangedal Kirke kommet og holdt andakt en gang i måneden. Selv om det
er flere eksterne aktører som kommer inn for å bidra til aktiviteter, foregår det mye aktivitet i
det daglige på avdelingene våre også. Personalet har fokus på å gjøre ulike aktiviteter sammen
med pasientene ut i fra pasientens dagsform. Dette kan være f. eks. være høytlesning, sang og
musikk, ut å gå tur eller å være ute og gjøre forskjellige aktiviteter i sansehagen. I juni 2015
hadde vi en dagstur med Tokkedølen der pårørende også ble invitert til å være med. Det ble
stor oppslutning fra de pårørende og vi hadde en flott dag sammen på Toke. Vi hadde også
fått Åge Blomstadli til å underholde for oss på turen og pasienter, pårørende og personalet
koste seg med kaffe og kringle. Fra sommeren 2013 ble det også ansatt trivselsassistener i
sommerukene som har som oppgave å aktivisere pasientene. Dette har vært en god erfaring og
et vellykket tiltak, til glede både for beboere, trivselsassistener og ansatte ved Lauvåsen
Bofelleskap.
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Tur med Tokedølen

Foto: Privat

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 2015 en
utfordrende situasjon på institusjon siden(skjermet avdeling) som krevde ekstra ressurser i
perioder på ettermiddag/kveld. På grunn av stramme, økonomiske rammer i kommunen,
hadde vi kun mulighet til å leie inn ekstra ressurser kun i korte perioder der det var særlig
behov. Til tross for dette hadde Lauvåsen Bofelleskap/Lauvåsen Skjerma enhet til sammen et
mindre forbruk nær 300.000,- kr i 2015. Vi måtte også forsøke å benytte tilgjengelige
ressurser på en mest mulig fleksibel måte.
Lauvåsen Bofellesskap/Lauvåsen Skjerma enhet er nå 12 år. Det er en del slitasje både på
bygningen og inventaret, noe som vil føre til mer utgifter de kommende årene.
Oppvaskmaskinene på begge avdelingene var slitte og velbrukte. Det er stor slitasje på dem
og det medfører ofte til reparasjon på disse maskinene, siden oppvaskmaskinene ikke var
beregnet til institusjonsbruk. Da oppvaskmaskinen på institusjonsavdelingen ikke kunne
repareres mer, gikk vi til innkjøp av en ny institusjonsmaskin i 2015. Dette har vært en god
investering. Vi ønsker i år å investere i en liknende oppvaskmaskin på bofelleskapsiden i
2016, da denne også er veldig slitt og ikke kan repareres mer. Dessuten ble den ene av
vaskemaskinene byttet ut i 2015. Der ble det også kjøpt inn en institusjonsmaskin. I tillegg
ønsker vi at veggene innendørs i avdelingene hadde blitt malt, blant annet for å lette
renholdet, samt å få gjennomført en rundvask i begge avdelingene. Vi ønsker også å få utvidet
gjerdet rundt den delen av hagen som hører til skjermet enhet. Dersom hageområdet hadde
blitt utvidet, vil det føre til økt trivsel hos beboerne.

Medarbeidertilfredshet
I 2015 ble det i Lauvåsen Bofelleskap gjort en risiko – analyse i forhold til vold og trusler.
Partssamarbeidet valgte å sette fokuset på vold og trusler siden vi hadde mye avvik på dette
området. I den ROS – analysen ble det avdekket flere områder som vi satte i gang tiltak i
forhold til. Blant tiltakene var kursing, økte bemanning på ettermiddag/kveld for en periode.
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Måltall medarbeidertilfredshet:
MÅLEKART MEDARBEIDERE/HMS
Målsetting

Måleindikator

Resultat 2015

Høy deltakelse
på medarbeiderundersøkelsen

Deltakelse

?%

 85 %

Tilfredse
medarbeidere

Medarbeidertilfredshet

4,5

 4,7

Medvirkning

4,9

 4,8

Informasjon

5,0

 4,8

Kompetanse

4,7

 4,8

Sjukefraværs- statistikk

Lauvåsen
skjerma enhet:
8,4 %.

 7,5 %

Høyt nærvær

Lauvåsen
Bofelleskap:
10,6 %
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5.14 FH – BOLIGENE: Avdeling for bistand for funksjonshemmede
Boligene er beregnet på yngre funksjonshemmede med ulike tjenestebehov.
FH – Boligene er ikke en institusjon, men et bofellesskap hvor beboerne har egne leiligheter.
Ansatte jobber i hjemmet til beboerne.

21. oktober 2013 flyttet de første beboerne inn i de nye FH – Boligene. Bygget er et
bofellesskap med 14 permanente leiligheter og en avlastningsleilighet. En av leilighetene har
vært ledig i 7 måneder i 2015. Det betyr tapte leieinntekter.
FH – Boligene er et passivhus. Et fantastisk bygg som er miljøvennlig, har meget høy kvalitet,
godt inneklima og lavt energibehov.
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. I tillegg brukes nærområdene til trimturer med beboerne.
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FH – Boligene, virksomhet Bistand for funksjonshemmede, har lagt bak seg en periode med
rivende utvikling. Vi har flyttet inn i et moderne passivhus, vi har gjort store organisatoriske
endringer og fått utvidet virksomheten med flere tjenestemottakere. I tillegg har vi vært
igjennom en kontinuerlig- og omfattende omorganisering.
Mål:
Målet for, Bistand for funksjonshemmede, er å tilrettelegge for et helhetlig og kvalitativt godt
tjenestetilbud til den enkelte.
Hovedmål: FH – Boligene skal med sitt arbeid innen bistand og omsorgstjenester yte god
service, sikre faglig forsvarlige tjenester på riktig tjenestenivå som fremmer helse, sosial
trygghet og livskvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og innenfor tilgjengelige
økonomiske rammer.
Delmål:
 Sikre virkningsfulle tjenester på riktig tjenestenivå
 Vektlegge selvstendighet og mestring ved å fokusere på forebyggende og rehabiliterende
tiltak
 Vektlegge brukermedvirkning, slik at brukerne opplever trygghet
 Tilstrebe og nyttiggjøre den beste tilgjengelige kunnskapen på riktig nivå
 Videreutvikle og styrke fagkompetansen
 Utnytte de samlede ressursene på en god måte, slik at de blir tilgjengelige og rettferdig
fordelt
 Undersøke om det vi gjør faktisk bidrar til måloppnåelse, og endre kurs dersom dette ikke
er tilfelle
 Avklare forventninger for å skape forutsigbarhet i tjenestetilbudet
Ideologi, verdier, holdninger og arbeidskulturen vil påvirke kvaliteten på arbeidet som vi yter
i FH - Boligene.
Organisering
 Team: Som en del av omorganiseringen har vi etablert team med teamleder som er
fagansvarlig
 Overordnet fagansvarlig og teamledere samarbeider med primærkontakten i
utarbeidelsen av tjenestebeskrivelser for alle beboerne. Her beskrives daglige gjøremål
og aktiviteter som forankres i faglige, juridiske og etiske normer. Dette dokumenteres
i en A5 plan som ansatte tar med seg inn til beboeren på dag- og kveldsvakter
Målrettet miljøarbeid
I FH – Boligene jobber vi kontinuerlig med målrettet miljøarbeid.
Tjenestene skal preges av selvbestemmelse og brukermedvirkning. Det betyr ikke at beboeren
bestemmer alt. Vi har regler og prosedyrer som går på systemnivå, hvilke rettigheter en har
som ansatt, arbeidsmiljø osv.
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I tillegg har vi regler og prosedyrer som skal fremme samhandling med beboere ut fra faglige,
etiske og juridiske rammer.
Aktiviteter
Vi har også fokus på aktivitetsplaner / ukeplaner og et sunt kosthold.
Hver torsdag er flere av beboerne ute på Hulfjell besøksgård. Terapiridning er en aktivitet
flere har nytte av.

