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Rådmånnens kommentårer
Rådmannen legger med dette frem sin årsmelding for 2016.
Driftsåret 2016 for Drangedal kommune har i all hovedsak vært preget av jevn og stabil drift i
de ulike deler av organisasjonen. Bemanningssituasjonen har vært relativt stabil, men
arbeidsbelastningen har vært jevnt over krevende og hektisk som følge av tidligere
nedbemanningsprosesser. Situasjonen vedr. mottak av enslig mindreårige flyktninger har
vært usikker, og det vil dessverre måtte skje en tilpasning av denne driften i 2017.
Rådmannen er naturligvis svært tilfreds med et godt økonomisk årsresultat for kommunen,
men er samtidig oppmerksom de personal- og arbeidsmiljømessige faktorene som samlet
ligger bak de gode driftsresultater. Blant ønskede omorganiseringer har det blitt arbeidet med
å slå sammen Barnevernstjenesten med Kragerø kommune. Dette gjennomføres på bakgrunn
av vedtak av Kommunestyret i løpet av første kvartal 2017.
Etter tidligere års store investeringsprosjekter som skole, kultursal, FH-boliger mv., har det i
2016 stor sett blitt gjennomført diverse løpende og nødvendige investeringer på bygg,
infrastruktur og samferdsel. Spesielt kan nevnes videreføring av vann- og avløpstilkoblinger
på Gautefallområdet, og forprosjektering av “Vann Henseid”.
For øvrig har det vært arbeidet med gang- og sykkevei på Neslandsvatn (gammel
jernbanetrasè), samt vei til Lundtveitgrenda for tilrettelegging og etablering/arbeidsplasser for
Bane Nor (tidligere Jernbaneverket). Arbeidet fortsetter i 2017.
Innenfor næring- og næringsutvikling har det vært arbeidet sammen med Drangedal
Næringsforening og Vekst i Grenland (VIG) for å tilrettelegge, utvikle og skape
arbeidsplasser og nettverkskontakter både i og utenfor kommunen.
Det har vært gode besøkstall både på kino og ulike arrangement/konserter i Tokestua kultursal
i løpet av året. Spesielt populært har vært Musikal-oppsetningen – “Fra Brodway til Bygda”.
Det har i 2016 vært avholdt “krise- og beredskapsøvelse” i regi av Fylkesmannen. Øvelse gir
nyttig læring til utvikling av beredskap og krisehåndtering for mest mulig trygghet for
innbyggerne i kommunen.
Den kommunale flyktningetjenesten har løpende håndtert kommunens vedtatte kvote på
mottak av årlig 31 flyktninger. Det har vært arbeidet svært godt med gjennomføring av
introduksjonsprogrammet. Drangedal kommune har forøvrig hatt bosetting av 5 enslig
mindreårige flyktninger i 2016.
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Kommunestyret valgte i juni ingen kommunesammenslåing med andre kommuner. Drangedal
fortsetter som egen kommune, men med naturlig samarbeid der dette er fornuftig for våre
kommunale tjenester til innbyggerne.
Drangedal kommune har i 2016 hatt en økning i folketallet med 12 personer. Folketallet pr.
01.01. 2017 er 4148.
Det har vært godt samarbeid mellom kommunens administrasjon/organisasjon og folkevalgte
representanter i kommunale råd, utvalg, formannskap og kommunestyre.
Rådmannen vil takke alle kommunens ansatte, samarbeidspartnere og kommunens folkevalgte
for innsatsen og samarbeidet i 2016.

Drangedal, april 2017

Jørn Chr. Knudsen
Rådmann
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1. Økonomi
1.1 Utvikling i nøkkeltall fra driftsregnskapet:
Driftsinntekter
Driftskostnader
Brutto driftsresultat
+ Underskudd
- Overskudd **)
Netto finansposter
Motpost
avskrivninger
Netto driftsresultat
+ Underskudd
- Overskudd **)

2016
2015
2014
2013
-372,3 -364,8 -363,6 -364,6
362,3 366,5 355,2 346,8

Alle tall i millioner kr.
2012
-335,0
311,7

2011
-301,4
293,2

1,7
-10,0
23,5
-28,6

23,2
-24,9

-8,5
19,9
-18,7

-17,8
15,6
-14,7

-23,3
13,4
-13,1

-8,2
12,5
-12,4

0,1
-15,0

-7,3

-16,9

-23,0

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

-8,2

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

Brutto driftsresultat i
%
Netto driftsresultat i
%

0
-0,8

2016
2015
2,7 % -0,5 %

2014
2,3 %

2013
4,9 %

2012
7,0 %

2011
2,7 %

2010
-0,6 %

2009
-0,9 %

4,0 %

2,0 %

4,6 %

6,9 %

2,7 %

-1,2 %

-1,8 %

0%

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 nå et minimumsnivå på 1,75 % for konserntall i kommunene
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Nettoresultat
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%

Nettoresultat

0,00%
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

-2,00%
-4,00%
.

1.2 Bruk og avsetning til fond:
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne
investeringsfond
Bundne
investeringsfond
Sum fond
Endring i fond:
Bruk av fond
Avsetning til fond

Alle tall i millioner kr.

2016
11,3
7,6
0,4

2015
10,6
6,7
0,4

2014
8,1
6,4
0,4

2013
6,8
6,6
0,2

2012
15,0
6,3
0,6

2011
9,1
3,8
0,2

2010
8,9
3,4
2,0

2009
15,7
3,1
2,0

0,9

0,3

0,3

0,3

0,6

1,0

0,0

0,0

20,2

18,0

15,2

13,9

22,5

14,1

14,3

20,8

-0,2

-6,5

-4,9

-8,6
2,2

2,8

1,3

8,3

25
20
15

Disposisjonsfond

10

Totale fond

5
0
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

7

2009
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1.3 Beregnet netto lånegjeld:
Langsiktig lånegjeld
ekskl.
pensjonsforpliktelser
Utlån
Ubrukte lånemidler
Netto lånegjeld
Netto lånegjeld i % av
brutto driftsinntekter
Netto lånegjeld i hele
tusen kr. pr. innbygger

Alle tall i millioner kr.

2016 2015 2014
522,8* 500,9* 464,9

2013
383,5

2012
248,1

2011
208,3

2010
168,2

2009
177

-65,8 -54,1 -18,2
-15,2
-2,4 -31,9
441,8 444,4 414,8
118,7 121,8 114,1
%
%
%
106tkr 107tkr 101tkr

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

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

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

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

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

57tkr

35tkr

31tkr

29tkr

Netto lånegjeld pr. innbygger i 1000kr
120
100
80
60
40
20
0

Netto lånegjeld pr.
innbygger i 1000kr

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Andel av inntekter:
Brukerbetalinger 1)
Andre salgs- og
leieinntekter 2) 5) 6)
Eiendomsskatt 3) 4) 6)

2016
11,5
35,4

2015
10,5
28,6

2014
11,0
27,8

2013
10,6
24,2

11,0

10,8

10,9

7,2

1)
2)
3)

Barnehage/SFO/Ulike områder Helse/kulturskole
Annet avgiftsfritt salg/kosttrekk/gebyrer avgiftsfritt/div. salg/billettinntekter/husleie/utleie/kommunale avgifter/tilknytningsavgifter/salg Tokestua/annet avgiftspliktig salg
Eiendomsskatt

4)

Endring i eiendomsskatt skyldes periodiseringer mellom årene samt endrede takster p.g.a. klage og/eller endrede verdi kraftlinjer

5)

Innfusjonering av DKE i kommunen har økt bl.a. husleiedelen hos kommunen

6)

I 2015 har en korreksjon feilaktig blitt vist i raden for Salgs- og leieinntekter i stedet for i raden for Eiendomsskatt i Regnskapsvedlegg4 Økonomisk oversikt drift. Det er rettet opp i
2015 tabellen ovenfor og grafene under.
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40
35
30
25

