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Rådmannens kommentarer
Rådmannen legger med dette frem sin Årsmelding for 2017.
Driftsåret 2017 for Drangedal kommune har i all hovedsak vært preget av jevn og forutsigbar
drift i de ulike deler av organisasjonen. Bemanningssituasjonen har vært stabil, men
arbeidsbelastningen i organisasjonen har generelt vært hektisk og utfordrende. Situasjonen
vedr. mottak av enslige mindreårige flyktninger har vært usikker, og etter beskjed fra sentrale
myndigheter om stopp i fremtidig økt mottak har det dessverre måttet skje en tilpasning av
denne driften i 2017.
Rådmannen er naturligvis svært tilfreds med et godt økonomisk årsresultat for kommunen,
men er samtidig oppmerksom på de personal- og arbeidsmiljømessige faktorene som samlet
ligger bak de gode driftsresultater. Blant ønskede omorganiseringer ble Barnevernstjenesten i
Drangedal og Kragerø kommuner slått sammen til Vestmar Barnevernstjeneste i første kvartal
2017. Det har for øvrig bare blitt gjennomført små driftstilpasninger og justeringer av
bemanning i 2017.
Det har blitt gjennomført diverse løpende og nødvendige investeringer på bygg, infrastruktur
og samferdsel. Spesielt kan nevnes videreføring av vann- og avløpstilkoblinger på
Gautefallområdet. På bakgrunn av tidligere kommunestyrevedtak er det i 2017 satt i gang
planlegging for bygging av ny barnehage i Kroken.
Det ble i 2017 gjennomført en prosess med å få Drangedal godkjent som Trafikksikker
Kommune.
Ett betydelig tverrsektorielt arbeid førte til at kommunen fikk etablert rutiner og
dokumentasjon som resulterte i at kommunen ble godkjent som Trafikksikker kommune av
Trygg Trafikk i desember 2017.
Som del av trafikksikkerhetsarbeidet blir det arbeidet med sikring av farlige skoleveier i
kommunen. Med hjelp av tilskudd fra Aksjon Skolevei og midler fra Miljødirektoratet ble det
ferdigstilt en lenge etterlengtet GS-vei/turvei på den nedlagte Kragerøbanen fra Neslandsvatn
sentrum til Løbbedalskrysset langs Fylkesvei 256 som ble åpnet med stort lokalt engasjement
9. november. Strekningen videre fram til krysset med Stengerveien er planlagt fullført i 2018.
Med midler fra Fylkesmannen ble det også gjennomført en kartlegging av mulighetene for å
anlegge en turvei/sykkelsti på resten av den nedlagte Kragerøbanestrekningen i Drangedal.
På Toke Brygge fikk vi etablert permanent strømforsyning til Buene ved hjelp av midler
øremerket tiltak i Statlig Sikra Friluftslivsområder. Arbeidet med å få på plass en
reguleringsplan for fortau/GS-vei fra rundkjøringa til Stemmenbrua «Toke Promenade» har
også vært under arbeid 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. Her kan nevnes spesielt
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oppstart av såkalt «Næringshage» på Kåsmyra som fungerer som møteplass og arena for
kompetanse og veiledning for både etablerte og potensielt nye næringsaktører i kommunen.
Det har også i 2017 vært gode besøkstall både på kino og ulike arrangement/konserter i
Tokestua kultursal i løpet av året. Arbeid med ny Musikal – oppsetning neste år startet utpå
høsten 2017.
Det har i 2017 vært avholdt diverse varslingsøvelser 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 flyktninger. Det har vært arbeidet godt med gjennomføring av
introduksjonsprogrammet. Drangedal kommune har også hatt bosetting av 5 enslige
mindreårige flyktninger i 2017. Det foreligger sentrale signaler og prognoser på at Drangedal
vil motta færre kvoteflyktninger i årene fremover, hvilket vil gi utfordringer inn i vår
flyktningetjeneste i årene som kommer.
Drangedal kommune fortsetter sitt medlemskap i Grenlandssamarbeidet og har i 2017 vedtatt
å gå inn i forstudie/forprosjekt for mulig felles Brann- og redningstjeneste med Porsgrunn og
Bamble. Utredning av fremtidig legevaktsamarbeid med en eller flere av
Grenlandskommunene startet i 2017 og vil fortsette i 2018. Kommunestyret fattet vedtak
høsten 2017 om opprettelse av Frivilligsentral, og målsettingen er å få etablert tilbudet i løpet
av første halvdel av 2018.
Drangedal kommune har i 2017 hatt en nedgang i folketallet med 43 personer. Folketallet pr.
01.01. 2018 er 4105.
Det har vært godt samarbeid mellom kommunens administrasjon/organisasjon og folkevalgte
representanter i kommunale råd, utvalg, samt de kommunale fagforeninger/verneombud og
deres tillitsvalgte.
Rådmannen vil takke alle kommunens ansatte, samarbeidspartnere og kommunens folkevalgte
for innsatsen og samarbeidet i 2017.
Drangedal, april 2018

Jørn Chr. Knudsen
Rådmann
5

1. Økonomi
1.1 Utvikling i nøkkeltall fra driftsregnskapet
Utvikling i nøkkeltall fra driftsregnskapet:
Alle tall i millioner kr.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Driftsinntekter
-393,9
-372,3 -364,8 -363,6 -364,6
-335,0
Driftskostnader
385,8
362,3 366,5 355,2 346,8
311,7
Brutto driftsresultat
+ Underskudd
1,7
- Overskudd **)
-8,1
-10,0
-8,5 -17,8
-23,3
Netto finansposter
23,6
23,5
23,2
19,9
15,6
13,4
Motpost
-29,1
-28,6 -24,9 -18,7 -14,7
-13,1
avskrivninger
Netto driftsresultat
+ Underskudd
0,1
- Overskudd **)
-13,7
-15,0
-7,3 -16,9
-23,0

2011
-301,4
293,2

2010
-272,4
274,1
1,7

-8,2
12,5
-12,4

3,2
-8,2

**) Herav momskomp fra
0
0
0
0
-29,0
-13,0
-5,1
investeringer
**) Herav premieavvik
-0,2
-5,8
1,7
-9,5
13,9
-4,7
-0,3
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

2017
2,1 %

Brutto driftsresultat
i%
Netto driftsresultat i 3,5 %
%

2016 2015
2,7 % -0,5 %

2014
2,3 %

2013
4,9 %

2012
7,0 %

2011
2,7 %

2010
-0,6 %

4,0 %

2,0 %

4,6 %

6,9 %

2,7 %

-1,2 %

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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14,1
-12,6

-2,0
-1,9

Nettoresultat
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%

Nettoresultat

2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

-2,00%
-3,00%

1.2 Bruk og avsetning til fond
Bruk og avsetning til fond:
2017
Disposisjonsfond
23,3
Bundne driftsfond
10,2
Ubundne
0,4
investeringsfond
Bundne
3,7
investeringsfond
Sum fond
37,6
Endring i fond:
Bruk av fond
Avsetning til fond
17,4

Alle tall i millioner kr.
2013
2012
2011
6,8
15,0
9,1
6,6
6,3
3,8
0,2
0,6
0,2

2016
11,3
7,6
0,4

2015
10,6
6,7
0,4

2014
8,1
6,4
0,4

0,9

0,3

0,3

0,3

0,6

1,0

0,0

20,2

18,0

15,2

13,9

22,5

14,1

14,3

-0,2

-6,5

-8,6
2,2

2,8

1,3

8,3

40
30
Disposisjonsfond

20

Totale fond

10
0
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

7

2010
8,9
3,4
2,0

1.3 Beregnet netto lånegjeld

Alle tall i millioner kr.