Drangedal Produkter
Flere av beboerne jobber flere dager i uka på Drangedal Produkter.
Beboerne jobber med tilrettelagte arbeidsoppgaver som er tilpasset hver enkelt ut i fra
ressurser og funksjonsnivå.
Historikk
I årsmeldingen for 2014 var prosjektet «ufrivillig deltid» og «ny organisering i nye boliger»
en av hovedsakene. Mandatet til prosjektet, med oppstart høsten 2012, var blant annet å se på
muligheter for å øke stillingsprosentene til ansatte, prøve ut alternative arbeidstidsordninger
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. Prosjektet ble avsluttet i juni 2014
men mye av prinsippene er videreutviklet i driften 2015.
Hensikten med å prøve ut alternative arbeidstidsordninger er / var å tilby bedre tjenester til
brukerne og samtidig utnytte arbeidskraftressursene bedre.
Statistikken viser at 55 % av fast ansatte innenfor Bistand for funksjonshemmede som ønsket
økt stillingsstørrelse har fått dette. Det pågår en kontinuerlig prosess for å få så mange som
mulig opp i ønskede og reelle større stillingsbrøker.
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.
Hvordan en velger å utforme tjenesten 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
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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.
Tilsyn fra Arbeidstilsynet
I begynnelsen av 2015 hadde FH – Boligene tilsyn fra Arbeidstilsynet. Hensikten med tilsynet
var å rette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelsen, verneombud og tillitsvalgte
samarbeider for å forebygge arbeidsrelaterte belastninger forbundet med vold og trusler i
arbeidet. Tilsynet rettet også oppmerksomheten mot HMS arbeidet og bruk av avvikssystem.
Pålegg- Vold og trusler- tiltak og plan
«Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for så langt det er mulig å beskytte
arbeidstakerne mot vold, trusler og andre uheldige belastninger som følge av kontakt med
andre. Dette skal gjøres i samarbeid med verneombud/ansattes representant».
For å kunne vurdere om pålegget blir oppfylt, måtte Arbeidstilsynet innen fristen ha mottatt:
 Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller
 Plan med frist for gjennomføring av tiltak
 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket
Begrunnelse
Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger
som følge av kontakt med andre. I virksomheter der det er risiko for vold, trusler eller andre
uheldige belastninger som følge av kontakt med andre, skal arbeidsgiver utarbeide planer og
iverksette tiltak for å forebygge og beskytte arbeidstakerne mot denne type belastninger.
Arbeidsgiver skal utarbeide tiltak i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Dette
følger av arbeidsmiljøloven § 4-3 fjerde ledd og 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og
internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6.
Drangedal kommune har en overordnet retningslinje for håndtering av vold og trusler. Under
tilsynet kom det frem at arbeidstakere kan bli utsatt for vold, trusler eller andre uheldige
belastninger i sin arbeidssituasjon. De ansatte har lang erfaring i arbeidet med beboerne og har
etablert, og gjennomfører rutiner for hvordan forebygge og håndtere vold og trusler, som i
varierende grad er skriftlige. Imidlertid må disse rutinene gjennomgås og evalueres, blant
annet fordi beboerne har flyttet til nye fysiske omgivelser, fått nye naboer og de må forholde
seg til en større gruppe av ansatte. Oppdaterte rutiner skal skriftliggjøres. Dette arbeidet er i
gang, men vi har pr i dag ikke rukket å sluttføre arbeidet. Arbeidstilsynet ønsker å få kopi av
disse rutinene/beskrivelsene når de er ferdig utarbeidet.
Avvikssystemet
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne får opplæring i bruk av avvikssystemet.
Vilkår
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:
 Skriftlig bekreftelse på at opplæring er gitt
 Oversikt over innholdet i opplæringen
 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig opplæring
Begrunnelse
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne gjøres kjent med ulykkes- og helsefare som kan
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være forbundet med arbeidet, og gi den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig
for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen. Arbeidstakerne skal ha tilstrekkelig kunnskaper
om, og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Opplæringen skal
gjentas når det er nødvendig og gis på et språk som arbeidstakerne forstår. Dette følger av
arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a, jf. forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning § 8-1 og internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 2.
Under tilsynet kom det frem at arbeidstakerne ikke har fått opplæring i bruk av
avvikssystemet QM+, som er det systemet som kommunen har vedtatt å bruke.
Oversikt over gjennomførte tiltak Vold og trusler
Plan for forebygging og håndtering av vold og trusler ble utarbeidet i april 2015.
Denne planen viser i detalj hvilke retningslinjer den enkelte ansatte skal / må følge hvis
vanskelige situasjoner oppstår. Ansatte har fått informasjon på personalmøte og en
gjennomgang av hele planen. Videre er alle ansatte pålagt å lese planen og signere som en
bekreftelse på at planen er lest og forstått.
Verneombud og tillitsvalgte har deltatt under hele prosessen i utarbeidelse av nevnte plan.
HAVO er også trukket inn i arbeidet på individnivå med håndtering av vold og trusler. De har
deltatt på møter og gitt veiledning på hva som bør gjøres i ulike situasjoner. Det er også
utarbeidet plan for håndtering av vold og trusler på individnivå. Dette er gjennomført på
samtlige beboere.
Avvikssystem
Bruk av avvikssystem forutsetter at alle ansatte får nødvendig tilgang og opplæring.
HR-sjefen har sendt brukernavn og passord til alle ansatte på e-post. Da dette var mottatt, ble
alle ansatte pålagt å delta på en praktisk opplæring. Leder og hovedverneombudet i
kommunen sto ansvarlige for gjennomføring av den praktiske opplæringen i bruken av
avvikssystemet QM+.
Alle ansatte lærte å logge seg inn ved bruk av det tilsendte brukernavn og passord. Vel inne i
systemet fikk de ansatte innføring i og trening på å skrive avvik. Ansatte fikk også opplæring i
hva som er et HMS avvik og et brukeravvik som skal dokumenteres i PROFIL. Det ble
spesielt presisert at i QM+ skal det ikke brukes personopplysninger grunnet taushetsplikten.
Det ble videre presisert at begge systemene skal brukes når det gjelder trusler og vold på
arbeidsplassen.
Avvikshåndtering
Mangel på oppfyllelse av kvalitetsmål, lovkrav, forskrifter og instruksjoner er avvik. Avvik
skal avdekke og føre til nødvendige tiltak som retter opp avviket. Alle ansatte har plikt til å
rapportere avvik og lederen har plikt til å behandle avvik innenfor sitt område
Fremtidig opplæring
Som en del av avdelingens HMS arbeid skal alle ansatte gjennomføre oppfriskning /
repetisjon i bruken av QM+ en gang i året.
Det er utarbeidet en opplæringsplan for nytilsatte. Et av punktene i denne planen er opplæring
i kommunens avvikssystem QM+. Det er leders oppgave å påse at dette arbeidet
gjennomføres. Dette er også dokumentert i avdelingens Handlingsplan / Årshjul.
Tilsynet har, til tross for mye ekstra arbeid, ført til gode planer i forhold til forebygging- og
håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen. Både på virksomhetsnivå og individnivå. En
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annen positiv faktor er opplæring av samtlige ansatte i kommunens avvikssystem og
avvikshåndtering. Tilsynssaken er nå avsluttet og godkjent.
Arbeidsmiljøet
Begrepet helse, miljø og sikkerhet (HMS) omfatter helheten i forståelsen av arbeidsmiljøet.
Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at HMS blir ivaretatt overfor de ansatte innenfor sitt
ansvarsområde. Verneombudet skal, som beskrevet i arbeidsmiljøloven (AML) § 6-2, ivareta
arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet og påse at arbeidsgiver ivaretar sitt
ansvar. Alle medarbeidere skal ha en arbeidssituasjon som er helsefremmende, meningsfull og
inkluderende.
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.
Grunnet ulike arbeidstidsordninger og store organisatoriske endringer innenfor Bistand for
funksjonshemmede har virksomheten i løpet av 2015 jobbet iherdig med arbeidsmiljøet. Vi
valgte blant annet å trekke inn Vestmar Bedriftshelsetjeneste i dette arbeidet.
Handlingsplan Arbeidsmiljøet
Temaet for personalmøtene har vært arbeidsmiljø, og hva vi i fellesskap kan gjøre for å jobbe
med å forbedre arbeidsmiljøet vårt på en konstruktiv måte.
Bedriftshelsetjenesten har, i samarbeid med leder, brukt personalmøtene til å få alle
deltakende ansatte til å være med på et dialogspill om arbeidsmiljøet.
Ut i fra de resultatene de respektive gruppene kom fram til, skulle det utarbeides en
handlingsplan av en arbeidsgruppe som består av 1 deltaker fra hver av de 4 gruppene samt
verneombudet på FH - Boligen. Denne handlingsplanen er et nyttig arbeidsverktøy for alle
ansatte.
Sommerfest
En annen begivenhet i 2015 var sommerfest for beboere og pårørende. Festen var meget
vellykket og både beboere, pårørende og ansatte storkoste seg. Det ble servert grillmat med
hjemmelaget tilbehør. Hjemmebakte kaker fikk vi fra Mental Helse Drangedal. Vi fikk også
overrakt en gave fra Mental Helse som var til minne etter Anne Marie Berntsen. I tillegg
underholdt d'Draup for oss gratis. Det satte vi stor pris på alle sammen, så tusen takk. Vil
også rette en stor takk til alle som bidro til at denne kvelden ble vellykket. Sommerfesten vil
bli en årlig tradisjon.
Renovering av bad i 13 av leilighetene