Brukerbetaling

20

Salgs-/leieinntekter

15

Eiendomsskatt

10
5
0
2016

2015

2014

2013

1.4 Utvikling i endelige innbyggertall:

Innbyggertall

1.1.2017 1.1.2016 1.1.2015 1.1.2014 1.1.2013
4148
4136
4111
4135
4139

1.1.2012
4126

1.1.2011
4124

4250
4200

Mål

4150

Innbyggere

4100
4050
1.1 2017

1.1 2016

1.1 2015

1.1 2014

1.1 2013

9

1.1 2012

1.1 2011
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2. Drångedål kommune 2016
2.1 Kommunestyresaker
14.01.16:
2/16 GBNR. 14/103 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM I HENHOLD TIL KONSESJONSLOVEN AV 28. NOVEMBER 2003
NR. 98
3/16 KROKANE KRAFTVERK
11.02.16:
Referatsaker:
Melding om vedtak sak 29/15 - Møte- og arbeidsplan for 2016
Behandling av utvalgssak:
5/16 Forvaltningsrevisjon - Tilsyn med byggesaker
6/16 FRAMTIDIG ORGANISERING AV BRANNVESENET
7/16 Høringsuttalelse reiselivsorganisering i Telemark
8/16 Drangedal Næringsråd - endring av vedtekter
9/16 Etablering av frivillgsentral i Drangedal kommune
10/16 REVISJON AV KOMMUNENS BUDSJETT 2016 SOM FØLGE AV ENDRINGER GJORT AV STORTINGET I FORHOLD TIL REGJERINGENS
FORSLAG TIL BUDSJETT
11/16 Finansrapportering for 2015
12/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING
13/16 VIDEREFØRING AV KOMMUNEREFORMARBEIDET I GRENLAND
14/16 SØKNAD OM FRITAK FOR VERV
17.03.16:
16/16 Anmodning om bosetting
17/16 Virkemidler for et trygt psykososialt miljø på skolene i Drangedal
18/16 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DRANGEDAL KOMMUNE
19/16 SØKNAD OM AT DRANGEDAL KOMMUNE OVERTAR KAUSJONSANSVAR FOR LÅN PÅ BYGDETUNET
20/16 ÅRSMELDING FOR DRANGEDAL ELDRERÅD 2015
21/16 ÅRSMELDING FOR RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
22/16 SKOLERUTE 2016/2017
23/16 DKE KF - ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2015
24/16 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR OMSTILLING/OMORGANISERING I GRENLANDSSAMARBEIDET
25/16 FREMDRIFT OG GJENNOMFØRING AV SISTE FASE I KOMMUNEREFORMARBEIDET
26/16 ÅRSMELDING 2015 FOR KONTROLLUTVALGET I DRANGEDAL KOMMUNE
27/16 Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2016
28/16 VALG TIL REPRESENTANTSKAPET I IKA – KONGSBERG
29/16 VALG TIL SAKKYNDIG NEMD OG SAKKYNDIG ANKENEMD – EIENDOMSSKATT
28.04.16:
Referatsaker
2/16 Konsesjonssak – Lovlighetskontroll
Behandling av utvalgssak:
31/16 DELEGERINGSREGLEMENT FOR DRANGEDAL KOMMUNE - REVISJON
32/16 MØTE- OG TALERETT I HOVEDUTVALG FOR TILLITSVALGTE
33/16 Klage på adresseparsellnavn Nåsveien
34/16 VEDTEKTSENDRING FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL KOMMUNE
35/16 VEDTEKTER FOR DRANGEDAL KULTURSKOLE
36/16 SKATTEREGNSKAPET FOR 2015
37/16 KOMMUNAL SELVSKYLDNERKAUSJON SOM SIKKERHET FOR LÅN TIL MELLOMFINANSIERING AV FRIIDRETTSANLEGG
38/16 VALG AV FORLIKSRÅD OG MØTEFULLMEKTIGER FOR PERIODEN 01.01.2017 TIL 31.12.2020
39/16 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 2017 - 2020
40/16 Plan for selskapskontroll Drangedal kommune - 2016
41/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2019
42/16 Årsmelding for Grenlandssamarbeidet 2015
09.06.16:
Referatsaker
3/16 Statlig medvirkning til sikring av Neslandsvatn turveg (gnr. 24 bnr. 1 og gnr. 24 bnr. 42 og 44) i Drangedal kommune som
friluftslivsområde for allmennheten
Behandling av utvalgssak
44/16 DRANGEDAL EVERK KF, ÅRSREGNSKAP OG BERETNING FOR 2015
45/16 REVISJON AV HANDLINGSPROGRAMMET I KOMMUNEPLANEN SIN SAMFUNNSDEL
46/16 ENDELIG GODKJENNING av KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015 - 2025.
47/16 VIDEREFØRING AV AVTALE OM DRIFT AV INTERKOMMUNALT KONTOR I GRENLAND FOR TILSYN ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN.
DELEGERING AV MYNDIGHET TIL VERTSKOMMUNE
48/16 TILSYN MED BYGGESAKER - STRATEGI FOR TILSYN 2016-2017 OG TILSYNSPLAN
49/16 ENDRING AV PUNKT I MÅL FOR FORVALTNING AV ELG I DRANGEDAL 2015 – 2017
50/16 ANBEFALT SKRIVEMÅTE PÅ ADRESSENAVN FRA SPRÅKRÅDET OMRÅDE KROKEN
51/16 ANBEFALT SKRIVEMÅTE PÅ ADRESSENAVN FRA SPRÅKRÅDET MÅLFORM
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52/16 Klage på adressenummertildeling
53/16 Samlesak klager adressering
54/16 Kommunereformprosessen i Drangedal - sluttvedtak
55/16 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL I DRANGEDAL KOMMUNE 2016-2020
56/16 Årsoppgjør 2015 for Drangedal kommune
57/16 Årsmelding for Drangedal kommune 2015
58/16 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I DRANGEDAL KOMMUNE
59/16 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017- FASTSETTELSE AV VALGDAG
60/16 OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL VALGSTYRET FOR STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017
61/16 OPPNEVNING AV LAGRETTEMEDLEMMER, JORDSKIFTEDOMMERE OG MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017 31.12.2020
62/16 Selskapsavtale for IKA Kongsberg
63/16 GRENLANDSSAMARBEIDET. FORSLAG TIL «AVTALE OM MÅL OG PROSESS FOR ET STYRKET KOMMUNESAMARBEID I GRENLAND».
64/16 DKE KF - ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2015
65/16 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV
08.09.16:
Referatsaker
4/16 Endringer i inndelingslova og kommuneloven - brev til kommuner og fylkeskommuner om ikrafttredelse
Behandling av utvalgssak
66/16 Godkjenning av protokoll fra møte 09.06.2016
67/16 Regnskap 1. halvår 2016 for Drangedal kommune
68/16 Barnehagepolitisk plattform
69/16 UTREDNING AV INTERKOMMUNALT BARNEVERNSAMARBEID FOR DRANGEDAL OG KRAGERØ
70/16 OPPDATERING AV OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR DRANGEDAL KOMMUNE
71/16 NYE SUVDØLA KRAFTVERK I DRANGEDAL KOMMUNE, KONSESJONSSØKNAD
13.10.16:
73/16 DRIFTSRAPPORT DRANGEDAL KRAFT KF PR. 30.06.16. Journalført Jan Gunnar Thors Vedtak
74/16 DRIFTSRAPPORT 2 KVARTAL 2016, DRANGEDAL EVERK KF
75/16 GBNR. 25/31 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM I HENHOLD TIL KONSESJONSLOVEN AB 28. NOVEMBER 2003
NR. 98
76/16 Reetablering av laks i Kragerøvassdraget
77/16 NY PROSJEKTPERIODE FOR VANNOMRÅDE KRAGERØVASSDRAGET MED VEDTAK OM FINANSIERING
78/16 HØYRINGSFRÅSEGN TIL KONSEPTVALSUTGREIING AV GRENLANDSBANEN
79/16 Klage adressering - målform
80/16 OPPDATERING AV REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE
17.11.16:
82/16 Egengodkjenning av Drangedal kommunes arealplan
83/16 Bosetting av flyktninger 2017
84/16 FRIVILLIGSENTRAL
85/16 Lokal Reiselivsorganisering i Drangedal
86/16 Forslag fra representantskapet i IATA om at kommunene selv overtar faktureringen
87/16 LOKALE STRUKTUR I SØR-ØST POLITIDISTRIKT - HØYRING.
Orienteringssaker
1 1/16 Melding om flyktningarbeidet i Drangedal kommune
15.12.16:
Referatsaker
5/16 Møte- og arbeidsplan 2017 for Drangedal kontrollutvalg - Melding om vedtak sak 29/16
Behandling av utvalgssak
89/16 SLUTTRAPPORT FOR BYGGING AV FH-BOLIGER OG DRANGEDAL 10-ÅRIGE SKOLE
90/16 DRIFTSRAPPORT DRANGEDAL KRAFT KF PR. 30.09.16
91/16 DRIFTSRAPPORT 3 KVARTAL 2016, DRANGEDAL EVERK KF
92/16 DRANGEDAL EVERK KF, BUDSJETT 2017
93/16 BUDSJETT 2017, DRANGEDAL KRAFT KF
94/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
95/16 Spillemidler 2017
96/16 Forslag fra representantskapet i IATA om at kommunene selv overtar faktureringen
97/16 NYE OG ENDREDE ADRESSEPARSELLER GAUTEFALL PANORAMA
98/16 STRATEGISK NÆRINGSPLAN (SNP) FOR GRENLAND 2017-2020
99/16 Planstrategi 2016-2019 for Drangedal kommune
100/16 OVERTAKING AV GRUNN FRÅ JERNBANEVERKET TIL NY GS-VEG PÅ NESLANDSVATN.
101/16 Skuleruta 2017/2018 og 2018/2019
102/16 NÅR ELEVER BOR I EN KRETS, MEN ØNSKER Å GÅ PÅ SKOLE I EN ANNEN.
103/16 BOLIGUTVIKLING I ET BOLIGSOSIALT PERSPEKTIV - STRATEGI OG TILTAKSPLAN
104/16 KOMMUNALT NÆRINGSFOND, ÅRSRAPPORT 2016 OG HANDLINGSPLAN 2017
105/16 ØKONOMISK OG FINANSIELL RAPPORTERING TIL KOMMUNESTYRET
106/16 Oppnevning av medlemmer til adhoc utvalg for frivilligsentral
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2.2 25 og 35 års jubilanter i 2016
Takk for innsatsen gjennom 25 og 35 år i Drangedal kommune!

Fra utdeling av gullklokker for 25 år i Drangedal kommune i 2016: Unni Stranden, Brit Elin
Kilane, Inger G. Holte og Ingrid Haugen. De som ikke var tilstede på gullklokke utdelingen:
Rita Løvland, Jorunn Svensson Flaten og Gunn Lindkvist.
Takk for innsatsen gjennom 35 år i Drangedal kommune til Jorunn Bjervamoen, Aslaug
Marie Tveit, Anne Sønstebø og May Svendsen.

Utsikt mot Henseid

Foto: Arnhild Bø
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2.3 Organisering
Kommunen har i dag en organisasjonsmodell der politiske mål og strategier skal
gjennomføres i en desentralisert organisasjon. DKE KF ble avviklet som kommunalt foretak
med virkning fra 01.01.2016. Ansvar- og oppgaveportefølje til DKE KF ble bestemt lagt inn
under rådmannens administrative organisering. Som følge av dette ble sektor for Plan, næring
og kultur slått sammen med ansvar og oppgaver fra DKE KF, som sammen dannet
kommunalområdet – “Plan, eiendom og kommunalteknikk”.
I tillegg til denne endringen ble funksjonen for kultur, kino, bibliotek og folkehelse flyttet
over til kommunalområdet for “Kunnskap, mangfold og kultur”. Det har gjennom 2016 vært
fokus på god implementering og gjennomføring av denne organisatoriske endringen.
Rådmannen legger stor vekt på myndiggjøring av de tjenesteproduserende enhetene. Det er
gitt skriftlige delegasjonsfullmakter fra rådmannen til kommunalsjefene, og videre utarbeidet
delegasjonsfullmakter fra kommunalsjefene til lederne på de ulike avdelingene.
Ny overordnet organisasjonsmodell fra og med 01.01. 2016:

Rådmann

Rådmann m/stab
- Rådmannsktr.
- Økonomi -og
utvikling
- HR avdeling
Plan, eiendom
og kommunalteknikk

Kunnskap,
mangfold og
kultur

Helse- og
velferd

I 2016 var det budsjettert 321,3 årsverk totalt for hele den kommunale organisasjonen.

Årsverkene er slik fordelt:
Sektor/stab
100 Rådmann med stab
200 Kunnskap,
mangfold og kultur
300 Helse og velferd
400 Plan, eiendom og
kommunalteknikk
Totalt Drangedal
kommune

Årsverk
2013
22,18
121,40

Årsverk
2014
22,00
127,50

Årsverk
2015
20,7
132,2

Budsjetterte
årsverk 2016
22,7
135,45

127,89

127,64

129,11

134,71

15,50

16,00

16,00

28,44

286,97

293,14

298,01

321,3
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2.4 Medarbeidertilfredshet
Det er gjennom mange år gjennomført medarbeiderundersøkelse hvert år i Drangedal
kommune. Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2016. Det er besluttet at vi fra
og med 2017 skal gjennomføre medarbeiderundersøkelsen 10-faktor med anbefalt intervall,
hvert 2. år.