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.
2017 2016 2015 2014 2013
2012
2011
538,7* 522,8* 500,9* 464,9 383,5
248,1 208,3

-85,0 -65,8 -54,1 -18,2
-3,7 -15,2
-2,4 -31,9
450,0 441,8 444,4 414,8
114,2 118,7 121,8 114,1
%
%
%
%
110tkr 106tkr 107tkr 101tkr

2010
168,2

-15,6
-14,6
-12,4
-11,5
-1,7
- 0,9
-52,8
-28,6
366,2
234,4 143,1
128,1
100,4 70,0 % 47,5 % 47,0 %
%
89tkr
57tkr
35tkr
31tkr

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

Netto lånegjeld pr.
innbygger i 1000kr

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

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

2017
12,1
38,7

2016
11,5
35,4

2015
10,5
28,6

2014
11,0
27,8

2013
10,6
24,2

11,3

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
Eiendomsskatt

15
10
5
0
2017

2016

2015

2014

2013

1.4 Utvikling i endelige innbyggertall

Utvikling i endelige innbyggertall:
1.1.2018 1.1.2017 1.1.2016 1.1.2015 1.1.2014 1.1.2013
Innbyggertall 4105
4148
4136
4111
4135
4139

1.1.2012
4126

4250
4200

Mål

4150

Innbyggere

4100
4050
1.1.2018 1.1 2017 1.1 2016 1.1 2015 1.1 2014 1.1 2013 1.1 2012 1.1 2011
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2. Drangedal kommune 2017
2.1 Kommunestyresaker
09.02.17:
2/17 Reetablering av laks i Kragerøvassdraget - 2. gangs behandling
3/17 Gbnr. 32/67 Erverv av grunneiendom
4/17 Gbnr. 45/1 - Søknad om veibom
5/17 Endring av makspris barnehage
6/17 Samarbeidsavtale om interkommunal barneverntjeneste mellom Kragerø og Drangedal kommune
7/17 Finansrapportering for 2016
30.03.17:
9/17 Forslag fra representantskapet i IATA om at kommunene selv overtar faktureringen
10/17 Evaluering og videreføring av Grenland friluftsråd
11/17 Egenandelsbetaling for kommunal fysioterapi
12/17 Skatteregnskapet for 2016
13/17 Rapportering på status og fremdrift- Investeringsprosjekter - Verbalvedtak i budsjett 2017 - Planstrategiens
handlingsplan og handlingsplan i kommuneplanens samfunnsdel
14/17 Årsmelding for 2016 Kontrollutvalget i Drangedal kommune
15/17 Godkjenning av avtale med Tele-Tur AS
16/17 Driftsrapporter Drangedal Kraft KF for 2016
17/17 Driftsrapport Drangedal everk KF for 2016
04.05.17:
19/17 Framtidig organisering av brannvesenet - Grenland brannvesen
20/17 Gbnr. 57/22 - Salg av eiendom - Lone skule.
21/17 Årsmelding for Drangedal Eldreråd 2016
22/17 Årsmelding for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2016
23/17 Utredning frivilligsentral i Drangedal
24/17 Endring i alkoholpolitiske retningslinjer for salg og skjenking av alkohol i Drangedal kommune 2016-2020
25/17 Søknad om fritak fra kommunale verv
15.06.17:
Orienteringssaker
1/17 Tjenesteanalyse Introduksjonsordningen
Behandling av utvalgssak
26/17 Godkjenning av protokoll fra møte 04.05.2017
27/17 Drangedal everk KF, årsregnskap og årsberetning for 2016.
28/17 Drangedal Kraft KF, årsregnskap og årsberetning 2016.
29/17 Prinsipp og retningslinjer for finansiering av vatn og avløp (VA) i Drangedal kommune
30/17 Revisjon av handlingsprogrammet til kommuneplanen sin samfunnsdel
31/17 Skolepolitisk plattform
32/17 Årsoppgjør 2016 Drangedal kommune
33/17 Opphevelse av dagens anskaffelsesreglement for Grenlandskommune
34/17 1. kvartal 2017 - Rapportering for Drangedal kommune
35/17 Kommunal forskrift for langtidsplass i sykehjem eller tilsvarende bolig med heldøgns omsorg
36/17 Årsmelding for Drangedal kommune 2016
37/17 Årsmelding for Grenlandssamarbeidet 2016 J
38/17 Ny vertskommune for arbeidsgiverkontrollen i Grenland
39/17 Avtale og vedtekter for Grenlandssamarbeidet
40/17 Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2017
41/17 Oppnevning av nytt medlem til kontrollutvalget / suppleringsvalg
42/17 Oppnevning av varamedlemmer i nummerert rekkefølge - Drangedal næringsråd
14.09.17:
Referatsaker
2/17 Protokoll fra årsmøte 2017 i 110 Telemark
Behandling av utvalgssak
43/17 Godkjenning av protokoll fra møte 15.06.2017
44/17 Driftsrapport 1 halvår 2017 Drangedal everk KF.
45/17 Plan for velferdsteknologi 2017-2020
46/17 Kommunal bostøtte - Drangedal kommune
47/17 Regnskap 1. halvår 2017 Drangedal kommune
48/17 Rapportering på status og fremdrift - investeringsprosjekter - verbalvedtak i budsjett 2017
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49/17 Søknad om fritak for politiske verv / suppleringsvalg
50/17 Forvaltningsrevisjon - Pleie og omsorg.
19.10.17:
Referatsaker
3/17 Avvikling av kommunale heimevernsnemder
Behandling av utvalgssak
51/17 Godkjenning av protokoll fra møte 14.09.2017
52/17 Drangedal Kraft KF, Driftsrapporter pr 31.08.2017
53/17 Nye Suvdøla Kraftverk, byggevedtak
54/17 Næringshagesatsing i Drangedal 2018 - 2022
55/17 Vertskommunesamarbeidet Tolketjenesten i Grenland - endret samarbeidsavtale
56/17 Grenlandssamarbeidet - Felles interkommunal legevakt i Grenland – prosjektmandat
16.11.17:
Referatsaker
4/17 Innkalling til ViG IKS representantskapsmøte 24.november 2017
Behandling av utvalgssak
58/17 Lokal forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m. i Drangedal kommune. (branntilsyn m.m.)
59/17 Revidering av ordensregler for skolene i Drangedal
60/17 Tilstandsrapport for grunnskolen i Drangedal, skoleåret 2016/2017
61/17 Endringer i ekteskapsloven – Kommunale vigsler
62/17 Selskapsavtale for Telemark kommunerevisjon IKS (TKR)
63/17 Utadrettet informasjonsvirksomhet - status og fremdrift
64/17 Gbnr. 32/185 Erverv av grunneiendom
65/17 Rapport fra Ad Hoc utvalg prosjekt frivilligsentral.
14.12.17:
Referatsaker
5/17 Møte og arbeidsplan 2018- Drangedal kontrollutvalg
Behandling av utvalgssak
67/17 Drangedal everk KF, Budsjett 2018
68/17 Drangedal Kraft KF, Budsjett 2018
69/17 Eierskapskontroll - Drangedal kommune.
70/17 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021
71/17 Felles skattoppkrever for Kragerø og Drangedal
72/17 Konseptvalg Kroken barnehage.
73/17 Revidering av ordensregler for skolene i Drangedal kommune.
74/17 Rapport fra Ad Hoc utvalg prosjekt frivilligsentral.
75/17 Spillemidler 2018
76/17 Høring - Sør-Øst 110-nødalarmsentral - Valg av organisasjon/eierform
77/17 Feiing og tilsyn av fyringsanlegg.
78/17 Plan for vedlikehold av kommunale bygg 2017
79/17 Drangedal kommune - OVF festetomter
80/17 Endring av forskrift for vann- og avløpsgebyr, Drangedal kommune
81/17 Kommunalt næringsfond 2017 og handlingsplan 2018
82/17 Næringshagesatsing i Drangedal 2018 - 2022
83/17 Tiltak mot sosial dumping og svart arbeid for Grenlandskommunene – revidert «Skiensmodell»
84/17 Videreutvikling av Grenlandskommunenes næringsapparat
85/17 Søknad om fritak / suppleringsvalg
86/17 Selskapsavtale 2018 - IKA Kongsberg
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2.2 25 og 35 års jubilanter i 2017
Takk for innsatsen gjennom 25 og 35 år i Drangedal kommune!

Fra markering av jubilantene med utdeling av gavekort:
Fra venstre: Inger Kolloen Heimdal og Tanja Bjørnsen -25 år i Drangedal kommune og
Torunn Bråthen og Anne Moland -35 år i Drangedal kommune.
I tillegg gratulerer vi Eva Herfoss og Else Henny Aakre med 25 år i Drangedal kommune som
ikke var tilstede på utdelingen.