Til tross for nytt bygg ble det i løpet av desember 2015 gjennomført renovering av bad i 13
leiligheter. Renoveringen / reparasjonen var en reklamasjonsfeil som utbygger sto ansvarlig
for. Dette var en utfordrende julemåned for både beboerne og ansatte da hvert enkelt bad tok
ca. en uke og beboerne måtte låne bad av hverandre. Ansatte måtte rydde og tømme samtlige
bad med vaskemaskiner, tørketromler, hyller etc. Vi hadde en stri julemåned men med et godt
samarbeid og stå på vilje fra både vaktmesterne i kommunen og personalet ble resultatet
veldig bra til slutt og det ble en fin og koselig julefeiring.
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Økonomiske rammer og forutsetning for drift
FH – Boligene, Bistand for funksjonshemmede har som formål å presentere tjenestetilbudet til
virksomheten og de utfordringer virksomheten står foran når det gjelder økonomisk balanse
og gode tjenester. Sentralt i arbeidet for å nå mål om både økonomisk balanse og gode
tjenester er ledelse, kompetanse og mestring av faglige utfordringer viktige områder å ha i
fokus.
Bistand for funksjonshemmede prioriterer kontinuerlig innenfor tildelte ressurser. Inntak av
vikarer, ekstrahjelp og overtid vurderes fortløpende. I perioder med komplekse utfordringer
vurderes ressurser og kompetanse. Dersom det foretas reduksjon av økonomiske ressurser, må
ressursene fordeles etter behov. Kommunen registrerer hvert år antall psykisk
utviklingshemmede som har enkeltvedtak på pleie og omsorgstjenester.
I 2004 ble det innført en ordning med inntektsoverføring til særlig ressurskrevende brukere
(rapportering for 2003). FH – Boligene rapporterte for 2015 inn 13 tjenestemottakere hvorav
12 tilhører «Tiltak for funksjonshemmede». Kommunen mottok i 2015 kr. 4,120 millioner i
tilskudd.
Det er ingen øremerkede tilskudd til tjenester til mennesker med utviklingsforstyrrelser som
ikke også har en diagnose som psykisk utviklingshemmet, det samme gjelder i forhold til
mennesker med store fysiske funksjonshemminger så framt de ikke kommer innunder
ordningen som særlig ressurskrevende brukere.
Mål:




Holde seg innenfor budsjettrammen og samtidig å fokusere på et kvalitetsnivå som gir
fornøyde beboere
En god personalpolitikk og at ressursene er godt utnyttet
Ha oversikt og kontroll

Måltall økonomi
MÅLEKART ØKONOMI
Målsetting

Måleindikator

Resultat 2015

Målsetting 2016

Budsjettet er
bærekraftig over tid

Budsjettavvik

Overforbruk

100 % balanse

Ca. Kr. 2 mill.

Budsjettet er i 100 %
balanse

Avviket i regnskapet for 2015 handler hovedsakelig om overforbruk av lønn i løpet av
budsjettåret.
En årsak var i forbindelse med sommerferieavviklingen (uke: 27, 28, 29, 30 31, 32) hvor det
ble behov for å sette inn tryggingstiltak i miljøet i form av securitas-vakt i FH – boligene samt
styrking av personalgruppen. Dette har også utløst større refusjon for ressurskrevende
tjenester, noe som inntektsføres på annet ansvar i sektor, så merforbruket i FH-boligene er
reelt mindre enn det som kommer fram i regnskapet på virksomhetens budsjettansvar.
Til tross for refusjon for ressurskrevende bruker medførte hendelsen store utgifter til
vikarbruk / ekstrahjelp, overtid og forskjøvet vakter i ferien.
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FH – Boligene hadde også et høyt sykefravær i november og desember som medførte økte
kostnader i forhold til å leie inn vikarer, forskjøvet arbeidstid og overtid.
For å kunne opprettholde budsjettet for 2016 i balanse er det en enighet med de tillitsvalgte
om å redusere innleie av vikarer ved sykdom / fravær. Bruk av forskjøvet arbeidstid og
overtid må også reduseres. Det er likevel viktig og være oppmerksom på at reduksjon i
grunnbemanningen over tid kan fører til økt arbeidsbelastning for de andre arbeidstakerne.
Dette kan igjen føre til høyere sykefravær. Det er leders oppgave og påse at den daglige
driften er forsvarlig samtidig som medarbeiderne skal ivaretas.

5.15 Drangedal Sjukeheim
Tjenestetilbudet og brukertilfredshet
Utviklingstrekk innenfor tjenestene i 2015
I 2015 hadde Drangedal sjukeheim 24 rom tilgjengelig for pasienter som hadde fått innvilget
permanent opphold og 4 rom tilgjengelig for pasienter som hadde behov for et
korttidsopphold. På slutten av 2014 var behovet for langtidsplasser mindre enn tidligere og
denne tendensen fortsatte inn i 2015. I snitt for hele året hadde sjukeheimen fire stengte rom.
Erfaringen med en korttidsfløy på fire rom som ble opprettet i 2014 er positiv, og behovet for
korttidsopphold ser fortsatt ut til å øke. Et korttidsopphold skal være et tidsbegrensa opphold
med det overordnede mål å gjøre pasienten mest mulig selvhjulpen og i stand til å klare seg i
eget hjem, samtidig som det blir kartlagt behov for hjemmebaserte tjenester.
De fleste som hadde behov for et korttidsopphold i 2015 var pasienter som kom direkte fra
sykehuset og som trengte et opphold for opptrening og rehabilitering før de kunne reise
tilbake til eget hjem eller til et bofelleskap i kommunen. Sjukeheimen tok også i mot pasienter
direkte fra hjemmet for kartlegging og en tettere oppfølging en periode enn det
hjemmesykepleien kunne gi dem.
Som en del av samarbeidsavtalen om leie av KAD- senger i Bamble kommune hadde
sjukeheimen flere korttidspasienter fra Kragerø kommune i deler av 2015.
Behovet for avlastningsopphold som gis i de tilfeller der oppholdet er iverksatt for å avlaste
omsorgspersoner i hjemmet ser ut til å holde seg stabilt. Der var økningen større i 2014, med
en liten økning i 2015.
Utvikling de 3 siste år
Tidsrom