2.5 Kompetanseutvikling
Det utarbeides hvert år en overordnet kompetanseplan for Drangedal kommune. Denne
beskriver satsningsområder som er felles, og beskriver også sektorenes satsningsområder for
året. Gjennom året har det også vært fokus på å ta i bruk KS læring, kommunenes egne
kompetanseportal som KS drifter og kommunene eier. Programmet gir mulighet for å
gjennomføre e-læring og kurs som utarbeides og kan deles av alle kommunene som bruker
løsningen. For å sikre effektiv utnyttelse av de nye investeringene innen IKT har et av
satsningsområdene i 2016 være IKT- kompetanse i organisasjonen. Det er blant annet i regi av
kompetansenettverket i Grenland gjennomført kurs i rekruttering og intervjuteknikk og
heldags ledersamling med temaet Mestringsorientert ledelse.

2.6 Lærlinger
Gjennom 2016 hadde Drangedal kommune 8 lærlinger. Vi har for tiden lærlinger innen
helsefag og barn og ungdomsarbeiderfag.

2.7 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 lønnsfastsettelser og lokale
lønnsforhandlinger legges det vekt på likebehandling av kvinner og menn.

Toke
Foto: Mari Høidalen
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2.8 - Sykefravær

Resultat denne perioden
Trend

6,7 %

Ansvarlig

2016

Jørn Knudsen

Kommentar
Sykefraværet for Drangedal kommune for 2016 var på 6,7 % for hele kommunen (både egenmeldt og
legemeldt). Dette er en nedgang fra 2014 og 2015, da fraværet var på totalt 7,5 %. Målet for 2016 var
på 6,4 %, og resultatet var dermed 0,3 % fra målet for året. Rådmann med stab hadde i 2016 et
sykefravær på 5,8 % en økning fra 4,8 % i 2015. Sektor for Plan, eiendom og kommunalteknikk hadde
sykefravær totalt på 5,2 %, en økning fra 3,4 % i 2015. Oppvekst og undervisning hadde et sykefravær
på totalt 6,2 % i 2016, en nedgang fra 8,1 % i 2015. Helse og velferd hadde et sykefravær på 7,7 % i
2016, en nedgang fra 7,8 % i 2015. Sykefraværet vil bli nærmere kommentert under kapitlene for
sektorene.
Drangedal kommune har over mange år hatt fokus på forebygging, sykefraværsarbeid og
sykefraværsoppfølging. Kommunen har historisk hatt et lavt sykefravær, og lavere årsgjennomsnitt
enn gjennomsnitt for kommunal forvaltning, som det er naturlig å sammenligne seg med.

Legemeldt sykefravær - Egen virksomhet sammenlignet med andre (tall fra nav)
Tabellen viser: Alle aldersgrupper, per kvartal, Begge kjønn, Tapte dagsverk i prosent
Tall for 2016
DRANGEDAL
KOMMUNE
Kommunal
forvaltning

1. kvartal
7,4
7,5

2. kvartal
6,2
6,9

3. kvartal
5,8
7

4. kvartal
5,6
7,2

Drangedal kommune har gjennom 2016 hatt fokus på forebygging og oppfølging av
sykefravær. Drangedal kommune har rammeavtale med Vestmar bedriftshelsetjeneste, og vi
har IA (inkluderende arbeidsliv) avtale. Både Vestmar bedriftshelsetjeneste, NAV lokalt og
IA rådgiver har bidratt i arbeidet med både forebygging og oppfølging gjennom 2016.
Sykefraværs-statistikk og HMS avvik gjennomgås i hvert AMU-møte, der igangsatte og
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 gjennomføres risiko og sårbarhetsanalyser i alle avdelinger hvert år, og på bakgrunn av
disse skal det utarbeides tiltak som et ledd i avdelingenes HMS plan. Kommunen har
videreført avtale om subsidiert trening som helsefremmende tiltak i 2016.
Mål for sykefraværet totalt for Drangedal kommune for 2017 har rådmannen fortsatt satt til
6,4 %, det vil si et nærvær på 93,6 %.
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Sykefravær pr. år

Andel egenmelding og sykemelding

Utvikling i sykefraværet
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3. Rådmånn med ståb
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
Skatteoppkreveren i Kragerø hadde ansvar også for Drangedal inntil ny skatteoppkrever kom
på plass pr. 1.5 i 2016. Det har også i 2016 vært nødvendig med stor fleksibilitet i
avdelingene. Arbeidsfordelingen har vært gjenstand for revidering for noen av områdene også
i 2016.
Rapportering har fortsatt via BMS på I-pad for det nye kommunestyret.
Innhenting av lånebehov ved hjelp av eksterne rådgivere har sikret lavest mulig
gjennomsnittsrente innenfor finansreglementets rammer. I løpet av 2016 har gjennomsnittlig
lånerente gått ytterligere ned.
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,
men disse er i all hovedsak planlagt disponert etter årsskiftet.
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Kommunalsjef for økonomi og utvikling godkjenner fortsatt alle vedtak som gjøres av
boligkontoret når det gjelder startlån og bruk av tilskuddsmidler fra
Husbanken. Boligkontoret har vært et godt organisatorisk grep for å få til å arbeide
systematisk og grundig med de tjenester kontoret skal ivareta.
Høsten 2016 fikk vi i gang den nye hjemmesiden for kommunen. Formålet har vært å bedre
informasjonen og å gjøre det lettere for publikum å finne relevant informasjon. På slutten av
året kom vi i gang med å vise kommunestyremøtene på web-tv.

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 innen HR, lønn
og HMS. Dette omfatter arbeid med overordna systemer og rutiner, saksbehandling,
rådgivning og veiledning innen lønn og HR-området, lønnsarbeid, refusjoner fra nav, HMS
aktiviteter, forhandlinger og rekruttering. Avdelingen har i 2016 utbetalt lønn til kommunalt
ansatte, Drangedal kirkelige fellesråd samt godtgjøring til folkevalgte. Avdelingen har også
ansvaret for utarbeidelse av saker til AMU. Det ble gjennomført 8 møter i AMU i 2016.
Avdelingen utarbeider hvert år overordna 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 8 lærlinger i kommunen gjennom 2016.
I 2016 var det et hovedoppgjør, men uten avsetning til lokal pott til lokale lønnsforhandlinger
jfr HTA kap 4. Disse lokale forhandlingene ble skjøvet til mellomoppgjøret 2017. Det ble
gjennomført lokale lønnsforhandlinger jfr HTA kap 3.4 og 5.2. Det ble i 2016 gjennomført et
stort arbeid med å oppgradere økonomi og lønnssystemet Agresso.
Avdelingen deltar i ulike nettverk med de andre Grenlandskommunene; HR nettverk,
Kompetansenettverk, nettverk innen lønn og HMS nettverk. Nettverkene har fokus på felles
problemstillinger og løsninger, og gjennom disse nettverkene arranger vi kurs og konferanser
til selvkost i grenlandsområdet. Vi har videreført prosjektet “KS læring”, i regi
kompetansenettverket Grenland. KS læring er kommunesektorens kompetanse- og e-lærings
portal som KS drifter.
Avdelingen gjennomførte i 2016 grunnopplæring for alle ledere med tema lokal
personalhåndbok, Hovedavtalen, ansettelser, permisjoner, ansattportalen, KF Infoserie og KS
Læring. Det ble i samarbeid med hovedtillitsvalgte gjennomført opplæring for ledere og
tillitsvalgte i Hovedavtalen. Av overordna HMS aktiviteter ble det i 2016 gjennomført
HMS/IA dag for alle verneombud og ledere i kommunen i samarbeid med Vestmar
Bedriftshelsetjeneste. I samarbeid med Hovedverneombudet videreførte vi arbeidet med HMS
revisjoner på avdelingene.
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4. Kunnskåp, mångfold og kultur
Antall skoleelever i grunnskolen pr 31.12. 2016: Totalt: 502
Følgende fordeling:
Drangedal 10 årige skole: 226 på barnetrinn, 166 elever på ungdomstrinn
Kroken skole: 80 elever
Tørdal: 30 elever
Antall elever på VO pr 31.12. 2016: 35 elever
Barnehagebarn pr 31.12. 2016: 200 barn
Følgende fordeling:
Heirekshaug: 120 barn
Kroken: 64 barn
Tørdal: 17 barn
Kulturskolen: 101 elever

4.1 Barnehage generelt
I 2016 vedtok kommunestyret en felles barnehagepolitisk plattform. Plattformen gir sektoren
og barnehagene et konkret grunnlag for prioritert innhold og arbeid som skal sikre at barna får
et relevant tilbud, og som samtidig gir et godt grunnlag for overgang til skole.
Arbeidet med å utarbeide et forprosjekt for å bygge ut Kroken barnehage kom i gang gjennom
en forprosjektgruppe og referansegruppe nedsatt av rådmannen. Forprosjektet vil avsluttes
innen sommer 2017 da det legges fram en innstilling til politisk behandling.
Drangedal kommune har tilbudt barnehageplass til alle som har søkt om det i 2016.

Barnehagene i kommunen.
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 plasser over 3 år og har 5 avdelinger.
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Satsingsområdene er: Tidlig innsats med fokus på språkutvikling, voksenrollen, pedagogisk
dokumentasjon og rommet som den tredje pedagog.
Barnehagene benyttet 2 av planleggingsdagene til eksterne forelesere for hele personalet. I
tillegg har Astrid Manger vært i alle barnehagene og hatt veiledning på rommet som den
tredje pedagog.

4.2 Grunnskole
Arbeidet i grunnskolene og i sektoren i 2016 har vært preget av statlig tilsyn, som avdekket
noen forbedringsområder knyttet til forvaltningen i spesialundervisning og i
norskopplæringen av de fremmedspråklige. I tillegg ble det fra statlig side pekt på at skolene
må dreie opplæringen slik at vurderingsarbeidet ikke bare skal være av læring men også
vurdering for læring. Kunnskapsløftet krever at skolene utarbeider lokale planer i fag, noe
som manglet eller var ufullstendig. Arbeidet for å rette opp disse manglene har pågått hele
2016 under velvillige veiledninger fra fylkesmannen, og tilsynet godkjente de endringer og
forbedringer som ble iverksatt i desember 2016.
Drangedal 10-årige skole deltar i skoleutviklingsprosjektet Ungdomstrinn i utvikling.
Prosjektet er i regi av Utdanningsdirektoratet og varer ut 2017.
Sektoren nyttet tre av skolenes utviklingsdager til pedagogisk-faglige temaer knyttet til
skolejuridiske spørsmål (Opplæringsloven) og til vurdering for læring.
I 2016 opprettet sektoren en funksjon som kontaktperson i mobbesaker for å sikre at elever og
foreldre kan få bistand om de ikke høres på skolen. Fyldig informasjon om tiltaket har blitt
sendt til alle hjemmene.