Myrlandskap

Foto: Hilde Tveit Kirkeby
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2.3 Organisering
Kommunen har i dag en organisasjonsmodell der politiske mål og strategier skal
gjennomføres i en desentralisert organisasjon.
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.
Overordnet organisasjonsmodell:

Rådmann

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

Kunnskap,
mangfold og
kultur

Helse- og
velferd

I 2017 var det budsjettert 333,48 årsverk totalt for hele den kommunale organisasjonen.
Årsverkene er slik fordelt:
Kommunalområde/stab

Budsjetterte
årsverk 2015

Budsjetterte
årsverk 2016

Budsjetterte
årsverk 2017

Budsjetterte
årsverk 2018

100 Rådmann med stab

20,70

22,70

22,70

22,70

200 Kunnskap, mangfold og
kultur

132,20

135,45

138,23

138,03

300 Helse og velferd

129,11

134,71

144,11

138,50

400 Plan, eiendom og
kommunalteknikk

16,00

28,44

28,45

29,45

Totalt Drangedal kommune

298,01

321,30

333,48

328,68
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2.4 Medarbeidertilfredshet
Drangedal kommune tok i bruk KS sin medarbeiderundersøkelse, 10-faktor for første gang i
2017. 10-FAKTOR-undersøkelsen omfatter ti spesielt utvalgte faktorer (eller variabler), som
hver måles med noen få måleindikatorer/spørsmål. 10-FAKTOR er en utviklingsorientert
medarbeiderundersøkelse, og de ti faktorene er valgt ut basert på flere kriterier. De to
viktigste kriteriene er at faktorene er dokumentert viktige og samtidig mulig å utvikle.
Undersøkelsen er gjennomført i Kommuneforlagets elektroniske løsning. Svarskalaen går fra
1-5. Svarprosenten for 2017 var på 61,4%. Det vil settes inn tiltak for å bedre svarprosenten
før neste undersøkelse. Undersøkelsen vil gjennomføres hvert 2. år, og neste gjennomføring
blir i 2019.
De10 faktorene undersøkelsen måler er:
FAKTOR 1 – OPPGAVEMOTIVASJON
Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft og
som spennende og stimulerende. (Også kalt indre jobbmotivasjon)
FAKTOR 2 – MESTRINGSTRO
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til
å mestre utfordringer i jobbsammenheng. (Også kalt subjektiv mestringsevne)
FAKTOR 3 – SELVSTENDIGHET
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger
i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle. (Også kalt
jobbautonomi)
FAKTOR 4 - BRUK AV KOMPETANSE
Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin
nåværende jobb. (Også kalt kompetansemobilisering)
FAKTOR 5 – MESTRINGSORIENTERT LEDELSE
Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra
sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.
FAKTOR 6 – ROLLEKLARHET
Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er
tydelig definert og kommunisert.
FAKTOR 7 – RELEVANT KOMPETANSEUTVIKLING
Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig
rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet. Relevant kompetanseutvikling er
avgjørende for kvaliteten på de tjeneste som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker
om.
FAKTOR 8 – FLEKSBILITETSVILJE
Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye
behov og krav.
FAKTOR 9 – MESTRINGSKLIMA
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode,
fremfor å rivalisere om å bli best.
FAKTOR 10 – NYTTEORIENTERT MOTIVASJON
Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er en
viktig drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter.
Resultatene for undersøkelsen i 2017 har vi på overordna nivå sammenlignet med landssnittet
for alle kommuner som har gjennomført undersøkelsen på gjennomføringstidspunktet.
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Resultatene totalt for Drangedal kommune:
Faktor

Navn

Drangedal
kommune

Faktor 1
Faktor 2
Faktor 3
Faktor 4
Faktor 5
Faktor 6
Faktor 7
Faktor 8
Faktor 9
Faktor 10

Indre motivasjon
Mestringstro
Autonomi
Bruk av kompetanse
Mestringsorientert ledelse
Rolleklarhet
Relevant kompetanseutvikling
Fleksibilitetsvilje
Mestringsklima
Prososial motivasjon

4,2
4,2
4,2
4,2
3,9
4,2
3,7
4,4
4,1
4,7

Landssnitt for alle
kommuner (per
oktober 2017)
4,2
4,3
4,2
4,2
3,9
4,2
3,7
4,4
4,0
4,7

Resultatene for Drangedal kommune for 2017 er sammenfallende med gjennomsnittet for
kommuner med unntak av faktor 2, Mestringstro, der resultatet for Drangedal er 0,1% høyere
enn landssnittet, og på faktor 9, Mestringsklima, der resultatet for Drangedal kommune er
0,1% lavere enn landssnittet.
Det er ledere med personalansvar som har ansvaret for å følge opp resultatene på egen
avdeling. Oppfølgingsarbeidet skal gjennomføres i samarbeid med lokale tillitsvalgte og
verneombud.

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 vært fokus på innføringen av medarbeiderundersøkelsen 10-faktor,
og det ble gjennomført opplæring i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen for ledere,
verneombud og tillitsvalgte høsten/vinteren 2017. Det har også fortsatt 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. Hovedtillitsvalgte og HR-avdelingen gjennomførte
sammen lokal opplæring i Hovedavtalen for ledere og tillitsvalgte. Det er gjennomført 40timers HMS kurs for nye verneombud og ledere, og kurset ble gjennomført av Vestmar
bedriftshelsetjeneste.

2.6 Lærlinger
I 2017 hadde Drangedal kommune 7 lærlinger. Vi har for tiden lærlinger innen helsefag og
barn og ungdomsarbeiderfaget.
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Drangedal Næringsforening har tatt initiativ til å ha Yrkesmesse i idrettshallen for elever i 10.
klasse og voksenopplæring. Yrkesmessa ble gjennomført 15. november. På standen til
Drangedal kommune fikk elevene blant annet servert pannekaker og suppe fra Drangedal
kommunale kjøkken og demonstrasjon av forflytningsteknikk fra Kari Vendla Aasen og
Anne-Gina Stene fra Sjukeheimen.
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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. Kvinners
grunnlønn i prosent av menns er 99,2 % per stillingskode i Drangedal kommune. For alle
kommuner i Norge er dette 98,9%. Tall er hentet fra KS sin Statistikkpakke som er laget på
bakgrunn av data fra PAI-registeret (Personaladministrativt informasjonssystem) for 2017.

Kriseledelsen i Drangedal kommune deltok på Scope øvelsen i Bamble 27.09.17
Foto: Hilde Tveit Kirkeby
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2.8 Sykefravær

Resultat denne perioden

7,8 %

2017

Trend

Ansvarlig

Jørn Knudsen

Kommentar
Sykefraværet for Drangedal kommune for 2017 var på 7,8 % for hele kommunen (både egenmeldt og
legemeldt). Dette er en økning fra 2016, da fraværet var på 6,7%. Målet for 2017 var på 6,4 %, og
resultatet var dermed 1,4 % over måltall.

Drangedal kommune har gjennom 2017 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 året.
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 2017.
Mål for sykefraværet totalt for Drangedal kommune for 2018 har rådmannen fortsatt satt til
6,4 %, det vil si et nærvær på 93,6 %.
Rådmann med stab hadde i 2017 et sykefravær på 7,5 %, en økning fra 5,8 % i 2016. Sektor for Plan,
eiendom og kommunalteknikk hadde sykefravær totalt på 5 % i 2017, en nedgang fra 5,3 % i 2016.
Oppvekst og undervisning hadde et sykefravær på totalt 7,7 % i 2017 en økning fra 6,2 % i 2016.
Helse og velferd hadde et sykefravær på 8,7 % i 2017, en økning fra 7,7 % i 2016.
Sykefraværet vil bli nærmere kommentert under kapitlene for sektorene.

Sykefravær 2017

18

Sykefravær årlig

Rønnomdalsvannet

Foto: Mari Høidalen
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3. Rådmann 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, kommunalsjefer og
beredskapskoordinator.
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.