Langtidsopphold

Korttidsopphold

Avlastningsopphold

Rehabilitering
2013

48

51

7

2014

39

62

23

2015

38

83

27
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Brukertilfredshet og mål


God behandling og omsorg



Fremming av egenmestring og selvbestemmelse



Opplevelse av respekt



Kontinuerlig god og forståelig informasjon

Brukertilfredsheten var god også i 2015. Brukerundersøkelsen er en anonym undersøkelse og
dersom pasienten ikke kan selv svare, sendes den til pårørende. Personalet er ikke behjelpelig,
grunnet anonymiteten. På spørsmål til brukerne/pårørende om hvor fornøyd de var med
tjenestene ved Drangedal sjukeheim, ble gjennomsnittsvaret 5,5 (skala fra 1-6) i 2015.
Resultatet viste at bruker og pårørende følte seg godt ivaretatt både i forhold til behandling,
omsorg og hvordan de ble møtt av personalet.
Det jobbes kontinuerlig med å gi pårørende god informasjon. Det tilbys pårørendesamtaler to
ganger i året og ellers ved behov. Legevisitt foretas ukentlig og vi tilbyr samtale med lege og
sykepleier på disse dagene. Lege er tilgjengelig utover dagtid og legevakt benyttes kun ved
øyeblikkelig hjelp på natt. Kommunale fysioterapeuttjeneste/ rehabiliteringsteam er tilknyttet
sjukeheimen, og lege/sykepleier rekvirerer fysioterapeut etter pasientens individuelle behov.
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
Drangedal sjukeheim har hatt god kontakt med frivillige organisasjoner som har bidratt
gjennom hele 2015 med underholdning og aktiviteter for pasientene. Røde Kors
besøkstjeneste og en gruppe frivillige har hatt sang, musikk og andakt to ganger i måneden.
Lokale bidragsytere som barnekor, barnehage og musikklubber har også bidratt i 2015.
Drangedal sjukeheim har hatt et godt samarbeid med prest Helland som har bidratt med
regelmessig andakter, samt individuelle samtaler med pasienter der dette har vært ønskelig. Vi
hadde også avtale med privat frisør og fotterapeut som kom regelmessig for de pasientene
som ønsket dette.
Det ble arrangert regelmessig konserter med eksterne aktører. Med god hjelp fra
besøkstjenesten Røde Kors og andre frivillige ble St. Hans aften feiret ute i hagen på
sjukeheimen med rømmegrøt og musikk. Før jul bidro besøkstjenesten også med førjulskveld,
der laging av juledekorasjoner stod i fokus.
Det ble også ansatt trivselsassistenter i sommerukene 2015. Dette er et godt tiltak som både
pasientene, personalet og ungdommene har gode er faringer med.
Måltall brukertilfredshet
MÅLEKART BRUKERE
Fokusområde

Måleindikator

Resultat 2014

God oppslutning om
brukerundersøkelsen

Deltakelse %

55 %

 75 %

Helhetlig fornøyd med
tjenestetilbudet

Bruker- undersøkelse

5,5

 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. Drangedal sjukeheim gjennomfører systematisk HMS-arbeid gjennom gode
rutiner som ROS- analyser, vernerunder, medarbeidersamtaler og partsamarbeid som
avdekker, kartlegger og korrigerer 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 og sykefraværet i 2015 var lavt.
Forflytningskurs og kurs i øvelser som forebygger fysiske belastningsskader i nakke og rygg
ble organisert 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 2015: juleavslutning, sosiale møter på fritid 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 2015

Høy deltakelse
på medarbeiderundersøkelsen

Deltakelse

82 %

 85 %

Tilfredse
medarbeidere

Medarbeiderundersøkelse

4,6

 4,7

God
medvirkning

Medarbeiderundersøkelse

4,7

 4,8

God informasjon Medarbeiderundersøkelse

4,8

 4,8

Vurdering av
Medarbeiderundersøkelse
egenkompetanse

4,6

 4,8

Lavt sykefravær

Renhold: 8,4 %
Avdeling: 3.9 %

< 7,5%

Sjukefraværs- statistikk
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Økonomi; budsjettstyring
Drangedal sjukeheim er nå 10 år gammel og det oppdages en del slitasje på inventar og utstyr.
Dette kan medføre ekstrautgifter i årene framover. Innkjøp av større format som ble foretatt i
2015: ny tørketrommel, dekontaminator, vaskemaskin, traller til alle kjøkken og fem
datamaskiner.
I 2015 ble det foretatt en innsparing på 1,2 millioner grunnet reduksjon av fire pasientplasser.
Dette resulterte i et nedtrekk på to årsverk, uten inndragelse av hjelmer. Innsparingene ble
gjennomført ved frysing av stillinger og ved reduksjon i vikarbruk ved fravær. Det ble
kontinuerlig foretatt nøye vurderinger av det daglige bemanningsbehovet og personalets ferier
ble nøye planlagt. Dette bidro til et positivt budsjettresultat for 2015.
Drangedal sjukeheim prioriterer kontinuerlig innenfor forholdsvis knappe ressurser. Så i
perioder med komplekse utfordringer må ressurser og kompetanse allikevel vurderes til tross
for reduksjon i plasser. Inntektsgrunnlaget for Drangedal Sjukeheim er avhengig av hvilke
type opphold pasienten har fått innvilget. Vederlagsgrunnlaget beregnes etter lovverk og
anbefalinger fra stortinget. Flere korttidsopphold pr. år reduserer inntekten.
Mål:




Holde seg innenfor budsjettrammen samtidig beholde et kvalitetsnivå som gir
fornøyde brukere
Utføre god personalpolitikk og god utnyttelse av ressursene
Ha oversikt og økonomisk kontroll

Måltall økonomi
MÅLEKART ØKONOMI
Målsetting

Måleindikator

Resultat 2015

Målsetting 2016

Budsjettet er
bærekraftig over tid

Budsjettavvik

Forbruk

100 % balanse

Budsjettet er i 100 %
balanse

+ 598 359

5.16 NAV Drangedal
Arbeidsmarkedet i Drangedal
Arbeidsledigheten i Drangedal var ved utgangen av desember på 3,7% som var en økning
sammenlignet med samme periode året før. Denne økningen gjorde at vi lå over både
fylkesgjennomsnittet og landsgjennomsnittet siste del av 2015.
Kontoret opplevde gjennom 2015 økt tilgang av arbeidssøkere som bl.a skyldes nedgangen i
oljebransjen, både direkte og gjennom relaterte bransjer og bedrifter.
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Ved årsslutt gikk arbeidsledigheten ned blant ungdom. Dette er en gruppe vi har fokus på ved
NAV Drangedal og hvor vi har tett samarbeid med skole, næringsliv og andre aktuelle
samarbeidspartnere for å få ungdommene til å fullføre skole eller komme i arbeide. Likevel er
ledigheten blant ungdom fremdeles høy, slik at vi må fortsette arbeidet med denne gruppen.
NAV Drangedal har egen kontaktperson for de unge arbeidssøkerne.
Ved utgangen av året var det også registret færre langtidsledige ved NAV Drangedal. Dette er
personer som har vært helt arbeidsledige i minst seks måneder.
NAV Drangedal opplevde gjennom 2015 økt pågang av permitterte arbeidssøkere. Disse kom
i hovedsak fra oljebransjen eller relaterte bransjer.