Kroken skole og Tørdal skule
Kroken skole har fått oppdatert vestibyle, ganger og toalett, samt oppdatert nettilgang.
Tørdal skule fikk i 2016 oppjustert nettilgangen. Det er ikke lenger problemer med
gjennomføringen av digitale nasjonale prøver. I forbindelse med Miljørettet helsevern sitt
tilsyn, ble det avdekket avvik vedrørende inneklimaet på skolen. Kommunestyret har vedtatt å
sette av penger for å bedre inneklimaet.
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Drangedal 10 årige skole
Driften i 2016 viser at skoleanlegget fungerer tilfredsstillende og fremstår som en tidsmessig
og hensiktsmessig skole.

4.3 Skolefritidsordning (SFO) og 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 31.12.2016 var antall elever som
benyttet SFO som følger:
SFO Drangedal 10-årige skole: 60 elever.
SFO Kroken skole: 30 elever.
SFO Tørdal skule: 11 elever.

4.4 Pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT)
Skole/barnehage
Pr. 31.12. 2014

Antall
elever/barn
totalt

Drangedal 10 U
Drangedal 10 B
Kroken
Tørdal
Skole totalt
Heirekshaug b. h.
Kroken b. h
Tørdal b. h.
Barnehage totalt
Voksenopplæring

166
226
80
30
502
120
64
17
201
35

Antall
enkeltvedtak
16/17
12
10
3
2
27
1
2
0
3
2

Enkeltvedtak
i%
7,2
4,4
3,75
6,6
5,4
0,83
3,1
0
1,5

Avsluttede
saker i
2016
2

Nye saker
2016

1
1

1

Kommunens skoler har arbeidet de siste årene for å sikre at elevene får tilpasset opplæring.
Utviklingen av antall enkeltvedtak tyder på at dette er i ferd med å gi resultater. Hovedårsaken
til at skolene lykkes, er at lærerne i stadig større grad praktiserer førtilmeldingsprosedyrene i
Tiltaksmodellen og på den måten yter tidlig innsats for elever som har behov for det. For å
lykkes med dette krever det at PPT i stor grad er ute i skole og barnehage slik at veiledning er
tilgjengelig.
En annen medvirkende årsak til at antall enkeltvedtak har gått ned, er at det nå satses på tidlig
innsats, 1- 4. trinn. Kommunen har ved hjelp av statlige midler satt inn ekstra lærerressurser
som jobber spesielt med lese- og regneopplæring. Dette ligger under PPT.
Innholdet i ressursteammøtene har endret seg til å bli mer veiledningsorienterte. Nå er det
påtrykk fra lærere som ønsker å drøfte sine saker i disse tverrfaglige møtene.

4.5 Voksenopplæringa
Drangedal voksenopplæring har for tiden 35 elever fra ca. 10 ulike nasjoner.
Ca. 80 % av elevene er flyktninger, resten er innvandrere som av ulike grunner har bosatt seg
i vår kommune. Alle elvene får tilbud om norskopplæring med samfunnskunnskap.
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Norskopplæringen har blitt styrka det siste året. Det betyr at alle nyankomne flyktninger får
norskopplæring 27 timer pr uke, resten får 18 timer pr uke.
Undervisningen er organisert i 4 grupper, og elevene fordeles etter språk- og kunnskapsnivå
Voksenopplæringa har også en avdeling for spesialundervisning.
Ved voksenopplæringa er det tilsatt 5 lærere i tillegg til administrasjon.

4.6 Flyktningetjenesten
Kommunen bosatte 21 flyktninger i 2016. For å ivareta kommunens oppgaver og plikter, samt
gi flyktningene et forsvarlig tjenestetilbud, har flyktningetjenesten til sammen 240%
stillingshjemmel. Tjenesten har 80 % fast som leder, 60 % fast stilling som introveileder og
100% fast stilling som miljøarbeider. I tillegg ble tjenesten midlertidig styrket med 95 % i
2016 for å ivareta oppgaver knyttet til bosetting og oppfølging av introduksjonsprogrammet.
Dette som følge av at kommunen vedtok å øke antall bosettingsplasser i perioden 2016-2019.
En av hovedoppgavene til flyktningetjenesten er tildeling og oppfølging av
introduksjonsprogrammet. Målsettingen med programmet er å sette flyktningene i stand til å
bli økonomisk selvstendige gjennom arbeid og/eller videre utdanning. I løpet av 2016 deltok
33 personer på introduksjonsprogrammet.
I tillegg til ansvar for introduksjonsordningen, skal flyktningetjenesten organisere bosettingen,
samt å tilrettelegge for/å koordinere andre tjenester som flyktningene har behov for.

4.7 Kulturskolen
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 har dette året samarbeidet med lokale kulturaktører, flyktningetjenesten, rus- og
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psykiatritjenesten, kulturkontoret og skolene. I 2016 var det sju ansatte ved skolen. I tillegg
leier kulturskolen inn lærere til kurs av kortere varighet.
Høsten 2016 startet kulturskolen et nytt tilbud på SFO ved Kroken skole. Dette bidro til å øke
kvaliteten på tilbudet ved SFO ved at elevene fikk delta på ulike kulturaktiviteter hver uke i
hele høstsemesteret. Det er ønskelig at dette skal bli et fast tilbud ved alle skolene i
kommunen.
Kulturskolen har også ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS), og gjennomførte dette
året ulike prosjekter ved skolene. Kulturskolen koordinerer også tilbudene i
Kulturskatten/DKS Telemark. I 2016 arrangerte kulturskolen også UKM (Ungdommens
Kulturmønstring). Elever fra kulturskolen deltok både på lokalmønstringen og på
fylkesmønstringen. Elever ved kulturskolen deltar også hvert år på kulturskolekonserter og på
samspillprosjekter.

4.8 Kulturkontoret
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. Fagleder for kultur (tidl. kulturkonsulent), fikk i løpet av høst 2016 økonomiog fagansvar for Kulturkontoret, Tokestua kultursal og kino (med særlig ansvar for kino),
Drangedal idrettshall, Folkehelse og Drangedal bibliotek. I tillegg ligger daglig leder for
Drangedal bygdetun inn under kulturkontorets ansvarsområde.
Følgende felt innenfor kulturområdet faller innenfor kulturkontorets virksomhetsområde:
• Idrett/sport/friluftsliv
• Kulturvern
• Scenekunstfeltet (musikk, dans og teater)
• Litteratur
• Bildende kunst
• Øvrig frivillig virksomhet
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Stillingsressurser
Fagleder kultur 100 % og 25 % daglig leder Drangedal bygdetun.
Kulturmidler
Det var øremerket tilskudd til følgende i 2016:
 Aktivitetstilskudd (to tildelinger pr. år)
 Drift av idrettslag (private idrettsanlegg, ungdomsarbeid, kurs og strøm til lysløyper)
 Løypekjøring (generelt, Knarren rundt og Gautefall løypelag)
 Driftstilskudd til Drangedal bygdetunlag
 Tilskudd til tur med hvite busser
 Dirigentstøtte til korps
Det ble ytt tilskudd til mindre tiltak utover det som er øremerket.
Arrangementer, prosjekter og tiltak
Fagleder for kultur har særlig jobbet tett med daglig leder for Tokestua kultursal og kino.
Dette går på daglig drift og på samarbeid og ansvar for diverse arrangementer og kino
gjennom året.
Arrangementer/tiltak som bør nevnes spesielt er:
 Drangedal sommerfestival, som var en 10-dagers festival i samarbeid med mange lag og
foreninger i kommunen. Herunder deltok kulturkontoret også i planlegging og
gjennomføring av Mellom himmel og jord – Drangedal livsstilsfestival og
Drangedalsdagene, samt lokalhistorisk dag på Drangedal bygdetun, hvor Drangedal
kommunes kulturpris ble delt ut.
 Musikalreisen – fra Broadway til Bygda, en musikaloppsetning med 49 flinke artister,
representert fra 8 ulike kommuner (plukket ut på bakgrunn av audition) ble vist frem for 7
fulle hus i perioden 21.-25. september. Publikum strømmet til fra hele Telemark og ble
mottatt med strålende kritikker i lokal- og regionalpresse. Dette var 3. oppsetning siden
åpningsforestillingen av Tokestua i 2013 og inngår i kommunens målsetning om å bli
Musikalbygda i Telemark.
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.
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4.9 Tokestua kultursal – og kino
Tokestua hadde i løpet av 2016 ca. 10 500 besøkende på arrangementer med billettsalg. Disse
fordeler seg på kino med ca. 6 500 besøkende og kulturarrangementer med i overkant av 4000
besøkende. Det ble vist 195 kinoforestillinger og vi arrangerte 18 ulike kulturarrangementer –
noen av arrangementene hadde flere forestillinger.
Tokestua brukes også mye i skolen regi til samlinger, filmvisninger og besøk av artister blant
annet i regi av «Den kulturelle skolesekken».
Flere artister leier Tokestua enn tidligere. Her kan vi nevne VAMP, Dizzie Showteater og
Prestestranna Vel Vel Vel. Dette tar vi som et tegn på at kultursalen er en god arena å spille
på. Blant arrangementer hvor Tokestua selv sto som arrangør kan vi nevne Odd Nordstoga,
Vår Jam og HitStory.
I 2016 ble det arrangert musikal for tredje gang i Tokestua. Denne ble besøkt av nærmere
1400 publikummere.

4.10 Drangedal bibliotek
Drangedal bibliotek hadde 29008 besøk i 2016. Det totale utlånet var på 18754. I mars ble
Bibliotekuka 2016 gjennomført med konsert og forfatterbesøk. Ellers ble det gjennomført
klassebesøk fra barnetrinnet, eventyrstund for barnehage barn ved flere anledninger.

4.11 Folkehelse
Arbeidet med helseoversikter og statistikkarbeid viste at Drangedal har flere utfordringer enn
fylket og landet forøvrig; spesielt vedr barn og unge. Drangedal har mange lavinntektsfamilier
og mange unge uføre pga psykiske lidelser. Det påvirker skoleferdigheter, trivsel mm.
Folkehelsekoordinator har kontakt med flyktninger/lavinntektsfamilier og bidrar sammen med
flyktningkonsulent og Nav til at flere får delta i ordinære fritidsaktiviteter og nye aktiviteter
som åpen idrettshall mm.
Det er brukt en del tid på «Sommer i Drangedal»; åpen hall, aktiviteter på Bygdetunet mm.
Flere aktiviteter ute og inne med inkludering av minoritetsspråklige barn og unge.
Samarbeid med frivillige lag og foreninger; Spesielt: Nasjonalforeningen for folkehelse; Dnt,
Gautefall turlag, Drangedal bygdetun; Motjenns venner, m.fl.
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4.12 Sykefravær

Resultat denne perioden
Trend
Periode
Ansvarlig

6,2

2016

Erling Laland

Sektoren nådde målet ved å komme under 6,4 % sykefravær i 2016. Vi endte på 6,2 % etter
stort fokus på nærvær og med bistand fra Bedriftshelsetjenesten.