•

Beredskapsplaner

3.2 Økonomi og utvikling
Dette området består av


IT-avdeling



Sak, arkiv og felles postmottak



Servicekontoret



Skatt, arbeidsgiveravgift og innkreving



Økonomi

Kommunestyret har vedtatt å gå inn i en prosess for sammenslåing av skatteoppkreveren i
Kragerø og Drangedal. Dette arbeidet pågår og vil bli gjennomført fra sommeren 2018.
Det har også i 2017 vært gode resultater og høy måloppnåelse for skatteinnkrevingen i
Drangedal. Med et større og sterkere kontor legger vi grunnlaget for at dette kan videreføres.
Arbeidsgiverkontrollen gjøres av Arbeidsgiverkontrollen i Grenland som er et
samarbeidstiltak for kommunene i Grenlandssamarbeidet.
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Rapportering gjøres via BMS på I-pad for det kommunestyret og kontrollutvalget. Dette
omfatter økonomirapportering, sykefravær og gjeldsrapportering månedlig.
Digitaliseringen fortsetter på økonomiområdet. Andelen fakturaer som mottas i digital form
øker år for år og gjør at den elektroniske saksbehandlingen kan foregå med mindre grad av
manuelle prosesser.
Innhenting av lånebehov ved hjelp av eksterne rådgivere har sikret lavest mulig
gjennomsnittsrente innenfor finansreglementets rammer. I løpet av 2017 har gjennomsnittlig
lånerente fortsatt gått ned. Men fra januar 2018 har vi refinansiert alle lån som har lagt med
bundet rente høyere enn dagens marked gir mulighet for.
Også for 2017 har rammene til Startlån fra Husbanken lagt på høyere nivå enn for noen år
siden. Vi har også fått tildelt tilskuddsmidler fra Husbanken. Lånemidler til Startlån ved
utgangen av året var i all hovedsak oppbrukt. 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.
Den nye hjemmesiden for kommunen har nå fungert i over et år. Formålet har vært å bedre
informasjonen og å gjøre det lettere for publikum å finne relevant informasjon. I løpet av
2017 har vi begynt å vise kommunestyremøtene på Facebook i tillegg til web-tv via
kommunens hjemmesider.
I januar 2017 gjennomførte vi en oppgradering av sak-/arkivsystemet Public 360. Vårt felles
samarbeid om dette systemet gav Grenlandssamarbeidet prisen for Årets arkiv i 2017. Prisen
gjaldt vårt felles prosjekt «Nytt sak- og arkivsystem» i Grenland og forvaltningen vi i dag gjør
i fellesskap.

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 2017 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 2017.
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 7 lærlinger i kommunen gjennom 2017.
I 2017 var det et mellomoppgjør, med avsetning til lokal pott til lokale lønnsforhandlinger jfr
HTA kap 4. Det ble i tillegg gjennomført lokale lønnsforhandlinger jfr HTA kap 3.4 og 5.1..
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.
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Av overordna HMS aktiviteter ble det i 2017 gjennomført HMS/IA dag for alle verneombud
og ledere i kommunen i samarbeid med Arbeidstilsynet med tema “Vold og trusler”. HR
avdelingen har gjennom 2017 gjennomført opplæring i bla ansettelser, 10-faktor
medarbeiderundersøkelse og Hovedavtalen (i samarbeid med HTV). Avdelingen
gjennomførte også prosjektet “Organisering av renholdstjenesten i Drangedal kommune”,
som hadde som mandat å gi anbefalinger for videre drift av renholdstjenesten.

3.4 Medarbeider
Resultater fra medarbeiderundersøkelsen, Rådmann med stab:

Faktor
Faktor 1
Faktor 2
Faktor 3
Faktor 4
Faktor 5
Faktor 6
Faktor 7
Faktor 8
Faktor 9
Faktor 10

Landssnitt for alle
3-Rådmann enheter som er
Navn
med stab
registrert
som:Administrasjon
Indre motivasjon
4,4
4,3
Mestringstro
4,4
4,4
Autonomi
4,5
4,4
Bruk av kompetanse 4,4
4,3
Mestringsorientert
3,9
4,0
ledelse
Rolleklarhet
4,2
4,2
Relevant
3,9
3,9
kompetanseutvikling
Fleksibilitetsvilje
4,7
4,6
Mestringsklima
4,0
4,1
Prososial motivasjon 4,5
4,6

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor ble gjennomført høsten 2017. Tall er her satt opp i
matrise som sammenligner tall for Drangedal kommune med resultater for lignende
avdelinger på landsbasis. Lederne for avdelingen følger opp resultatene på egen/egne
avdelinger ut ifra sine resultater.
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4. Kunnskap, mangfold og kultur
Antall skoleelever i grunnskolen pr 31.12. 2017
Drangedal 10 årige skole: 226 på barnetrinn, 158 elever på barnetrinn
Kroken skole: 73 elever
Tørdal skule: 34 elever
Antall elever på VO: 36 elever
Kulturskolen: 102 elever

Antall barn i barnehagene: 181
Heirekshaug: 110
Kroken: 61
Tørdal: 10

4.1 Barnehage generelt
Den barnehagepolitiske plattformen som ble vedtatt i kommunestyret i 2016 ble evaluert for
2016/17. Av evalueringen framgår det at planen har bidratt til å øke delingskulturen og
refleksjon over felles oppgaver, og dermed også å heve kvaliteten på det pedagogiske tilbudet
barn og foreldre tilbys. Planen videreføres med et økt fokus på livsmestring og psykisk helse
og tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte (Tidlig
innsats).
Med utgangspunkt i denne felles planen for barnehagene, er alle ansatte kurset i fellesskap av
Kari Pape om implementering av ny Rammeplan. Barnehagene har også mottatt stedlig
veiledning av Astrid Manger i forhold til rommet som den tredje pedagog.
Prosjektet utbygging av Kroken barnehage er nå i gang i regi av kommunalområdet bygg,
eiendom og kommunalteknikk og byggestart ventes våren 2019.

4.2 Barnehagene i kommunen
Heirekshaug barnehage er godkjent for 151 plasser over 3 år og har ni avdelinger.
Kroken barnehage er godkjent for 82 plasser over 3 år og har fem avdelinger
Tørdal barnehage er godkjent for 25 plasser over 3 år.

Vinteraktivitet i Heireksahaug barnehage
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4.3 Grunnskole
Sektoren har utarbeidet en skolepolitisk plattform som ble vedtatt i kommunestyret 15.06. 17.
Hensikten med plattformen er:
 å samordne utviklingsarbeidet i kommunen
 et sterkere fokus på økt læringsutbytte og forbedring av resultater
 styrket og synlig innsats i arbeidet med elevenes læringsmiljø og psykososiale
skolemiljø
Den skolepolitiske plattformen er laget etter nasjonale føringer.
For at lærerne skal ha et felles ståsted i utviklingsarbeidet hadde vi foredrag av Thomas
Nordahl, Bjørn Ove Thue og Mattias Øra på planleggingsdagene høsten 2017. Der deltok alle
lærerne i Drangedal. Foredragene er fine å ta utgangspunkt i når det gjelder refleksjon i
kollegiet og for arbeid med skoleutvikling. Fra 1. august 2017 kom ny lov om elevenes
psykososiale skolemiljø, § 9A. Loven har skjerpede krav, og dette har preget arbeidet i
sektoren og i skolene. Sektorkontoret har utarbeidet nye rutiner i forhold til loven.
Kroken skole deltar i skolebasert kompetanseheving i samarbeid med Høgskolen i Innlandet,
vurdering for læring.
Skolen har fått nye branndører og nytt belegg i gangene. Det har også blitt investert i nye
arbeidsbord og stoler i noen klasser.
Tørdal skule har jobbet mye med klasseledelse og medarbeiderveiledning.
Skolen har fremdeles utfordringer når det gjelder inneklimaet. Det har tidlige blitt avdekket
avvik i forbindelse med Miljørettet helsevern. Dette er ikke rettet opp.
Drangedal 10 årige skole har deltatt i utviklingsprosjektet Ungdomstrinn i utvikling; regning
i alle fag. Dette ble avsluttet til jul, men de ulike metodene som ble brukt i prosjektet kan
videreføres i andre fag.