Fokusområder bed NAV Drangedal i 2015
Arbeidsmiljø: Kontoret har gjennom året arbeidet med å skape motiverte og engasjerte
medarbeidere/ kollegaer som opplever å gi mennesker muligheter, kunne være med å utgjøre
en forskjell for sine brukere og være en bidragsyter overfor sine kollegaer. For dette har vi
bl.a gjennomført følgende tiltak: Kollegaveiledning, kontormøter med helse, miljø og
sikkerhet på agendaen samt vernerunde.
Styrke arbeidsmarkedskompetansen: NAV Drangedal ønsker å være en naturlig
samarbeidsaktør for bedrifter i kommunen som skal ansette og bli fremsnakket av
arbeidsgivere. For dette har vi bl.a gjennomført følgende tiltak: Bedriftsbesøk/ kontakter,
ukentlige markedsmøter blant veilederne, deltatt i næringsforeningens møter og øvrige
næringsrelaterte aktiviteter i Drangedal samt salgskurs.
Styrke den arbeidsretta brukeropfølgingen: NAV Drangedal har gjennom året hatt fokus på å
komme tidlig inn og riktig inn i vår oppfølging av brukere. Med dette menes å gjøre en god og
konkret vurdering av brukerens behov og sikre at alle som ønsker eller har behov for det får
en arbeidsrettet brukeroppfølging. Bakgrunnen for dette har vært lav andel ordinære
arbeidssøkere og arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne til arbeid og for stort antall
mottakere over tid av økonomisk sosialstønad. Tiltak for dette arbeidet har bl.a vært:
opplæring med bistand fra NAV Telemark, aktiv bruk av samarbeidsavtalene vi har og
vurdering av alle sykemeldinger ved 8 ukers tidspunkt sammen med rådgivende overlege.
Veiledning: NAV Drangedal har mål om at alle brukere skal få tilbud om en strukturert og
målrettet samtale. Dette for å skape aktive brukere, brukere som opplever forutsigbarhet i sin
sak og brukere som i størst mulig grad når det er mulig benytter seg av NAVs
selvbetjeningsløsninger. For dette arbeidet har vi gjennom året har intern opplæring.

5.17 Fysioterapitjenesten
Den kommunale fysioterapitjenesten har hatt hovedfokus på de vanlige kommunale
oppgavene, som helsestasjonsarbeid og skolehelsetjeneste, oppfølging i alle de kommunale
boligene, i sykehjem samt oppfølging i hjemmet. I tillegg har vi formidling og
oppfølgingsansvar for store hjelpemidler.
Fysioterapitjenesten har stort fokus på å jobbe forebyggende, samt ha tilbud om
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
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eget tilbud om treningsveiledning og oppfølging i svangerskapet.
Også i 2015 har vi hatt et tilbud ut til kommunens ansatte om treningsveiledning for å
forebygge bla. rygg- og nakkeplager. Dette var det flere avdelinger som benyttet seg av.
Fysioterapitjenesten har litt rom for klinikkbehandling, men i mye mindre utstrekning enn
tidligere. Mye av dette er fordi vi også bruker endel ressurser inn i Frisklivssentralen og
Rehabiliteringsteamet.
Mesteparten av klinikkbehandlingen og den postoperative opptreningen foregår hos Stranna
Rehabilitering, som består av de private fysioterapeutene som innehar hver sin 100 %
driftstilskuddshjemmel. 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 dag i uken. 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%
Private hjemler:
Arne Hegdahl: 100%
Petra Vogel: 100%

Gruppetrening i salen vår
Frisklivssentralen
Frisklivssentralen har hatt sitt første år som fast tilbud. Etterspørselen er god, og vi jobber
med å utvikle tilbudet vårt ytterligere.
Vi bruker 50 % fysioterapiressurser og 20 % ernæringsfysiolog i fast stilling på dette arbeidet
i tillegg til administrasjon og ledelse. Det kommer sterke signaler fra sentralt hold at tilbudet
også bør omfatte lærings- og mestringstilbud. Vi søker derfor årlig til Fylkesmannen om
prosjektmidler for å kunne jobbe med å utvikle tilbudet vårt.
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I 2015 fikk vi 125 000,-. Av disse gikk 70 000,- rett inn i ordinær drift, de resterende ble brukt
til å øke stillingen til ernæringsfysiologen i høsthalvåret, samt kursing av KID-kursledere.
Hvilke tilbud har vi hatt i 2015?







Det ordinære frisklivstilbudet har fortsatt omtrent som tidligere, og har blitt godt
innarbeidet som en del av helsetilbudet i kommunen. Vi får henvisninger fra flere
samarbeidende instanser, og endel mennesker tar også kontakt på eget initiativ for å få
hjelp til å få en sunnere livsstil.
Våre tilbud til eldre har blitt utvidet, med det vi har kalt Friskliv+, hvor eldre kommer
og trener forebyggende for å holde seg i form.
I tillegg til forebyggende trening for eldre har vi også en balansegruppe for de som
sliter med fall og ustøhet.
Ernæringsfysiologen har hatt flere runder med diagnosespesifikke kostholdskurs, både
for diabetikere og de som er glutenintolerante i tillegg til individuell oppfølging.
De midlene vi har fått fra Fylkesmannen har blitt brukt til 2 ting.
-

Et forebyggende og undervisende tilbud til deltakere på voksenopplæringens
introduksjonskurs.
Kursing av kursledere og igangsetting av KID-kurs

I 2015 har vi hatt mange deltakere på våre tilbud til kommunens innbyggere:






Frisklivsgruppene hadde til sammen 52 deltakere i de ulike treningene.
Vi har hatt Røykeslutt kurs med 3 deltakere
Vi har hatt KID – kurs med 8 deltakere
Vi har hatt tilbud til flyktninger på Introduksjonskurset med 16 deltakere.
Ernæringsfysiologen har hatt individuell oppfølging og tilbud om vanlige og
diagnosespesifikke kostholdskurs, hun har hatt til sammen 65 deltakere på sine tilbud.

Egenandeler i 2015
Frisklivsdeltakerne betaler 200,- for 3mnd perioder
- dette er kun for å dekke kostnadene vi har med kaffe/te og frukt og grønt under felleslunsjen.
Kostholdskurs koster 300,- for å dekke innkjøp av matvarer
Røykesluttkurs koster 400,- for Frisklivsdeltakere og 600,- for andre.
KID- kurset koster 500,- det er for boka (som koster 400,- i innkjøp) og servering på
kurskveldene.
Brukerundersøkelse
Vi har kun hatt brukerundersøkelse blant de som deltok på KID-kurs i høst. Spørsmålene gikk
på tilfredshet med informasjon, kursmateriell, kursledere, 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.
Irene Olsen, (psykiatrisk sykepleier) – KID-kurs instruktør

Styrketrening ute – ordinær frisklivgruppe

Natur-og friluftskunnskap- Introkurs-deltakere

Rehabiliteringsprosjektet
Hovedmålet for prosjektet har vært å gi kommunens innbyggere med et behov for rehabilitering
et styrket og forbedret rehabiliteringstilbud i hjemmet, der vi fokuserer på livskvalitet, trygghet
og mestring.
For rehabiliteringsprosjektet var 2015 det siste året på prosjektmidler fra tilskuddsordningen
“Modeller for hverdagsrehabilitering”. Dette året ble derfor et år for å utvikle tilbudet vårt
ytterligere, samt jobbe for å implementere både tankegang og arbeidsmåte inn i daglig drift.
Delmålene har vært 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 fullverdig 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.
 Førstegangssøkere på hjemmetjenester/tilrettelagt bolig.
 Eksisterende brukere av hjemmetjenester med tanke på reduksjon av behov for
tjenester, der bruker ønsker dette selv.
Hvordan jobber teamet?
 Rehabiliteringsteamet har ukentlige møter med kommunens Tjenestekontor, hvor
vi vurderer nye henvisninger, tar inn nye deltakere, diskuterer tiltak og evaluerer
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oppfølgingen og videre tiltak.
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 (COPM og SPPB).
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.
Vi har også ukentlige møter med Hjemmetjenesten, dette er for å diskutere felles
pasienter, og for å implementere rehabiliteringstankegangen hos dem også.