Sykefravær årlig

4.13 Forbruk av budsjett (i tusener)
Her vises akkumulert avvik regnskap mot periodisert budsjett hittil i år.
Resultat
Akkumulert forbruk hittil i år i %
Mål
Akkumulert avvik
Akkumulert resultat
Akkumulert budsjett

Verdi
97,9%
100,0%
2 035
95 933
97 968

Dato intervall
2016
2013
2016
2016
2016

Virksomhetene i sektoren har tilstrebet god økonomistyring i 2016, og har stort sett vist
nøkternhet i sine disposisjoner. Årsaker til at sektoren gikk i pluss handler også om at blant
annet PPT ikke hadde full bemanning hele året og statlige tilskudd som ikke alltid er like
forutsigbare.
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Akkumulert tallverdier
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5. Helse og Velferd
5.1 Minneverdig:


Sektor gikk med overskudd på 0,5 mill.



Laveste sykefravær på mange år, 7,7 %.



Drangedal kommune bosatte 5 enslige mindreårige flyktninger under 15 år.



Sektor har lagt grunnlag for at innsparingskravet på 1 mill. kroner følges opp, ved
reduksjon med 3 plasser i Lauvåsen bofellesskap for demente.



Etablering av egnet dagsenter tilbud for demente i Lauvåsen.



Kommunestyret har vedtatt at barneverntjenesten skal slåes sammen med Kragerø
barneverntjeneste til Vestmar barneverntjeneste.



Boligsosialt prosjekt etablert, bl.a. med boligkontor – støttet av fylkesmannen med 1,2
mill. kroner.



Prosjekt for bedre oppfølging av langtids sosialhjelpsmottakere etablert ved NAV.



Helseprosjekt med Pasvalys, Litauen, støttet av EU.



Tippen-prosjektet åpnet bruktbutikk.
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5.2 - Sykefravær

Resultat denne perioden

7,7

Trend
Ansvarlig

Hilde Molberg

Sykefravær årlig

Sykefravær denne perioden
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Kommentar
Sektorens sykefravær endte på 7,7 % totalt for 2016. Dette er noe bedre enn året før, men
enda ikke innenfor sektorens egen målsetting om sykefravær lik eller bedre enn 7,5 %. I følge
Kostra tall for 2016, er legemeldt sykefravær i brukerrettede tjenester/pleie- og omsorg på 7,2
%. Noe som er vesentlig lavere enn sammenlignbare kommuner og gjennomsnittet for
landet/fylket.
En ser av grafen som viser fravær måned for måned at fraværet gjennom 2016 har vært mer
jevnt fordelt, enn året før, dog med noe mer markert fravær i vintermånedene. Dette har
naturlig sammenheng med influensa- forkjølelsessesong, som rammer ansatte i helse- og
velferd, på lik linje som andre. Det tilbys for øvrig influensavaksine til ansatte, og tilbudet
benyttes i varierende grad. Det er ingen avdelinger som skiller seg bekymringsfullt ut mht.
sykefravær. Der fravær rapporteres å ha sammenheng med arbeidsforholdene, følges dette opp
ihht. prosedyrer.
Kompetanse

All den tid det ikke er gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2016, har ikke sektoren
oppdatert informasjon om medarbeidernes vurdering av egen kompetanse, sett i forhold til
arbeidsoppgaver de skal mestre. KOSTRA viser for øvrig at Drangedal har en høy prosent
andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning; 83 %. Fordeling mellom
fagutdanning fra videregående skole og høgskole er forholdsvis 56 % og 27 %. Dette viser
noe stigning i andelen fagutdannede fra høgskolenivå, men her ligger fortsatt kommunen en
del lavere enn andre kommuner i kostra gruppe 2, Telemark og landet for øvrig. Det arbeides
målrettet for å nå målsettingene, som er beskrevet i saken om kompetanseprofil for helse og
velferd, fram mot år 2020.
Fylkesmannens kompetansemidler for 2016, ble fordelt på følgende:






Stipend til 1 helsefagarbeider som tar Fagskole
Stipend til 2 sykepleiere som tar videreutdanning i eldreomsorg
Stipend til 1 helsefagarbeider som tar vernepleien
Stipend til en helsefagarbeider som tar helsesekretærutdanning
Totalt ca. 40 medarbeider har gjennomført oppfriskningskurs eller grunnkurs i
legemiddelhåndtering.

30

Drangedal kommune - Årsmelding 2016

5.3 - Forbruk av budsjett (i tusener)
Her vises akkumulert avvik regnskap mot periodisert budsjett hittil i år.

Resultat

Akkumulert forbruk hittil i år i %

Verdi

Dato intervall

99,6 %

januar 2016 desember 2016

Mål
Akkumulert avvik

100,0 %
510

Akkumulert resultat

121 135

Akkumulert budsjett

121 645

januar 2016 desember 2016
januar 2016 desember 2016
januar 2016 desember 2016

Trend
Ansvarlig

Hilde Molberg

Akkumulert tallverdier

Sektorens resultat for 2016 ble et positivt avvik på kr. 510 000,-. Dette er særdeles hyggelig å
oppleve for sektoren. Årets innsparingskrav på 1 million kroner, ble ikke effektuert før
september 2016, og dette resulterte i et merforbruk på 800 000,- i Lauvåsen bofellesskap for
demente/skjermet enhet. Sjukeheimen hadde tilsvarende merinntekter på oppholdsbetaling,
slik at institusjonskostnadene balanserte ved årsslutt. Ekstraordinære forhold ved legevakt,
som har krevd dobbel bemanning på natt, har gitt et merforbruk på i overkant av 400 000,-.
NAV har hatt merutgifter på sosiale bidrag i overkant av 600 000,- Ekstra hyggelig er det å
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merke seg at FH-boligene, som har hatt utfordringer med betydelig merforbruk i mange år, for
2016 går med et lite overskudd. Det store bidraget til sektorens overskudd, er innenfor
Familiens Hus. Både innenfor barnevern og rus/psykisk helse har det vært betydelig
mindreforbruk. Leder av Familiens Hus, ble leid ut til Kragerø kommune, som
barnevernleder i 6 mnd. Denne stillingen ble holdt vakant, som et bidrag til at Tippenprosjektet kunne finansieres uten bruk av fond. Likeså ble andre ledige stillinger holdt
vakante i perioder, mest av økonomiske hensyn. Dette medførte en stram drift, som over tid
ville vært for krevende, men det gikk i perioder. Innenfor barneverntjenesten har det vært
mindre bruk av institusjonsplasser enn budsjettert, og lite saker i fylkesnemnda for sosiale
saker – noe som har gitt reduserte utgifter både til advokater og sakkyndige.
Sektoren har i 2016 mottatt tilskudd til følgende prosjekter/tiltak:
 Kr. 700 000,- til styrking saksbehandlerstilling barneverntjenesten
 Kr. 1 225 000,- til boligsosialt prosjekt/boligkontor (oppfølging av mennesker med
sammensatte og langvarige behov).
 Kr.
90 000,- videreutvikle frisklivstilbudet
 Kr. 550 000,- Fylkesmannens innovasjon/kompetansetilskudd. Hvorav 180 000 til
kompetanseheving av egne ansatte, 70 000 til BPA, 180 000 til hverdagsrehabilitering
og 120 000 til velferdsteknologi-prosjekt. Kr. 270 000,- er søkt overført til 2017, da de
er ubenyttet i 2016 (velferdsteknologi, BPA og deler av kompetansetilskuddet)
Det er meldt følgende avvik i 2016:
 56 HMS-avvik. Det er i tillegg meldt 42 tjenesteavvik i QM+, som også er HMSavvik.
 10 skademelding-person
 647 tjenesteavvik
Tjenesteavvikene har følgende fordeling:
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Årsrapporter tjenesteområdene
5.4 Tjenestekontoret
Tjenestekontoret har tre årsverk: Aud Elin Øygarden – leder, Anne Hilde Elefskås –
saksbehandler og Synnøve Kveven - saksbehandler
Økonomi
Avdelingen hadde et budsjett på kr 3.254.437, og et regnskap på kr 3.033.455 og derav et
positivt avvik på ca kr 220.000. Dette skyldes i hovedsak at kommunen ikke har betalt for
«overliggere» på sykehuset, og at de avsatte midlene, kr 248.000, har blitt stående på
ansvaret. Avdelingen har et budsjett som hovedsakelig ivaretar lønnskostnader og nødvendige
driftsutgifter.
Ansatte og ansvarsområde
Tjenestekontoret hadde i 2016 tre årsverk knyttet til avdelingen. Avdelingen har for tiden
vikar i et vikariat som strekker seg fram til mars 2018, og har en stabil bemanningssituasjon.
Boveileder er overført til eget ansvar og det boligsosiale arbeidet forsetter som prosjekt ut
2017, i forbindelse med opprettelse av boligkontor. Tjenestekontoret har vært tett knyttet mot
boligkontoret nå i prosjektfasen, bistått i prosjektarbeidet og deltar i kommunens Ambulante
boligteam og Boligforum.
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.
Tjenestekontoret har ansvar for ulike administrative funksjoner i sektoren, og har en sentral
rolle i koordinering og samhandling av tjenestebehov mellom avdelingene.
Tjenesteproduksjon 2016
232 brukere fikk innvilget 558 tjenester, 11 brukere fikk avslag. Det ble registrert to klager,
som fortsatt er under behandling inn i 2017. Totalt hadde sektoren en tjenesteproduksjon til
432 brukere med 1488 tjenestetilbud. Tjenestekontoret kartlegger 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. Sektoren inviterte ledergruppa til Inovatoriet i Tønsberg i 2016 som et ledd i
kompetanseheving rundt velferdsteknologi.
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 eller kognitive utfordringer.
Tjenestekontoret koordinerer og samhandler tett med de ulike tjenesteutøverne.
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Tildelte tjenester:
TJENESTE

VEDTAK 2015

NYE VEDTAK 2016

Avlastningstiltak

65

79

Heldøgns bolig

5

1

BPA

1

5

Dagtilbud

6

12

Fysioterapitj. – rehabilitering

70

46

“Grønn omsorg”