Fra Kroken skole

Fra Tørdal skole
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4.4 Skolefritidsordning (SFO) og skoleferieordning
Det er SFO ved Drangedal 10 årige skole, Kroken skole og Tørdal skule. I tillegg er det
skoleferieordning ved Drangedal 10 årige skole. Kroken hadde etter sterkt påtrykk fra foreldre
et prøveprosjekt med skoleferieordning i 2017. Det har ikke vært den helt store interessen så
det er usikkert om det blir tilbud fra høsten av.
Ny overordnet rammeplan for skolefritidsordningen ble innført fra 01.08. 2017. Planen skal gi
retning for innhold og organisering av SFO og forutsetter at skolene lager sine egne lokale
planer.
Fordeling av barn i kommunens SFO:
Drangedal 10 årige: 53 barn
Kroken skole: 25 barn
Tørdal skule: 10 barn

4.5 Voksenopplæringa
Drangedal voksenopplæring hadde i løpet av 2017 36 elever fra 9 ulike nasjoner. De aller
fleste elevene er flyktninger. Resten er innvandrere som av ulike grunner har bosatt seg i
Drangedal. Alle elvene får tilbud om norskopplæring med samfunnskunnskap.
Alle nyankomne flyktninger har fått 27 norsktimer i uka. Resten får tilbud om 18 norsktimer i
uka. Ved spesialundervisningsavdelingen hadde vi 3 voksne deltakere.
Ved voksenopplæringa er det tilsatt 5 lærere i tillegg til administrasjon

4.6 Flyktningetjenesten
Kommunen bosatte 19 flyktninger i 2017, vedtaket var på 20.
Pga endringer i asylankomsten til Norge, gikk bosettingsbehovet ned i 2017, og det var ventet
at dette ville vedvare. Med bakgrunn i dette, fikk Drangedal kommune signaler om at
kommunen ikke ville bli anmodet om å bosette flyktninger i 2018.
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 2017 deltok
35 personer på introduksjonsprogrammet.
I tillegg til ansvar for introduksjonsordningen, har flyktningetjenesten ansvar for organisering
av bosetting og eventuelt familiegjenforening, samt tilrettelegging/koordinering av andre
tjenester som flyktningene har behov for.

4.7 Folkehelse
Folkehelsearbeid handler om å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer
befolkningens helse og trivsel. I skole bidrar helse og trivsel til gode undervisnings- og
læringsforhold. Å legge til rette for dette er en god investering, ikke bare for helse, men også
for læring. Drangedal kommune har utfordringer når det gjelder lavinntektsfamilier. Vi har
hatt fokus på barnefattigdom og i den forbindelse har kommunen søkt og fått midler til
aktiviteter, som Åpen hall og gårdsbesøk til Hulfjell.
Siden 2017 har kommunen hatt et lavterskeltilbud i foreldreveiledning.
Målsetting for program for veiledningen er a forebygge psykososiale vansker hos barn og
unge gjennom å støtte og styrke foreldre og andre omsorgsgivere i omsorgsrollen.
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BTI- modellen (bedre tverrfaglig innsats) er en samhandlingsmodell til bruk i kommuner for å
bedre den tverrfaglige innsatsen mellom tjenester rettet mot barn, unge og familier som
bekymrer. Arbeidet med å iverksette modellen startet i november 2017. Målet er å
kvalitetssikre tidlig, helhetlig og koordinert innsats i samarbeid med barn/ungdom og deres
foresatte.

4.8 Pedagogisk- Psykologisk tjeneste (PPT)
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.

4.9 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 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.
Drangedal kulturskole gir hvert skoleår tilbud til ca.100 barn og ungdommer fra hele
kommunen. Kulturskolen har dette året samarbeidet med lokale kulturaktører,
flyktningetjenesten, rus- og psykiatritjenesten, kulturkontoret og skolene. Det er også et
samarbeid med Kragerø kulturskole. I 2017 var det åtte ansatte ved skolen. I tillegg leier
kulturskolen inn lærere til kurs av kortere varighet.
I tillegg til de ordinære tilbudene har kulturskolen fortsatt med tilbudet på SFO. I 2017 hadde
Drangedal 10-årige skole, Tørdal skole og Kroken skole et slikt tilbud som var i regi av
kulturskolen.
Høsten 2017 startet kulturskolen et nytt ukentlig tilbud innen Visuell Kunst. Dette blir et fast
tilbud som fortsetter skoleåret 2018/2019.
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 2017 arrangerte kulturskolen også UKM (Ungdommens
Kulturmønstring) i Tokestua. Elever fra kulturskolen deltok både på lokalmønstringen og på
fylkesmønstringen i Ælvespeilet i Porsgrunn.
I 2017 deltok elever ved kulturskolen også på kulturskolekonserter, julekonsert og på
samspillprosjekter. Kulturskolen bidro også til aktiviteter for barn og ungdom i vinterferieuka
og i høstferien.
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Stolte barn på kulturskolen

4.10 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. Til kulturkontoret ligger også økonomi- og fagansvar for Tokestua kultursal og
kino (med særlig ansvar for kino), Drangedal idrettshall 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

Lesestund på biblioteket
Kulturmidler
Det var øremerket tilskudd til følgende i 2017:
 Aktivitetstilskudd (to tildelinger pr. år)
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 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
 Tilskudd til 17. mai
 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:
 Drangedalsdagene. Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med handelsstanden i
Drangedal, lag og foreninger og frivillige. Arrangementet gikk over to dager og ble
gjennomført på Toke Brygge og i Drangedal sentrum.
 Musikalkurs. Her deltok 31 på kurs i alderen 9 – 29 år. Det ble gitt undervisning i sang,
koreografi/dans og teater. Det ble benyttet eksterne profesjonelle instruktører. Kurset er et
ledd i kommunens satsing gjennom Musikalbygda.
 Prosjekt frivilligsentral. Kulturkontoret stilte her med sekretariat.
Øvrig rådgivning, samarbeid og deltakelse:
 Deltatt på møter med Drangedal Idrettsråd
 Bistått diverse lag/foreninger med rådgivning
 NRK TV-aksjonen
 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, Drangedalsdagene, Kultur i Drangedal, Toke Brygge
og Tokestua.

4.11Tokestua
Tokestua kultursal – og kino skal tilby et kulturprogram til glede for hele bygdas befolkning
med et bredt og godt spekter av artister og filmer. Tokestua er åpen for utleie og egner seg
godt til alt fra konserter og teaterforestillinger til konferanser og møtevirksomhet. Sist, men
ikke minst, skal Tokestua skal være en arena for utvikling av lokale kulturproduksjoner – og
talenter i alle aldre.
Kvalitet: programmet i Tokestua skal være av en jevnt over høy kvalitet. Vi vektlegger å
opparbeide og beholde tillitt hos vårt publikum.
Utvikling: Tokestua skal være en vesentlig bidragsyter til å utvikle det lokale kulturlivet og gi
både unge og voksne en mulighet til å vise frem sine talent.
Aktivitet
Tokestua avviklet 18 kulturarrangementer, herunder konserter, teater standup, revy og
arrangementer rettet spesielt mot barn i 2017. Vi hadde om lag 2000 betalende publikummere
på disse arrangementene. Det utgjør et snitt på ca. 110 pr forestilling.
Videre ble det vist 182 kinoforestillinger med et samlet besøk på 5273 publikummere. Dette
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utgjør et snitt på 29 besøkende pr. forestilling.
Ny kiosk
I skrivende stund foregår byggingen av ny kiosk i Tokestua. Denne forventes å være i bruk
ved oppstart etter sommerferien.

4.12 Medarbeider
Faktor
Faktor 1
Faktor 2
Faktor 3
Faktor 4
Faktor 5
Faktor 6
Faktor 7
Faktor 8
Faktor 9
Faktor 10

Navn
Indre motivasjon
Mestringstro
Autonomi
Bruk av kompetanse
Mestringsorientert ledelse
Rolleklarhet
Relevant kompetanseutvikling
Fleksibilitetsvilje
Mestringsklima
Prososial motivasjon

Kunnskap, mangfold og kultur
Landssnitt sektor
4,4
4,3
4,3
4,4
4,3
4,4
4,3
4,3
4
4
4,2
4,2
3,7
3,9
4,4
4,6
4,3
4,1
4,7
4,6

Kommentarer
Dette er første gang 10-faktor er benyttet som grunnlag for medarbeiderundersøkelsen. I
sektor 200 viser det seg at det er tett på hva som er gjennomsnitt på landsbasis med til dels
tilfredsstillende resultater.
I skole og barnehage følges det opp med kompetansehevende tiltak år for år i tråd med de nye
kompetansekravene i opplæringsloven og endrede bemanningsnormer i skole og barnehage.