De som jobber i teamet er:
Fysioterapeut og prosjektleder: Elin Reiersdal, 40 %
Rehabiliteringssykepleier: Elisabeth Ødegaard-Brødsjø, 40 %
Vernepleier: Kjersti Bø, 40 %
Psykiatrisk sykepleier: Irene Olsen, 40%

I 2015 fikk vi et nytt teammedlem.
En psykiatrisk sykepleier, Irene Olsen, begynte å jobbe hos oss i mars. Hennes bidrag med
god erfaring på depresjon og motivasjonsarbeid ble en kjærkommen og kompletterende
kompetanse.
Vi har følt at endel rehabiliteringsprosesser har stagnert fordi vi ikke har hatt god nok
kompetanse innenfor psykisk helse. Etter at vi fikk bedre kompetanse har vi hatt mye større
suksessrate i disse tilfellene. Hun går inn når vi ser at ting stopper opp, eventuelt også helt i
begynnelsen hvis det er behov for det.
Rehabiliteringsteamet har fortsatt å jobbe systematisk med både arbeidsmåte, rutiner for
oppfølging og samarbeid med andre avdelinger i kommunen, da spesielt hjemmetjenesten.
Vår framgangsmåte, med å spørre «hva er viktig for deg?» og lage et opplegg ut fra hva som
er viktig for hver enkelt deltaker er helt essensiell for å få gode prosesser. I tillegg er det viktig
at pasientene blir ansvarliggjort og får gjøre så mye som de klarer, vi må ikke «hjelpe 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!
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Resultatene fra prosjektet vi har deltatt i blir ikke klare før i mai 2016, men vi har tatt
enkle prosentregninger for å se på resultatene (tallene er per 31.12.15):
Av de som hadde hjemmetjenester fra før av, har 77 % helt eller delvis redusert behovet for
tjenester.
Av de som ikke hadde tjenester fra kommunen ved oppstart av et rehabiliteringsforløp, men
som ville trengt det uten teamets oppfølging, er 100 % fremdeles uten behov for
hjemmetjenester.
Dette viser at teamets innsats har god effekt, og vi ser at vi får:







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.

De gode resultatene gjorde at kommunestyret lot prosjektet gå videre til inneværende år. Vi
venter nå spent på den varslede opptrappingsplanen for rehabilitering, som kommer i 2016, og
håper det kommer påfyll av nye midler i statsbudsjettet som er øremerket rehabilitering.
Rehabilitering defineres som tidsavgrensede, målbare prosesser som skjer i et tverrfaglig
miljø. Rehabiliteringsteamet er et tverrfaglig, overordnet ressursteam som ikke bare
samarbeider med hjemmetjenesten, de går inn i både bokollektiver og på sykehjemmet for å
sette i gang rehabiliteringsprosesser som videreføres når de kommer hjem.
Uten dette tverrfaglige 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.

5.18 Familiens Hus
Familiens Hus er Barnevern, rus og psykiatri(dagsenteret, prosjekt Tippen), ungdomsklubben,
Helsestasjon og støttekontakt funksjonen.
Økonomisk har Familiens Hus gått i balanse i 2015.
Barnevern i Drangedal kommune
Barneverntjenesten i Drangedal har en grunnbemanning på 4,3 årsverk. Men det har til tider i
2015 vært ustabilitet i grunnbemanningen med bakgrunn i sykemeldinger og permisjoner.
Antall bekymringsmeldinger var i 2010: 29, 2011: 50, 2012: 54 2013: 25 2014: 49, 2015: 56
Etter en kraftig nedgang i bekymringsmeldinger i 2013, er tallet opp igjen på normalen i 2014,
og økt ytterligere i 2015.
Barnevernet har innledet samtaler med Kragerø barneverntjeneste om muligheten for et
framtidig samarbeid. Dette vil bli avklart i løpet av sommeren 2016.
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Barnevernet har deltatt på eget tilsyn i regi av Fylkesmannen høsten 2015. Dette omhandlet
meldingsavklarings rutiner.
Rus og psykiatri
Avdelingen for rus og psykiatri har i 2015 hatt en grunnbemanning på 5,1 årsverk fordelt på 8
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. En medarbeider har også vært med på å drive Kjærlighet og Grenser for
elever og foresatte i 8. klasse på Drangedal 10 årige skole.
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 08.45 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.
Prosjekt Tippen
1 årsverk er tilknyttet prosjektet: Prosjektet er et lavterskeltilbud der det er alt fra 5 til 20
personer innom per dag. Prosjektet er i oppstartsfasen og mye av tiden har gått til å pusse opp
lokalene på Tippen.
Jordmortjenesten
27 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.
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.
Helsesøstertilbudet på Drangedal 10 årige skole/Kroken og Bø skole har vært stabilt.
Helsesøster på barneskolen er tilstede annenhver tirsdag fra kl.09.00-12.00
Helsesøster på ungdomskolen er tilstede mandag fra 09.00-12.00.
Vi burde hatt høyere stillingsprosent på skolene da behovet er stort.
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Tippen
Tippen har tre ansatte. 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 fylte vi nok engang en buss, og reiste av
sted på tur.

5.19 Legetjenesten
Kommunen mottok 500 000 i rekruteringstilskudd i 2014 for å få tilsatt en fjerde lege.
Stillingen ble utlyst på våren 2015 og ny lege startet 01.09.15. Denne stillingen er delt med
50 % kommunal virksomhet og 50 % fastlegeavtale. I den kommunale delen er legen på
sykehjemmet 20 % helsestasjon 20 % og i bokollektivet for demente institusjonsdelen 10 %.
Fra 01.09.13 har legekontoret hatt turnus kandidat, denne ordningen avsluttes 01.03.2016, nå
når den fjerde legehjemmelen er på plass.
Aktiviteten på legekontor har vært omtrent som i 2014 det har vært 9133 konsultasjoner hos
legene og 3000 konsultasjoner på laboratoriet, samt at laboratoriet tar prøver av pasienter som
kommer direkte fra legen. Det ble sendt 12194 e-meldinger fra legekontoret til pleie og
omsorg, sykehjemmet og tjenestekontoret.

5.20 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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6. Plan, næring og kultur
6.1 Medarbeidertilfredshet

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,6

Dato intervall
2015

4,7

2015

Trend

Kommentarer
Medarbeidertilfredshet er litt lavere enn i 2014 og ligger på 2013 nivå. Dette er 0,1 lavere enn
måltall.

Medarbeidertilfredshet

75

Drangedal kommune - Årsmelding 2015

6.2 Medvirkning

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,9

Dato intervall
2015

4,8

2015

Trend

Kommentarer
Måltall for medvirkning er nådd og vi ligger 0,1 over dette nivået. Utviklingen viser at vi har
hatt en liten nedgang fra 2014 men ligger fortsatt over tallene for 2013.