0

1

Hjemmehjelp

48

38

Hjemmehjelp m. opplæring

17

9

Hjemmesykepleie

127

110

IP

4

4

Bolig

2

1

Korttidsopphold

141

109

Langtidsopphold

24

20

Full kost fra kjøkken

16

15

Middagslevering

25

24

Middag i Bolig

1

2

Omsorgsbolig

3

4

Omsorgsbolig i kollektiv

17

14

Omsorgslønn

1

2

Psykisk helsetjeneste

38

32

Støttekontakt

13

6

Trygghetsalarm

32

24

656

558
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5.5 Drangedal sjukeheim
Tjenestetilbud og brukertilfredshet
I 2016 opererte Drangedal sjukeheim med gjennomsnittlig fire stengte pasientrom. I perioder
med stort behov for korttidsplasser måtte noen av disse rommene åpnes igjen. Behovet for
korttidsopphold øker. Dette gjelder pasienter med komplekse sykdomstilstander som før ble
behandlet på sykehus, korte rehabiliteringsopphold og opphold for pasienter som trenger
lindrende behandling og omsorg. Pasienter ble også innlagt direkte fra hjemmet for
kartleggingssopphold, noe som kan hindre sykdomsforverrelse og påvirke hvor lenge
vedkommende kan greie å bo i eget hjem. Behovet for avlastningsopphold som er iverksatt for
å avlaste omsorgspersoner i hjemmet økte også kraftig i 2016. De to siste årene har totalt
antall korttidsopphold økt fra 85 opphold i 2014 til 120 opphold i 2016.
Brukerundersøkelse som ble foretatt i desember 2015 viste at bruker og pårørende følte seg
godt ivaretatt i forhold til behandling, omsorg og hvordan de ble møtt av personalet. På
spørsmål til bruker/pårørende om hvor fornøyd de totalt sett var med tjenestene, ga de et
gjennomsnittsvar på 5,5 (skala fra 1-6). Det jobbes kontinuerlig med å oppnå gode dialoger
mellom tjenesteyter og pasient og pårørende. Brukermedvirkning ivaretas ved at pasientenes
individuelle behov og ønsker så langt som mulig forsøkes ivaretas gjennom flere kanaler.
Pasienten har to primærkontakter og pårørendemøter tilbys regelmessig.
Det er en utfordring å etablere gode pasientaktiviteter på grunn av store endringer i
pasientenes helsetilstand, men sykehjemmet har god kontakt med frivillige organisasjoner
som har bidratt gjennom hele 2016 med underholdning og aktiviteter. Røde Kors
besøkstjeneste og Frikirkens besøkstjeneste har bidratt to ganger i måneden med diverse
aktiviteter som sang, musikk og andakt. Lokale musikklubber, barnekor og barnehage har
besøkt sykehjemmet flere ganger i 2016. Annen hver måned ble det leid inn eksterne
musikere som hadde konserter på kveldstid.
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.
Det ble også ansatt trivselsassistenter i sommerukene 2016. Dette er et godt tiltak som både
pasientene, personalet og ungdommene har gode er faringer med. Det gjør at pasientene
kommer mye ut på korte turer i sommerukene.
St. Hans blir feiret 22. juni i hagen på sjukeheim med rømmegrøt og musikk. Røde Kors og
andre frivillige står for underholdningen og sjukeheimen står for det praktiske.
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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. Leder har regelmessige møter
med tillitsvalgte og verneombud. Partsamarbeidet forsøker å avdekke og kartlegge
utfordringer i arbeidsmiljøet av fysisk og psykososial art.
Sykefraværsoppfølging og tilrettelegging for den enkelte medarbeider er kontinuerlig i fokus.
Sykefraværet ved Drangedal sjukeheim har vært akseptabelt i 2016 i forhold til arbeidets art
og hva som er vanlig på nasjonalt nivå. Medarbeiderundersøkelse ble ikke foretatt i 2016.
Økonomi; budsjettstyring
Grunnet fire stengte pasientrom ble det i 2016 foretatt en innsparing på 1,2 millioner i
budsjettet. Dette resulterte i et nedtrekk på to årsverk, uten inndragelse av hjemler.
Innsparingene ble gjennomført ved frysing av stillinger og ved reduksjon i vikarbruk ved
fravær. 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. Flere korttidsopphold pr. år reduserer
inntekten, men krever allikevel ofte mer ressurser.
Det ble kontinuerlig foretatt nøye vurderinger av det daglige bemanningsbehovet og
personalets ferier ble nøye planlagt. Dette bidro til et positivt budsjettresultat for 2016.

5.6 Hjemmetjenesten
Hjemmesykepleien
I 2016 merker vi fortsatt at samhandlingsreformen legger større press på hjemmesykepleien
med tanke på kompetanse og ressurser. Pasientene kommer raskt hjem fra sykehus med
kompliserte medisinske utfordringer. Det fører til økt behov for sykepleier kompetanse døgnet
rundt.
Kompetanseprofil sykepleier /helsefagarbeider hjemmesykepleien inkludert Gudbrandsvei og
Neslandstunet:
Sykepleier (uten leder)6,35 årsverk, helsefagarbeider 19,27 årsverk. Målet er 40/ 60
sykepleier/ helsefagarbeidere. Per 31.12.2016 er det 25/ 75 sykepleier/ helsefagarbeider.
2016 var også året vi merket meget høy arbeidsmengde, vi erfarte hyppig at ansatte ikke
klarte å bli ferdig med dagens gjøremål før arbeidsdagen var ferdig. Overtid ble derfor en stor
kostnad for hjemmesykepleien. Tiltak for å unngå overtid ble iverksatt i form av lengre
vaktlengder noe som har vist seg å redusere overtidsbruken i hjemmesykepleien.
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Vi har økende bruk av pasienter med trygghetsalarmer, 85 per 31.12.16 mot 82 i 2015. Bruk
av trygghetsalarm hos pasienter fører med seg uforutsette ekstra besøk som ikke er en del av
den daglige arbeidsplanleggingen.
Hjemmesykepleien opplever at flere ønsker å dø hjemme. I 2016 hadde vi 4 terminale
pasienter hjemme. Dette medfører høyere døgnkontinuerlig oppfølging fra hjemmesykepleie
av sykepleier.
I 2016 var effektivisering og organisering ett satsningsområde for å levere bedre tjeneste ut til
pasientene. Dette krever mye arbeidsplanlegging daglig.
På nyåret ble carportene til hjemmesykepleien ferdigstilt. Dette reduserte tidsbruken på
nedsnødde og isete biler.
Gudbrandsvei og Neslandstunet bokollektiv
Det ble besluttet å innføre fagleder med personal ansvar i begge bokollektivene. Dette tiltaket
ble satt i gang for å bedre sykepleiefaglig drift og tettere oppfølging. Det ble også vurdert at
denne personen fikk personal ansvar i hvert sitt kollektiv for å følge opp personale. Disse
stillingene er kombinert med sykepleier stilling ute i hjemmesykepleien.
Dagsenter for eldre
Dagsenter er et tilbud for eldre to ganger per uke, dagsenter har fokus på sosialt samvær,
ernæring og trening. På slutten av 2016 hadde dagsenter 14 pasienter med vedtak. Tidligere
brukerundersøkelser viser at pasientene er svært fornøyd med tilbudet.

5.7 Lauvåsen bofelleskap og skjermet enhet for demente
Lauvåsen Bofelleskap og Lauvåsen Skjerma enhet består av to avdelinger. På den ene
avdelingen regnes beboerne som hjemmeboende, og den andre avdelingen fungerer som en
institusjonsavdeling(skjerma enhet). I 2016 har vi hatt 14 plasser til sammen, med 7 heldøgns
plasser på hver avdeling, frem til 1. september 2016. Fra 1. september ble det redusert med 3
heldøgns plasser i Lauvåsen Bofelleskap. Dette på grunn av innsparing i kommunen. Samtidig
ble det opprettet et dagtilbud for hjemmeboende demente for inntil 4 personer, tre dager pr.
uke. Her er det blant annet fokus på ernæring, aktivisering og dessuten avlastning for
pårørende hjemme. Da det ble redusert i antall heldøgns plasser, ble det samtidig foretatt en
reduksjon av antall årsverk blant de ansatte. Det ble satt i gang en prosess i samarbeid med
tillitsvalgte og verneombud angående nedbemanning og omorganisering. Det ble også
gjennomført en ROS-analyse i forhold til nedtrekk av plasser og nedbemanning.
Økonomi
Vi har knappe økonomiske rammer som vi jobber ut i fra. Vi hadde også i 2016 en
utfordrende situasjon på institusjon siden(skjermet avdeling) som krevde ekstra ressurser i
perioder på ettermiddag/kveld. På grunn av stramme, økonomiske rammer, hadde vi kun
mulighet til å leie inn ekstra ressurser i korte perioder der det var særlig behov. I 2016 hadde
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Lauvåsen Bofelleskap et merforbruk på 833 037,- kr. Årsaken til merforbruket i 2016 kommer
av at innsparingen på 3 heldøgns plasser ikke lot seg gjennomføre før 01.09.2016. Denne
reduksjonen av plasser var planlagt til tidligere på året i budsjettet, men måtte utsettes på
grunn av pasientbehovet.
Sykefravær
Sykefraværet i Lauvåsen Bofelleskap var på 7,2 % i 2016, mens sykefraværet i Lauvåsen
Skjerma enhet var på 5,2 %.
Aktiviteter
Det foregår mye aktivitet i det daglige på avdelingene, i tillegg til besøk fra lokale og eksterne
musikere. Personalet har fokus på å gjøre ulike aktiviteter sammen med pasientene ut i fra
pasientens dagsform. I juni hadde vi en sommerfest der pårørende også ble invitert til å være
med. Det ble god oppslutning fra de pårørende og vi hadde en fin ettermiddag dag sammen på
verandaen. Åge Blomstadlia underholdt og det ble servert bløtkake og kaffe. Vi hadde også
trivselsassistener i sommerukene i 2016 også. Vi har besøk fra Røde Kors besøkstjeneste og
presten en gang i måneden.

5.8 FH – BOLIGENE: Avdeling for bistand for funksjonshemmede
FH-Boligene er et bofellesskap beregnet for mennesker med funksjonshemning og
utviklingshemning med ulike tjenestebehov. Bygget er et bofellesskap med 14 leiligheter og
en avlastningsleilighet. FH – Boligene har trimrom og to store fellesstuer hvor vi har diverse
aktiviteter. Vi har også flotte uteområder som brukes.