4.13 Sykefravær
Sykefravær 2017
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Sykefravær årlig

Kommentarer
Sykefraværet for sektor 200 var i 2017 på 7,7 %. Dette er noe høyere enn måltall på 5,5 %. En
ser at barnehagene har noe høyere fravær enn skolene og at vintermånedene har noe mer
markert fravær. Dette har naturlig sammenheng med forkjølelses- og influensasesong, som
ofte kan ramme barnehagene spesielt. Dette samsvarer med slik fraværet også rapporteres om
i barnehagene ellers i Norge. Det holdes fokus på arbeidsbelastning generelt i barnehagene og
samarbeides med NAV og Bedriftshelsetjenesten i denne sammenheng.
Sykefravær for øvrig i sektoren har hovedsakelig medisinske årsaker. Fravær som rapporteres
å ha sammenheng med arbeidsforholdene, følges opp i henhold til prosedyrer.

4.14 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
98,8%
100,0%
1 253
99 384
100 637
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Dato intervall
januar 2017 - desember 2017
januar 2013
januar 2017 - desember 2017
januar 2017 - desember 2017
januar 2017 - desember 2017

Akkumulert tallverdier

Kommentarer
Sektor 200 har et overskudd på 1,2 mill, noe vi er fornøyd med. For øvrig er det variable
resultater i de ulike virksomhetene. Det er viktig å ha fokus på god økonomistyring.
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5. Helse og Velferd
5.1 Viktige hendelser

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sektor med mindreforbruk andre år på rad
Økt sykefravær på 8,7 %
Vestmar barneverntjeneste etablert fra 1. mars 2017
Omstilling og nedbemanning EMF, fra 17 til 10 ansatte
Plan for velferdsteknologi vedtatt av kommunestyret
Forvaltningsrevisjon av pleie og omsorg gjennomført
Tilsyn med legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering ved
Sjukeheimen og skjermet enhet i Lauvåsen, avdekte 3 lovbrudd
Tverrfaglig deltakelse i pilotnettverk for egenkontroll i regi av KS
Begynt å ta i bruk KS læring i sektor
«Telemarks beste NAV-kontor»
Rehabiliteringsteamet inngikk som fast tjenestetilbud
Ansatt ergoterapeut

5.2 Medarbeider

Faktor

Navn

Faktor 1
Faktor 2
Faktor 3
Faktor 4
Faktor 5
Faktor 6
Faktor 7
Faktor 8
Faktor 9
Faktor 10

Indre motivasjon
Mestringstro
Autonomi
Bruk av kompetanse
Mestringsorientert ledelse
Rolleklarhet
Relevant kompetanseutvikling
Fleksibilitetsvilje
Mestringsklima
Prososial motivasjon

Helse og velferd
Landssnitt
Drangedal kommune Kommunehelse
4,1
4,2
4,1
4,1
3,9
4,3
3,7
4,4
4
4,7

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

Kommentarer
10-faktorundersøkelsen ble brukt for første gang i 2017. Noe svak oppslutning om
undersøkelsen i sektor. Vi har en del informasjon om bakgrunnen for dette, og det vil jobbes
med før neste undersøkelse gjennomføres i 2019.
Det er lagt føringer for alle avdelinger om at resultatene skal jobbes med i personalmøter, der
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det vil være pliktig frammøte for alle ansatte. Oppfølging med informasjon om resultater,
utvelgelse av fokusområder for handlingsplanen i et 2 års perspektiv, er godt i gang i sektor.
Kompetanse
Det var gledelig stor interesse for å delta i ABC opplæring i bruk av musikk i miljøarbeidet
ved demensavdelingen. 10 ansatte gjennomførte denne opplæringen i 2017. Sektor har også
påbegynt ABC opplæring i velferdsteknologi. To medarbeidere har fullført videreutdanning i
geriatri, en er i siste år på vernepleierutdanningen og en ansatt hat fullført Fagskolen i
nevrologiske sykdommer/rehabilitering.
I 2017 begynte vi å ta i bruk e-læring mer systematisk, bl.a. gjennomførte alle
sommervikarene e-læringskurs i legemiddelhåndtering i forkant av opplæringsdagen med
farmasøyt. Vi arbeider for å få opp interessen blant ansatte for å tilegne seg god kunnskap på
denne måten, og vi vil jobbe mer med dette framover.

5.3 Sykefravær
Sykefravær 2017

Sykefravær årlig

33

Kommentarer
Det har vært et forholdsvis høyt sykefravær i sektor i 2017, spesielt sammenlignet med de to
foregående årene. Kommunens rutiner for forebygging og oppfølging følges godt opp. Vi har
den senere tiden sett en tendens til langtidssykemeldinger blant våre seniorer, grunnet sykdom
og slitasje etter mange år som yrkesaktive. Seniortiltakene brukes aktivt for å bygge opp
under fortsatt mulighet for deltakelse i arbeidslivet.

5.4 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
99,8%
100,0%
277
124 158
124 435

Dato intervall
januar 2017 - desember 2017
januar 2013
januar 2017 - desember 2017
januar 2017 - desember 2017
januar 2017 - desember 2017

Akkumulert tallverdier

Kommentarer
For andre år på rad, opplever sektor et mindre forbruk i forhold til budsjett, riktignok på bare
0,2 %, men det viser god kontroll og oppfølging av økonomi fra ledernes side.
Avdelingene er stort sett i balanse eller med noe mindre forbruk, med unntak av NAV og
barnevern.
Sektor fikk en stor utfordring ved inngangen til 2017, om omstilling og nedbemanning i
tjenesten for enslige mindreårige flyktninger. Kommunen fikk beskjed om at vi ikke fikk de
fem siste EMF, vi hadde rustet oss til å bosette. Dette innebar en inntektssvikt på 6 millioner,
og behov for nedbemanning i tjenesten. Arbeidet startet opp i februar måned, og var sluttført
medio august. Tjenesten ble redusert fra 12,5 til 7,75 årsverk, og fra 17 til 10 ansatte. Alle
ansatte ble løst med nye tilbud, en ansatt valgte å takke nei til tilbudet som ble gitt, og ble i
henhold til regelverket oppsagt grunnet dette. Kommunestyret bevilget 1,4 millioner i
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budsjettrevisjonen for å avhjelpe situasjonen, med det resultat at tjenesteområdet gikk i
balanse ved årsslutt. Med tanke på at tjenesten «mistet» 6 millioner, ser kommunalsjef seg
svært fornøyd med resultatet. Ved hjelp av stor fleksibilitet blant ansatte, som var villige til å
gå inn i ledige vikarvakter i en del andre avdelinger, og flyttet på seg før de måtte, ble
resultatet langt bedre enn en kunne forvente.
Utviklingen av utgiftsnivået ved NAV har vært bekymringsfullt over flere år:
ÅR
2017
2016
2015
2014
Netto utgift
9,4 mill.
9,1 mill.
8,6 mill.
7,5 mill.
Budsjettet har blitt styrket årlig, men på tross av dette er mer forbruket på ca. 0,5 mill. i 2017.
Av tabellen over ser vi at utgiftsøkningen er noe dempet fra 2016 til 2017. Høsten 2016, ble
det etter initiativ fra kommunestyret, satt inn en prosjektstilling ved kontoret, for å ha fokus
på bedre og mer målrettet hjelp og oppfølging av langtidsmottakere av sosialhjelp. Prosjektet
har nå fått satt seg godt, og følges med interesse.
Vestmar barneverntjeneste ble etablert 1. mars 2017. Regnskapet viser et mer forbruk i
forhold til budsjett på 1,8 millioner kroner. Umiddelbart er dette bekymringsfullt, men ved å
se utgifter til barnevern i et lengre perspektiv, er nok 2017 er mer representativt år, enn det
2016 var. Ved budsjettering legges kunnskap om kostander i tjenesten pr. dags dato til grunn,
og ved budsjetteringen for 2017, var nok dette tilfeldig, kunstig lavt. I tillegg påløper ekstra
kostander på ca. 0,4 mill. til adm.kostnader og kontorforhold, som et resultat av
samarbeidsavtalen.
ÅR
Netto utgift

2017
7,6 mill.

2016
6,3 mill.

Det er meldt følgende avvik i sektor i 2017:
 14 avvik på bygning/vedlikehold
 28 HMS avvik
 26 tjenesteavvik, som også er HMS avvik
 6 skademelding på person
 458 tjenesteavvik i fagsystemet Profil
Tjenesteavvikene har følgende fordeling:
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2015
7,4 mill.

2014
7,0 mill.