6.3 Informasjon

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,2

Dato intervall
2015

4,8

2015

Trend

Kommentarer
Vi scorer lavere på informasjon enn måltallet. Vi ser også at utviklingen er negativ fra 2013. I
2015 er oppnådd resultat 0,3 lavere enn året før. Årsak til lav score analyseres og tiltak
iverksettes i 2016.
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6.4 Egenvurdert kompetanse

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
5,1

Dato intervall
2015

4,8

2015

Trend

Kommentarer
Egenvurdert kompetanse er justert noe ned i forhold til 2014 men godt over måltall. Særlig
positivt er tilbakemelding på mulighet for å jobbe selvstendig som scorer hele 5,7.

6.5 Sykefravær

Resultat hittil i år
Virkelig

Verdi
3,4%

Dato intervall
2015

I fjor

5,8%

2014

Mål

6,4%

2015

Antall sykedager

129,8

2015

Mulige dagsverk

3 804,1

2015

13,8

2015

116,1
Verdi

2015
Dato intervall

Sykefravær <16 dager
Sykefravær > 16 dager
Resultat denne perioden
Trend
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Sykefravær per år

Kommentarer
Sykefraværet var på 3,4% som er godt under måltall. Utviklingen viser en gledelig utvikling
med nedgang i sykefraværet de siste to årene.

Andel egenmelding og sykemelding
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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 %

Verdi
93,1%

Dato intervall
2015

100,0%

2013

829 620,3

2015

Akkumulert resultat

11 192 568,1

2015

Akkumulert budsjett
Hjelpe tabell for å avstemme regnskap og revidert
budsjett

12 022 188,5
Verdi

2015
Dato intervall

Mål
Akkumulert avvik

Trend

Samla resultat for sektoren syner eit mindreforbuk på i underkant av NOK 830.000.Overskotet i høve til budsjett for sektor 400 i 2015 skyldast i hovudsak to forhold:
1. Sterkt betra drift av Tokestua
2. Høgare aktivitet på hyttemarknaden.
Merknader til einskilde postar:
Idrettsarbeid syner eit meirforbruk på ca. NOK 126.000.- som i hovudsak skyldast at tilskot til
Olaf Skoglunds minneløp på NOK 100.000.- samt driftstilskot til Drangedal Idrettslag vart
ført her.
Drift av Tokestua, kiosk og kino syner eit samla mindreforbruk på ca. NOK 175.000.- mot eit
meirforbruk på ca NOK 240.000.- . i 2014, som var fyrste driftsår. Dette skyldast målretta god
økonomistyring og drift, godt besøk, samt eksterne tilskot til utstyr og arrangement.
Administrasjon landbruk-næring syner eit mindreforbruk på over NOK 300.000.- som
skyldast dels meir inntekter på gebyr(høgare aktivitet) samt noko langtidssjukefråvær, men
også ny overføring frå Kragerø kommune til landbruksadministrasjon. Dette klarte ein å
utføre så rasjonelt at ein ikkje trong auke ressursbruken tilsvarande overføringa. Dette er eit
godt døme på interkommunalt samarbeide der begge kommunar tener på samarbeidet, både
fagleg og økonomisk.
Det betydelege overskotet på bygningsavdelingen på nesten NOK 650.000.- skyldast først og
fremst vakant stilling på byggjesak, men også høgare gebyrinntekter på grunn av høgare
aktivitet, spesielt på hyttemarknaden.
Også oppmålingsavdelingen syner eit betydeleg overskot på over NOK 660.000.Dette skyldast nesten dobling av gebyrinntektene frå året før (stor aktivitet på
hyttemarknaden) samt at delar av budsjetterte lønskostnader vart ført som investering på
grunn av adresseringsprosjektet.
Kostandene til kommuneplan /delplanar syner eit meirforbruk på NOK 860.000.- som
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skyldast høg aktivitet med planarbeid (samfunnsdel, arealdel, delkommuneplanar med meir)
og vakant stilling innan plan/byggjesak som krevde større innleige av konsulentkapasitet.
Drift av friluftsområder har eit mindreforbruk på 161000. I 2015 er driftstilskott Drangedal
Idrettslag ført under Idrettsarbeid i staden for under drift av friluftsområder (der det er
budsjettert) noko som er delforklaring på respektive undersot/overskot på dei kontoane.
Ubrukte midlar til Toke Brygge skyldast at det var prosjektmidlar inne til kostnadsdekning i
2015.
Brannvesenet syner eit meirforbruk på ca NOK 480.000 som i hovudsak skyldast kostnader til
oppdatering/opplæring av friviljuge mannskap samt meir fakturert timeforbruk frå DKE KF
for brannsjeftimar enn budsjettert.
Så langt i år syner rekneskapen eit lite overskot samla i høve til budsjett. Største meirforbruk
har ein på kommuneplanlegging der det er ein kombinasjon av mange store plansaker og
redusert bemanning som gjev høge konsulentkostnader. Brann syner også meirforbruk som
skyldast underbudsjettering. Fortsatt stram økonomistyring og prioritering er naudsynt for å
halde budsjettet vidare ut året.

Akkumulert tallverdier
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6.7 Beredskap
Stillingen som beredskapskoordinator utgjør 20 % stilling.
Samtlige avvik fra tilsynet til Fylkesmannen i 2014 har blitt lukket i 2015.
I april gjennomførte kommunen i samarbeid med Drangedal Everk, Drangedal Røde Kors og
Fylkesmannen i Telemark en øvelse med scenario dambrudd. Det var på forhånd spilt inn hva
de ulike aktørene skulle øve på og alle var fornøyde med øvelsen. Kommunen skulle øve seg i
å sette krisestab. En nyttig øvelse for medlemmene av krisestaben.
I september kom det store nedbørsmengder og det kriseledelsen måtte samles.
Nedbørsmengdene førte til flere oversvømte veier og bruer slik at det ble problematisk å få
fraktet skoleelever til og fra skolen. Værprognosene viste mye nedbør slik at kriseledelsen
valgte å innstille all busstransport av skoleelever i to døgn. Flommen førte også til en del
utfordringer for hjemmesykepleien som pga flommen måtte evakuere personer til Drangedal
sjukeheim.
Øvelsen i april gjorde at kriseledelsen nå var godt forberedt for flommen og kriseledelsen
fungerte bra.
Det er inngått en skriftlig samarbeidsavtale mellom Drangedal kommune og Drangedal Røde
Kors.
På slutten av året ble det mye fokus på flyktningsituasjonen og kommunen hadde ukentlige
telefonmøter med Fylkesmannen for oppdatering av status. Det ble utarbeidet en
scenarioanalyse for kommunen i tilfelle at vi skulle få opprettet et midlertidig akuttmottak.