Organisering av tjenesteproduksjon:
Fagansvarlig og teamledere samarbeider med primærkontaktene i utarbeidelsen av målrettede
tjenestebeskrivelser for alle tjenester som gis fra personalet i boligen.
Endringer og utvikling i 2016
I november ble det ansatt ny leder i boligen og siden da har mål og fokusområder blitt
utarbeidet.
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De som bor her opplever:
•

Å bestemme over egen liv og hjem

•

Å føle seg trygg og ivaretatt

•

Respekt, ved å føle seg sett, hørt og forstått

•

Å få følge egne mål og drømmer

•

Å få mulighet til å mestre nye ting

Personalet som jobber her skal oppleve:
•

God kommunikasjon og godt samarbeid

•

Å ha støttende, trygge og lojale kollegaer

•

Et arbeidsmiljø fritt fra mobbing

•

Mestring og utvikling

Avvik
Fra og med høsten 2016 vil det være tetter oppfølging av avvik. Alle avvik som registreres i
Qm+ vil bli fulgt opp ved å innkalle personen som har registret avviket, primærkontakt,
fagansvarlig, verneombud og fagleder eller leder. Målet for å samles er for å drøfte hvordan
avvik kan unngås eller bedre håndteres.
Bemanningsplan er utarbeidet og turnus basert på denne iverksettes i februar 2017. Årsverk i
bemanningsplanen er 21,4 og dette er inkludert renhold og leder.
En ny tjenestemottaker flyttet inn i august.
Videre er det blitt utarbeidet plan for kompetansehevende tiltak for 2017. Målet er at
personalet skal få opplæring i å ta kus via nettsiden Ks-læring. Det vil også holdes personalog fagmøter igjennom året 2017, med fokus på å øke samarbeidet og kvalitetssikre kvaliteten i
vår tjenesteproduksjon.

5.9 Legetjenesten
Legekontoret har 4 leger på fastlegeavtale hvor kommunal virksomhet utgjør 70 %, fordelt på
40% på sykehjem, 20% helsestasjon og 10% i institusjonsdelen i bokollektivet for demente.
Frem til 01.03.16 var det turnuslege på kontoret, men den ordningen ble avsluttet da den
fjerde legehjemmelen ble på plass.
Kontoret har 3,10 % stillinger for hjelpepersonell. 1 stilling knyttet til laboratoriet fast og
10 % som brukes slik at det er 2 personer på laboratoriet en dag annen hver uke og 2 fast i
resepsjonen.
Aktiviteten på legekontor har holdt seg omtrent på samme nivå som foregående år.
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Det har vært 9590 konsultasjoner hos legene og 2778 konsultasjoner på laboratoriet, samt at
laboratoriet tar prøver av pasienter som kommer direkte fra legen.

5.10 Familiens Hus
Familiens Hus er Barnevern, rus og psykiatri(dagsenteret, prosjekt Tippen), Helsestasjon og
Bolig for enslige mindreårige flyktninger. Økonomisk har Familiens Hus gått i pluss i 2016.
Barnevern i Drangedal kommune
Barneverntjenesten i Drangedal har en grunnbemanning på 4,3 årsverk. Det har til tider i 2016
vært ustabilitet i grunnbemanningen med bakgrunn i sykemeldinger og usikkerhet rundt
sammenslåingen av barneverntjenestene i Kragerø og Drangedal.
Barnevernet har i 2016 vært i dialog med Kragerø om fremtidig sammenslåing av tjenestene.
Denne tjenesten vil hete Vestmar Barneverntjeneste.
I denne forbindelse har blant annet Leder av Familiens hus vikariert som barnevernleder i
Kragerø pga. at leder i Kragerø barnevern sluttet i sin stilling.
Rus og psykiatri
Avdelingen for rus og psykiatri har i 2016 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.
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. På en vanlig dag er det
mellom 10 og 20 brukere på senteret.
Prosjekt Tippen
1,3 årsverk er tilknyttet prosjektet: Prosjektet er et lavterskeltilbud der det er alt fra 5 til 20
personer innom per dag. Prosjektet er nå godt etablert. I løpet av 2016 har Tippen blant annet
åpnet bruktbutikk, og samlet inn mat fra butikkene i nærområdet.
Jordmortjenesten
32 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.
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Helsestasjon.
Vi har fulgt veilederen for helsestasjon og skolehelsetjenesten i forhold til antall
konsultasjoner. Har tilbud om barselgruppe ved 4 mnd. alder. Høsten 2016 begynte vi
med åpen helsestasjon hver mandag fra kl.12.00-14.00.
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 09.00-14.30. Psykiatrisk sykepleier er tilknyttet
skolehelsetjenesten i 30 % fra februar 2017.
Enslige mindreårige flyktninger
Første januar 2016 ble ny bolig for enslig mindreårige flyktninger opprettet. Det ble ansatt 9
mennesker, hvorav en fikk ansvar for det faglige. Boligen ble plassert i Furuveien og skulle
bosette 4 ungdommer under 16 år.
Medio januar kom 3 ungdommer. Den fjerde ungdommen kom i mars. De ansatte har gått i
tredelt turnus med arbeidshelg hver 3. uke.
I september ble bolig nr. 2 opprettet. Denne boligen ble plassert i Skoleveien og hadde rom
for 6 ungdommer. I denne boligen ble det ansatt 8 personer, hvorav en fikk ansvar for det
faglige. For halvparten av de ansatte ble det prøvd ut en ny turnus med jobb hver 4. helg, der
en av de ansatte er på jobb fra fredag til søndag (medleverhelg).
Den første ungdommen som ble bosatt i denne boligen, kom medio november.

5.11 Fysioterapitjenesten, Frisklivsentralen og Rehabiliteringsteamet
Alle tjenestene har fortsatt å jobbe for god kvalitet i sin tjenesteytelse i 2016.
Vi ser at samlokaliseringen av disse tjenestene, samt det tette samarbeidet med
hjemmetjeneste og tjenestekontor gir et tilnærmet sømløst tjenestetilbud, og dette kommer
innbyggerne til gode.
Den kommunale fysioterapitjenesten fortsetter med før, med fokus på helsestasjon,
skolehelsetjeneste, fysioterapi for barn og unge, fysioterapi for beboere på sykehjem og de
med behov for hjemmebesøk, forebyggende grupper og hjelpemidler. De private
fysioterapeutene har ansvar for polikliniske pasienter ut over det, og har en del ventetid.
Frisklivssentralen har fortsatt å utvikle tilbudet, og har brukt tilskuddsmidler fra
Fylkesmannen til å utdanne KIB-instruktører, samt utarbeide og arrangere flere kostholdskurs.
I 2016 hadde vi 3 frisklivsperioder, Friskliv+ grupper for eldre, Balansegruppe, Lungegruppe,
Friskliv Super-gruppe for tidligere deltakere, mat- og aktivitetskurs for deltakere på
Introduksjonsprogrammet, KID-kurs, glutenfri mat – kurs, Lav FODMAP matkurs, men og
mye individuell oppfølging av både kosthold og fysisk aktivitet.
Rehabiliteringsteamet er fremdeles et prosjekt. De har fortsatt å jobbe systematisk med både
rutiner for oppfølging og samarbeid med andre avdelinger i kommunen, da spesielt
hjemmetjenesten.
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Fokus på “hva er viktig for deg?”, egenmestring og ikke minst motivasjon er helt essensielt
for å få gode prosesser. Sammenhengen mellom psyke og kropp har stort fokus. Vi ser helt
klart effekten av å jobbe mye med å finne motivasjonen for endring hos hver enkelt.
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!
Arbeidet teamet gjør er grunnen til at kommunen kan si at vi har et forsvarlig og lovpålagt reog habiliteringstilbud til kommunens innbyggere.
Tippen Ungdomsklubb

Tippen gjennomgikk store endringer i 2016, både personalmessig og utseendemessig.
Klubben fikk ny leder, to nye klubbmedarbeidere, oppussing og fornying innvendig. Det ble
også gjort endel innkjøp av utstyr til klubben. Ellers ble alle arrangementer gjennomført som
vanlig.
Siden høsten’16 har det vært en stor utskiftning av deltakerne på Tippen, mange av den faste
gjengen har reist på videregående og kommer ikke i ukedagene. Tilfanget av nye medlemmer
har ikke blitt så stort som frafallet, og vi ser at de velger å henge i sentrum i stedet. Det
jobbes med endringer i aktiviteter, men det bør også vurderes om det skal byttes lokaler for
Ungdomsklubben, da vi ikke får tak i målgruppen på samme måte som tidligere.
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5.12 Et helseprosjekt mellom Pasvalys og Drangedal i 2016
CAPACITY BUILDING OF PASVALYS, TELSIAI AND BIRZAI HEALTH CARE
INSTITUTIONS WORKERS AND ADMINISTRATORS USING GOOD PRACTICE
OF NORWAY.

1
2

1.2.3. TEMA: Psychosocial
support to patients and
families. Norwegian
experience.
2.1.1 Cross-sector
cooperation. Norwegian
experience

3

2.1.2 Change
management. Norwegian
experience

4

2.2.1 Substance abuse

5

2.2.2 Primary Health care
management

6

Publicity conference in
Lithuania

7 deltakere fra Drangedal holdt
foredrag i Pasvalys/Birzai om
norsk kriseberedskap og -arbeid

Mai 2016
3-4 days

In Lithuania

15 deltakere fra Lithauen
besøkte Drangedal og fikk
forelesninger og besøk i
Drangedal; Kragerø om
tverrsektorielt samarbeid
15 deltakere fra Lithauen
besøkte Drangedal og fikk
forelesninger og besøk i
Drangedal og på STHF om
endringsledelse
15 deltakere fra Lithauen
besøkte Drangedal og fikk
forelesninger og besøk i
Drangedal og på
Borgestadklinikken
15 deltakere fra Lithauen
besøkte Drangedal og fikk
forelesninger og besøk i
Drangedal og Kragerø om
helseledelse
5 deltakere fra Drangedal og
STHF deltok på konferanse i
Litauen.

Mars 13.19.
7 days

In Norway

AUGUST
22.-31
10 days

In Norway

MAY 17.-22
6 days

In Norway

OCT 24.-29
6 days

In Norway

NOV 2016
3 days

In Lithuania

Prosjektet var et samarbeid mellom vennskapskommunene Pasvalys i Litauen og Drangedal i
Norge. I tillegg fikk to kommuner i Litauen: Birzai og Telsiai delta i prosjektet
I alt 60 helsearbeidere fra Pasvalys og deres samarbeidspartnere kommunene Birzai og Telzai
besøkte Drangedal i 2016. Oppdraget til Drangedal var å forelese om norsk helsevesen :
endringsledelse, administrasjon, tverrsektorielt samarbeid og arbeid med rusmisbruk. Det blei
arrangert i alt 4 besøk i Drangedal.
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I tillegg deltok Drangedal kommune på 2 konferanser i Litauen. På evaluerings-konferansen i
Litauen blei prosjektet omtalt som svært vellykket. Hilde Molberg og Marit Kolloen blei
intervjuet av nasjonalt TV vedr. prosjektet. Drangedal på Litauisk nasjonal TV.