Årsrapporter tjenesteområdene
5.5 Tjenestekontoret
Tjenestekontoret har tre årsverk:
Aud Elin Øygarden – leder
Anne Hilde Elefskås – saksbehandler
Synnøve Kveven – saksbehandler ( vikariat for Mette Tufte)
Økonomi:
Avdelingen hadde et budsjett på kr 3.296.011, og et regnskap på kr 3.032.440 og derav et
positivt avvik på ca kr 29.515. Avdelingen har et budsjett som hovedsakelig ivaretar
lønnskostnader og nødvendige driftsutgifter. Det har vært større utgifter til kurs og
kompetanseheving enn budsjetter grunnet endring i lovverk, men noe mindre forbruk på
«overliggere på sykehus».
Kommunen betalte i 2017 for 6 overliggerdøgn på sykehuset, kr 4.622 pr døgn i henhold til
gjeldene samarbeidsavtale og forskrift.
Ansatte og ansvarsområde:
Tjenestekontoret hadde i 2017 tre årsverk knyttet til avdelingen. Avdelingen har hatt vikar i et
vikariat som strekker seg fram til mars 2018. Sykefraværet var i 2017 1,8 %, og avdelingen
har en stabil bemanningssituasjon.
Boveileder er overført til eget ansvar og det boligsosiale arbeidet forsetter som prosjekt ut
2018, 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.
I 2017 kom det endringer i lovverket:
Helse- og omsorgstjenesteloven §3-6: Kommunenes ansvar overfor pårørende. Til personer
med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte blant
annet i form av:
1. opplæring og veiledning
2. avlastningstiltak
3. omsorgsstønad.
Pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven ble fra 1. juli 2017 endret
for å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass og kommunenes plikt til å tilby slike tjenester. Det
er utarbeidet en kommunal forskrift i forhold til kriterier og venteliste for ordningen.
Tjenestekontoret har ansvar for ulike administrative funksjoner i sektoren, og har en sentral
rolle i koordinering og samhandling av tjenestebehov mellom avdelingene.
Tjenesteproduksjon 2017
226 brukere fikk innvilget 561 tjenester, 5 brukere fikk avslag. Det ble registrert en klage,
som fortsatt er under behandling inn i 2018. To klager registrert i 2016 ble behandlet i 2017;
utfallet av disse var at kommunen fikk medhold i klage på tjenestetildeling, og at bruker fikk
delvis medhold i klage om etteroppgjør/ vederlag på institusjon.
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Totalt hadde sektoren en tjenesteproduksjon til 430brukere med 1427 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 er et tiltak som vil få større fokus framover. Tjenestekontoret var involvert i utarbeidelse
av kommunens velferdsteknologiplan, deltar i regionalt nettverk om velferdsteknologi og i
kommunens abc – opplæring.
Sykehjem er 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 er koordinerende enhet i kommunen, og har ansvar for Individuell Plan og
opprettelse av koordinator til brukere med langvarige og sammensatte behov.
Tjenestekontoret koordinerer og samhandler tett med de ulike tjenesteutøverne.

5.6 Drangedal sjukeheim
Ressurser og økonomi
Drangedal sjukeheim har totalt 31 årsverk, fordelt på to sykehjemsavdelinger og en avdeling
for renhold og vaskeri.
Samhandlingsreformen har hatt som målsetting at den skal medvirke til et mer helhetlig og
sammenhengende tjenestetilbud for brukeren, noe som har endret hvem som har behov for
sykehjemsplass, samt at behovet for høyere og bredere kompetanse har økt de siste årene.
Kompetanseutviklingen ved sykehjemmet må tilpasses disse utfordringene og det er derfor
ønskelig å ha en mer lik fordeling mellom kompetansen på videregående nivå og på
høyskolenivå. Ved nyrekruttering vurderes det kontinuerlig å gjøre fagarbeiderhjemler om til
sykepleierhjemler. Det arbeides mot et måltall på 50/50 i sykehjemsavdelingene. I 2017 var
11,5 av totalt 27,92 årsverk sykepleiere.
Sjukeheimen har utfordringer med deltidsproblematikk og det å ha en akseptabel
stillingsstørrelse som det går an å leve av. Samtidig er det mer eller mindre en konstant
utfordring å få til en bemanning som innehar riktig fordeling av kompetanse i helgene.
Grunnet fire stengte pasientrom ble det også i 2017 foretatt en innsparing på 1,2 millioner i
budsjettet. 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. Inntektsgrunnlaget for Drangedal Sjukeheim er avhengig av hvilke type opphold
pasienten har fått innvilget. Flere korttidsopphold pr. år reduserer inntekten, men krever
allikevel mer ressurser. Drangedal sjukeheim leide ut sykehjemsplasser både til Bø kommune
og Bamble kommune i 2017, noe som ga merinntekter. Det ble foretatt nøye vurderinger av
det daglige bemanningsbehovet, samt at personalets restferier ble nøye planlagt. Totalt bidro
dette til et overskudd i regnskapet på kr. 384.007.
Tjenester
I 2017 har det vært perioder hvor det har vært behov for å åpne de stengte rommene. De tre
siste årene har behovet for korttidsopphold økt dramatisk, fra 85 opphold i 2014 til 136
opphold i 2017. Årsaken til dette er at utskrivningsklare pasienter fra sykehuset med
komplekse sykdomstilstander skrives ut fra sykehuset mye tidligere enn før og trenger
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opphold på sykehjemmet for å komme seg, før de reiser hjem. Rehabilitering etter operasjoner
blir i mye større grad i dag ivaretatt av kommunehelsetjenesten og ikke av
spesialisthelsetjenesten. Sykehjemmet har i dag et større behov for tilgang til fysioterapeut
enn tidligere, og har etablert et tett samarbeid med den kommunale fysioterapeuttjenesten.
Behovet for langtidsopphold er også økende, fra 39 opphold i 2014 til 47 opphold i 2017. Vi
ser imidlertid at langtidsoppholdene på sykehjemmet er gjennomsnittlig av kortere varighet
enn tidligere. Grunnen til dette er at kommunen har tilbud til de friskere eldre i bokollektiv
med heldøgns omsorg.
Det er mange som avslutter livet sitt på sykehjemmet og kompetansen på lindrende pleie er av
høy kvalitet. I 2017 var det 27 personer som døde på sykehjemmet.
Drangedal sjukeheim har fokus på brukermedvirkning. Det arbeides kontinuerlig med å oppnå
gode dialoger mellom tjenesteyter og pasient og pårørende. Pasienten har to primærkontakter
og pårørendemøter tilbys to ganger årlig og når det skjer endringer i pasientens helsetilstand.
Pasientaktiviteter og underholdning
Drangedal sjukeheim har et tilbud om fotterapeut og frisør jevnlig til de pasienter som ønsker
det. Vi har god kontakt med frivillige organisasjoner som har bidrar med underholdning og
aktiviteter. Røde Kors besøkstjeneste og Frikirkens besøkstjeneste har bidratt to ganger i
måneden med diverse aktiviteter som sang, musikk og andakt. Prest Helland har bidratt
regelmessig med andakter og individuelle samtaler. Med hjelp av frivillige ble St. Hans feiret
i hagen på sjukeheimen med rømmegrøt og musikk. Lokale musikklubber og barnehage
besøker sykehjemmet jevnlig. Sykehjemmet arrangerte også 7 konserter med innleide
musikere i løpet av året. Ansettelser av trivselsassistenter bidrar til trivsel og mer uteliv i
sommerukene. I 2017 kjøpte sjukeheimen inn elektrisk sykkel, noe som gledet mange.
Sykkeltur høsten 2017
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5.7 Lauvåsen bofellesskap og skjermet 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). Fra januar 2017 hadde vi 11 plasser til sammen i
Lauvåsen Bofelleskap, med 7 heldøgns plasser på skjermet enhet og 4 heldøgns plasser i
avdelingen for hjemmeboende. I tillegg hadde vi et dagtilbud for hjemmeboende demente for
inntil 4 personer, tre dager pr. uke. Her var det blant annet fokus på ernæring, aktivisering og
dessuten avlastning for pårørende hjemme. I slutten av november 2017 ble behovet for
demensplasser økt i kommunen. Derfor ble det bestemt å gjenåpne de siste 3 heldøgns
plassene som hadde vært stengt siden 1. september 2016. Denne økningen av heldøgns plasser
gjelder i første omgang ut august 2018.
Da det ble redusert i antall heldøgns plasser i 2016, ble det samtidig foretatt en reduksjon av
antall årsverk blant de ansatte. Siden vi skulle åpne 3 plasser, måtte vi øke årsverkene igjen
midlertidig. Rekrutering av årsverk ble gjort på den måten at de fast ansatte som ønsket større
stilling, fikk mulighet til det midlertidig ut august 2018. Resterende ledighet ble lyst ut som
midlertidige stillinger.
Økonomi