Fra øvelse “dambrudd” i april 2015

Foto: Røde Kors

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 i 2015 hatt faglig ansvar for følgende overordna felt på kulturområdet:
• Idrett/sport/friluftsliv
• Kulturvern
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• 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
Det var øremerket tilskudd til følgende i 2015:
Aktivitetstilskudd (to tildelinger pr. år)
Grendekretsmidler (fordelt mellom fire grendekretser)
Drift av idrettslag (private idrettsanlegg, ungdomsarbeid, kurs og strøm til lysløyper)
Løypekjøring (generelt, Knarren rundt og Gautefall løypelag)
Driftstilskudd til Drangedal bygdetunlag
Ut over dette ble det gitt dirigentstøtte til korps, tilskudd til Norgescup i skiskyting på
Gautefall, tilskudd til Olaf Skoglunds minneløp, tur med Hvite busser for elever på 9. trinn, i
tillegg til en del mindre tiltak.
Arrangementer, prosjekter og tiltak
Kulturkonsulenten har jobbet tett med daglig leder for Tokestua kultursal og kino. Dette går
på daglig drift og på samarbeid og ansvar for diverse arrangementer gjennom året. Spesielt
kan nevnes konsert med Hellbillies i mai, utekino med “Jurrasic World” (Toke
kulturbrygge/Oddebakken) i juni, norgespremiere på James Bond: “Spectre” og “Skrekknatt”
på Tokestua kino i oktober.
Årets største kulturelle satsing i kulturkontorets regi, var forestillingen “Nye
musikalfavoritter”. Prosjektet ble påbegynt i desember 2014 og med premiere i mars 2015.
Prosjektansvarlig/produsent var Drangedal kulturkontor og det kunstneriske ansvar var tillagt
Jannicke Irwin Abrahamsen (regi, koreografi og manus) og Espen Gjelstad Gundersen
(kapellmester og repetitør). 50 aktører deltok på scenen, i aldersspenn 7 – 50 år og var
representert fra 6 ulike kommuner. Forestillingen spilte for 7 fulle hus i Tokestua (ca. 1400
publikummere) i tillegg til opptreden på Barnas dag i Porsgrunn og utdrag under
Drangedalsdagene.
Under Drangedalsdagene ble også Drangedal kommunes kulturpris delt ut. Den ble for 2015
tildelt Kåre Oddnes.
27. oktober besøkte Kong Harald Drangedal. Kulturkontoret var deltakende i mottakelse,
tilrettelegging og underholdning.
Toke Brygge ble høytidelig åpnet 17. november. Drangedal kulturkontor var ansvarlig for
åpning med kulturinnslag.
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Den 27. oktober 2015 besøkte Kong Harald Drangedal Foto: Dag Jenssen

Åpning av Toke brygge

Foto: Dag Jenssen
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Øvrig 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. I tillegg har
kulturkontoret påtatt seg ansvar for formidling av kommunens virksomhet på Facebook
gjennom sider for Drangedal kommune, Toke Brygge og Tokestua.

Nye musikalfavoritter i 2015

Foto: Dag Jenssen
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6.9 Folkehelse
Hele kommunen har ansvar for å bidra til god folkehelse.
Drangedal kommune har folkehelsekoordinator i 20% stilling som deltok i videreutdanning i
folkehelse; Helse- og omsorg i plan, i regi av KS og Helsedirektoratet. Prosjektoppgave om
medvirkning i kommunale planprosesser bidro at Drangedal fikk ekstra ressurser til at
ungdomsskoleelever gjennom prosjekt “Photvoice” bidro med innspill til samfunnsplanen for
Drangedal. Drangedal har i ettertid blitt gjort kjent som en foregangskommune i landet på
dette.
Ungdommenes prioriteringer av tiltak er viktig å følge opp; Forebygge mobbing og flere
aktiviteter for ungdom mm.
Koordinatorstillingen er nå overført til kommunalområdet opplæring, mangfold og kultur til
arbeid med fattigdomsproblematikk mm. Statens krav til helseoversikter som grunnlag for
strategiplan for Drangedal prioriteres.
Arbeidet med universelt utformede turveier er videreført pga stor dugnadsinnsats og
avsluttende prosjektmidler fra KMD. Flere grendelag har vist interesse etter temamøte i
Drangedal. I tillegg til turveier ved Motjenn og Neslandsvatn, vil Bostrak og andre nå starte
opp.
Folkehelsekoordinator forsøker gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner, kommunale
virksomheter og andre å bidra i folkehelsearbeidet. Turistforeningen har bl a startet
ungdomsgruppe, Helselaget har hatt turvenngrupper mm.

6.10 Kart, brann og oppmåling
Geodataavdelingen har i 2015 behandlet 125 saker som omfatter gjennomføring av
oppmålingsforretninger og matrikkelføring av disse. Det er etablert 46 nye hyttetomter, 7 nye
boligtomter, resten er saker som fradeling av tilleggstomt, innløsing av festetomt,
grenseoppganger og andre type saker. Med andre ord stor aktivitet, noe vi tror fortsetter neste
år.
Videre så pågår adresseringsprosjektet for fullt. Ved slutten av året har ca. 50% av alle boliger
og fritidseiendommer fått gateadresse. Dette prosjektet løper videre i 2016.
Avdelingen er pålagt og 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
I samarbeid med Midt-Telemark Brannvesen ble det oppstart av lovpålagt grunnkurs for
brannkonstabler høsten 2015 med 5 deltagere fra Drangedal Brannvesen. Kurset vil fortsette
fram til våren 2016.
Brannvesenet har hatt 28 alarmer i 2015 som fordeler seg på automatiske brannalarmer, tilløp
til husbrann, pipebrann, gress/skogbrann, trafikkulykker, redningsoppdrag, feilalarmer og
andre alarmer.
Tilsyn for særskilte brannobjekter er gjennomført av Skien brannvesen etter inngått avtale.

85

Drangedal kommune - Årsmelding 2015

6.11 Skogbruk
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 2015 på samme nivå som i 2014. Vi fortsetter fokuset på
ungskogpleie og håper på økning i 2016. Nye skogbruksplaner, som var 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 for lav, men det har vært en oppgang siden
bunnårene 2013 og 2014.
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 fôrtilgangen.
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.

6.12 Jordbruk
Jordbruket i Drangedal har som målsetning å øke forbruket av grovfor i kommunen. Det er
flere utbygginger på gang, uten at noen av byggene står klare enda. Det er en økende interesse
for kjøttproduksjon på drøvtyggere. Arbeidet met fokus på kjøttproduksjon på drøvtyggere er i
tråd med satsing både hos Innovasjon Norge og Fylkesmannens landbruksavdeling.
Utviklingen med at flere unge satser på landbruket fortsetter.
Kommunen nærmer seg 10% av jordbruksarealet omlagt til økologisk drift. Regner en på
omsetningstall nærmer det seg 15% av omsetningen som er økologisk.
Det ser ut som om nedgangen i antall søknader om produksjonstilskudd har flatet ut.
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6.13 Plan og eiendomsskatt
Vedtatte planer 2015:
Blåbærheia 2
Del av Mjelkåsen Vest
H3- Rytterspranget
H4- Gautefalltunet
Varslet oppstart i 2015:
Kommuneplanens arealdel
Toke promenade
KDP- Gautefallheia
Eiendomsskatt
I 2015 ble det besiktiget ca 20 nye eiendommer med vedtatt takst grunnlag fra 2016.
Eiendomsskattekontoret mottok ingen klager på takstgrunnlag i 2015, kan ha sammenheng
med at promille og bunnfradrag er uendret. På grunn av stor arbeidsmengde på etaten har ikke
nye tilbygg/garasjer etc blitt besiktiget.
Byggesak:
Det har vært en økning i antall fradelinger av tomter etter pbl-loven. Fradelingene gjelder
hyttetomter som igjen har ført til en stor økning i antall gitte igangsettelse tillatelser for
oppføring av nye fritidsboliger. Mesteparten av disse hører hjemme på Gautefall.
Ca 5 nye boliger er oppført i Drangedal i 2015

6.14 Investeringer 2014
Kommunale veier
I 2015. Det ble gjort utbedringsarbeider på indre 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 2015. Drikkevann fra
Nisser ble tatt i bruk på Gautefallheia før påske i 2015.
Arbeidene i samarbeidsprosjektet mellom Nissedal og Drangedal har i 2015 i hovedsak vært
knyttet til nytt vannbehandlingsanlegg i Treungen samt noe påkostninger på Treungen- og
Gautefall avløpsrenseanlegg. Dette ble gjort for å utsette investeringer til nytt felles
renseanlegg for området Treungen og Gautefallheia.
Va-ledningsnett,
Det er foretatt arbeider med å fjerne fremmedvann som lekker inn på det kommunale
avløpsledningsnettet og lekkasjer på vannledningsnettet. Dette er investeringsarbeider som må
og vil foregå i mange år fremover.
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Kongen ønskes velkommen til Drangedal

Foto: Dag Jenssen

Fra Toke brygge

Foto: Dag Jenssen
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