Det blei lagt vekt på å bruke lokale krefter, egne ansatte og lokalt næringsliv. Teletur, Idunns
mathus, Gautefall skilodge, Gautefallhyttene, Tokedølen, Trekkspillklubben, Bygdetunet,
d’Draup, Kulturstua/Krokenrevyen, kommunehuset blei brukt. I tillegg kom noen besøk hos
samarbeidspartnere i Kragerø (Legevakt, KAD, poliklinikk,DPS) og i Skien. (STHF,
Fylkesmannen, Amathea, Borgestadklinikken, Skiens synsklinikk) Ansatte fra helsesektoren
fortalte, foreleste og viste fram dagens norske praksis i primærhelsetjeneste og kommunal
ledelse. Sjukeheimen, Tippen, Barnevern, Familiens hus, Ungdomsklubben,
Frisklivssentralen, Helsestasjon, Bofellesskap, Ungdomsboliger, Voksenopplæring, NAV,
mm blei besøkt. Egne ansatte hadde en formidabel innsats.
Deltakerne fikk omvisning på Drangedal bygdetun og blei servert norsk tradisjons-kost.
Deltakerne blei også frakta med Løite’s turbuss og Teletur på Telemarkstur og fikk se
stavkirka i Heddal, Tungtvannsaksjonen v/Vemork, Gaustatoppen.
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Prosjektet var et EU-prosjekt finansiert av den Norske stat via EU og alle utgifter til kursene
og konferansene blei betalt av norway grants. Drangedal kommune hadde ansvar for de
ansattes faglige forelesninger, assistanse og tilrettelegging og for Pasvalyskomiteens
administrering av kurs, informasjon, korrespondanse og logistikk. Dette var kommunens
ytelse til prosjektet.
Drangedal kommune hadde med dette prosjektet 450 gjestedøgn i bygda.
Helse-prosjektet var heftig, lærerikt og morsomt å ha med seg videre i helsearbeidet i
Drangedal. selv om det i perioder var svært krevende.

Faglig ansvarlig: kommunalsjef Hilde Molberg
Ansvar for program og praktisk gjennomføring: Pasvalyskomiteen
Prosjektansvarlig: Marit Kolloen
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6. Plan, eiendom og kommunalteknikk
6.1 - Sykefravær

Resultat denne perioden
Trend
Periode
Ansvarlig

5,2

2016

Tor Jørgen Melås

Sykefraværet i sektor 400 var i 2016 på 5,2%. Dette er noe høyere enn måltall på 4,5%.
Sektoren har en systematisk og god dialog med bedriftshelsetjenesten for å ivareta arbeid
rettet mot sykefravær.

6.2 - Forbruk av budsjett (i tusener)
Her vises akkumulert avvik regnskap mot periodisert budsjett hittil i år.

Resultat
Akkumulert forbruk hittil i år i %
Mål
Akkumulert avvik
Akkumulert resultat
Akkumulert budsjett
Budsjett : justet for konto 1580 og 1980
Budsjett : uten justeing for konto 1580 og 1980
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Verdi

Dato intervall

103,7%
100,0%
-206
5 837
5 631

2016
2013
2016
2016
2016

5 836 697,68
5 630 524,34

2016
2016
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Kommentar:
Samla resultat for sektoren er et merforbuk på ca. kr. 200.000.Merknader til enkelte poster:
Bygg- og eiendomsavdeling viser et mindreforbruk på ca. kr. 480 000,-. Dette skyldes noe
mindre aktivitet enn planlagt og at noe vedlikeholdsarbeid er utsatt.
Miljø- og landbruk viser et merforbruk på ca. 90.000.Plan og byggesak har mindreforbruk på nesten 550.000.- Dette skyldes først og fremst vakant
stilling på byggesak.
Geodataavdelingen viser et overskudd på over 700.000.- Dette skyldes stor aktivitet på
hyttemarkedet samt at deler av budsjetterte lønnskostnader ble ført som investering på grunn
av adresseringsprosjektet.
Kommunale veier og service viser et merforbruk på ca. kr. 500 000,-. Dette skyldes
hovedsakelig merkostnader i forbindelse med vintervedlikehold.
VA-områdene går samlet med ca. 1,0 mill kr. i merforbruk. Dette skyldes hovedsakelig et økt
kostnadsnivå på drift av anleggene. Inntekter fra gebyr er stort sett i samsvar med budsjett.
Kostandene til kommuneplan/delplaner viser et mindreforbruk på NOK 260.000.- som
skyldes vakant stilling innen plan/byggesak som har ført til mindre aktivitet.
Brannvesenet viser et merforbruk på ca 100.000 som i hovedsak skyldes kostnader til
oppdatering/opplæring av frivillig mannskap samt etterslep lønnsjusteringer. Budsjettrammen
for brannvesen er økt med kr. 0,25 mill. Feier- og brannvesen har et merforbruk første halvår
på ca. 0,5 mill. Hele merforbruket knyttes til drift av brannvesen og hovedsakelig
kursing/opplæring og etterslep lønnsjustering. Det er å anta at store deler av disse kostnadene
vil være knyttet til inneværende år og at forbruket neste år vil være på et lavere nivå.

Akkumulert tallverdier
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6.3 Samfunnssikkerhet og beredskap
Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap har fått større fokus i alle sektorer i
kommunen de siste årene. Oppdatering av overordnet planverk har blitt prioritert også i 2016
og ny overordnet beredskapsplan ble vedtatt i kommunestyret i september 2016. Tiltakskort
fra overordnet risiko og sårbarhetsanalyse er innarbeidet i overordnet beredskapsplan.
Kriseledelsen har blitt kurset i bruk av dataverktøyet CIM og flere i kriseledelsen kan nå
benytte seg av dette verktøyet. Øvelse i regi av Fylkesmannen gjennomført i september med
gode tilbakemeldinger i evalueringsrapporten. Noen forbedringspunkter som følges opp i det
videre arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

6.4 Geodata
Geodataavdelingen har i 2016 behandlet 120 saker som omfatter gjennomføring av
oppmålingsforretninger og matrikkelføring av disse. Det er etablert 62 nye hyttetomter, 4 nye
boligtomter, resten er saker som fradeling av tilleggstomter, innløsing av festetomter,
grenseoppganger og andre type saker. Fortsatt stor aktivitet, spesielt på/i hyttemarkedet.
Adresseringsprosjektet går sin gang. Vi har nå adressert ca. 80 % av det som skal adresseres.
Alle veinavn/områdenavn som Drangedal Kommune vedtar skal til godkjenning i Språkrådet
før de kan tas i bruk. Prosjektet løper videre i 2017. Gatenavskilt er nå under oppføring i
samarbeid med uteavdelingen.
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.
Vinteren 2016 skiftet vi ut vår 10 år gamle GPS med en ny. Ny teknologi her letter vår
oppmålingshverdag.

6.5 Brann- og feiervesen
Brannvesenet gjennomførte kurs for bistand helse (mens vi venter) i 2016. Lovpålagt
grunnkurs for brannkonstabler ble fullført med 5 deltagere fra Drangedal Brannvesen.
Brannvesenet har hatt 32 alarmer i 2016 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.
Feiertjenesten har blitt gjennomført rutinemessig med årlig feiing.

6.6 Landbruk
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
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skjøttet skog er og mer motstandsdyktig mot insekter og sopper. Fokuset på ungskogpleie vil
derfor være sentralt fremover.
Aktiviteten på ungskogpleie i 2016 har gått noe ned sammenlignet med 2015. Nye
skogbruksplaner, samt økt satsing på ungskogpleie fra blant annet AT Skog sin side, vil være
faktorer som kan bidra til økt aktivitet.
Hogstaktiviteten i 2016 var økende. Totalt 63.454 m³ ble avvirket i Drangedal i 2016. Dette er
en økning med over 20.000 mᶾ siden 2015. Nye skogbruksplaner og økt aktivitet blant
tømmeroppkjøperne kan være noe av årsaken til økningen
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.
Det jobbes med etableringer på storfe. Vi har fokus på drøvtyggere for å få benyttet større
andel av arealet vi produserer gras på i kommunen. Det er flere nyetableringer på storfe som
kommer. Forvaltningen jobber med synkronisering av tjenestene mellom Drangedal og
Kragerø. Det arbeides med flere elektroniske løsninger for å redusere papirmengden. Disse
løsningene er også mere arbeidseffektive.

Vinterhogst

Vinterhogst

Foto: Tor Jørgen Melås

6.7 Plan, byggesak og eiendomsskatt
Vedtatte planer 2016:
Ingen vedtatte detaljreguleringsplaner i 2016.
Kommuneplanens arealdel vedtatt 17. november 2016.
Varslet oppstart i 2016:
Detaljreguleringsplan for G/S-veg, Bø i Tørdal
Felt H5 Rytterspranget- vedtatt 16. februar 2017
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Bostrak massetak.
Kommunedelplan for Gautefall og Toke er under revidering og forventes vedtatt i 2017.
Eiendomsskatt
I 2016 ble det besiktiget ca. 100 eiendommer. Dette gjelder nye og gamle eiendommer som
resulterte i vedtatte takstgrunnlag gjeldende fra 1. januar 2017.
Eiendomsskattekontoret mottok ingen klager på takstgrunnlag i 2016, kan ha sammenheng
med at promille og bunnfradrag er uendret. På grunn av stor arbeidsmengde 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. 4 nye boliger ble oppført i Drangedal i 2016.

6.8 Kommunalteknikk
Kommunale veier
Det er ikke investert i forsterkningsarbeider på de kommunale veiene i 2016. Det ble gjort
investeringer med legging av fast dekke på noen grusveier og nytt dekke på noen
delstrekninger på det kommunale veinettet. Det ble investert for ca. 1,5 mill. kroner i
asfaltering av kommunale veier i 2016.
Gautefallheia VA
På Gautefallheia er va-ledningsnettet utvidet ved utbyggingsavtaler. Dette har ikke påvirket
investeringene i kommunen, men kommunen har overtatt ferdig bygd va-infrastruktur. Det er
i tillegg arbeidet med planer og mulighetsvurderinger for å få flere områder med fritidsboliger
tilknyttet dagens va-infrastruktur.
Va-ledningsnett
Det ble investert i omlegging av vann- og avløpsledninger på Kåsmyra i Drangedal sentrum.
Ledningene ble flyttet slik at ledningstraseen kom bort fra byggegrunn og parkeringsarealene
på området.

Gautefall, påska 2016

Foto: Dag Jensen
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