Vi har knappe økonomiske rammer som vi jobber ut ifra. Vi hadde også i 2017 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 kun i korte perioder der det var særlig behov. I 2017 hadde Lauvåsen
Bofelleskap et mindre forbruk på 263.397,- kr.
Sykefravær
Sykefraværet i Lauvåsen Bofelleskap var på 12 % i 2017, mens sykefraværet i Lauvåsen
Skjerma enhet var på 12,1 %.
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 sammen på
verandaen. Noen fra toraderklubben Sokkelesten underholdt og det ble servert bløtkake og
kaffe. Det ble også arrangert en adventsfest i desember der også pårørende var invitert, og det
var tre damer fra Grenland som underholdt.
Våren 2017 ble det også kjøpt inn en bålpanne som har vært mye i bruk. Vi har samlet oss
rundt bålpanna, grillet pølser og sosialt samvær.
Dessuten deltok 10 ansatte i Lauvåsen Bofelleskap på en ABC utdanning som omhandlet å
bruke musikk i miljøarbeidet i avdelingen. Vi hadde også trivselsassistener i sommerukene i
2017 også. Vi har besøk fra Røde Kors besøkstjeneste og presten en gang i måneden.
I 2017fikk vi en aktivitetstavle som vi bruker mye på avdelingen i hverdagen. Her kan vi
gjøre ulike aktiviteter sammen med pasientene, i tillegg til at vi kan se ulike filmer og annet
fra internett.
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Bilde under viser aktivitetstavla.

5.8 Hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleien, Neslandstunet og Gudbrandsvei bofelleskap
samt dagsenter for eldre.
Årsverk totalt per 27.09.2017 er 26,17.
Hjemmesykepleien
Samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012 der rett behandling, på rett sted og til rett tid var
bakgrunnen. Dette ble innført med hensikt i å bedre pasienttilbudet og virke forebyggende. I
2017 har vi fremdeles utfordringer med å løse konsekvensene av denne reformen. Pasienter
kommer raskt hjem fra sykehus med kompliserte medisinske utfordringer. Dette fører til økt
behov av riktig kompetanse døgnet rundt. Det er ofte kort varsel fra pasientene er
utskrivningsklare til de faktisk trenger hjelp fra kommunen. Arbeidsmengden har i 2017 vært
konstant høy, men vi har med nøye koordinering av pasienter, kompetanse, demografi klart å
unngå i stor grad overtidsbruk.
Årsverk i hjemmesykepleien:
Sykepleier 4,94 og fagarbeidere 7,20. Vi har ikke sykepleierdekning på natt.
Det er kritisk behov for flere sykepleiere i hjemmesykepleien. Det skjer avvik knyttet til for
lite sykepleierdekning og pasienter som trenger sykepleievurdering må i flere tilfeller vente til
sykepleier er tilgjengelig. Ved fravær for eksempel sykdom eller ferieavvikling blir ofte
sykepleier erstattet med hjelpepleier pga for få sykepleiere i hjemmesykepleien.
Sykefravær i 2017 var. 4,7 %. Det lave sykefraværet kan antas å ha sammenheng med godt
arbeidsmiljø og trivsel på jobb, noe også medarbeiderundersøkelsen underbygger, og
medarbeidersamtaler som blir gjennomført x 1 per år tilsier.
Vi har per 31.12.2017, 76 pasienter som innehar trygghetsalarm. Trygghetsalarmen brukt 629
ganger i løpet av 2017. Utløste trygghetsalarmer fører til ekstra utrykninger som ikke er
planlagt i den daglige arbeidet vårt, samt demografi er utfordringer i en allerede minimal
bemanning.
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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 2017 hadde dagsenter 14 pasienter med vedtak. Tidligere
brukerundersøkelser viser at pasientene er svært fornøyd med tilbudet. Aktiviteter er blant
annet bingo, trim, høytlesing, håndarbeid, sosialt samspill og fellesturer i nærmiljø.
Gudbrandsvei og Neslandstunet bofelleskap
Det er 14 rom i begge bofelleskapene og det er heldøgns bemanning. Det er 4 årsverk i begge
bofelleskapene. I Gudbrandsvei har det vært overbelegg med 1 pasient gjennom store deler av
2017, dette fordi vi imøtekom et ønske fra et ektepar som hadde sterke behov for å kunne
fortsette å bo sammen når de trengte et høyere omsorgsbehov. Det er en fagansvarlig i
sykepleier i begge bofellskapene, som kombinerer denne stillingen med jobb ute i
hjemmesykepleien.
Aktiviteter som skjer i bofellskapene er blant annet vaffeltreff x1 per uke, andakt, røde kors
x1 per mnd, høytlesing fra lokalavisa i regi av Drangedalsposten og trim med
frisklivssentralen.

5.9 Praktisk bistand
Heimehjelp
Ut i fra figuren under, som viser den såkalte «omsorgstrappa», er bl.a. heimehjelp en såkalte
lav- terskel – tjeneste. Men sammen med eventuelle andre tjenester kan dette bidra til at folk
kan bo i eget hjem lengere, noe de fleste av oss ønsker. Dette vil også bidra til mindre press på
de øverste tjenestene.

Tjenesten blir gitt i h.h.t. helse og omsorgstjenesteloven. Aldersmessig fordeler tjenesten seg
som vist under. Tallene er hentet fra fagsystemet Profil i januar 2017.
Aldersgruppe Menn
0 - 6 år:
7 – 17 år
18 – 30 år

Kvinner
0
0
3
41

Begge
0
0
2

0
0
5

31 – 49 år
50 – 66 år
67 – 74 år
75 – 79 år
80 – 84 år
85 – 89 år
90 år - eldre
Totalt

8
8
3
4
5
8
8
47

2
8
6
7
13
19
21
78

10
16
9
11
18
27
29
125

Heimehjelp er en betalingstjeneste hvor brukerne betaler etter inntekt.
Før tjenesten starter opp, vil brukeren få et heimebesøk fra tjenestekontoret. Det er disse
sammen med brukeren som kommer fram til hva som trengs av hjelp. Derfor er det 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 ikke bare 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

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.
Praktisk bistand i heimen
Kommunen har også flere tjenester der det ytes bistand til personer med ulike utfordringer
utenfor institusjonene og heimesjukepleien. Dette er personer som er i behov for slike
tjenester over lengre tid.
Noen av disse tjenestene er organisert som «Brukerstyrt personlig assistent» (BPA), som er en
ordning som er særlig tilrettelagt for mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser. I
prinsippet omfatter BPA-ordningen de samme tjenestene som ordinære helse- og
omsorgstjenester – som bistand til stell, pleie, måltider, fritidsaktiviteter og alle andre
nødvendige hverdagslige gjøremål. Det som er spesielt med BPA- ordningen, er at det er
brukeren selv som er arbeidsleder. Bruker bestemmer da hva den ønsker hjelp til innenfor
rammene av vedtak gitt av tjenestekontoret. Kommunen er arbeidsgiver og sørger bl.a. for
utlysning og ansettelse av personale og avlønning av disse.
Andre av disse tjenestene er organisert slik at kommunen har en fast gruppe av ansatte rundt
enkeltbrukere. Noen av brukerne har vedtak på mange timer i uken, og vil derfor ha mange
ansatte rundt seg. Andre har ikke så mange timer i uka, og vil da ha færre rundt seg.
Dette er brukere med ulike utfordringer, f.eks. ervervet skader, hjemmeboende brukere som er
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blitt for gamle til å benytte seg av SFO eller lignende tilbud.
Målet med tjenestene er at disse personene skal få et aktivt og selvstendig liv, tilpasset deres
funksjonshemming.

5.10 Drangedal kommunale kjøkken
Drangedal kommunale kjøkken har 3 års verk, som er fordelt på 4 faste ansatte, det 2 som har
fagbrev som kokk og 2 assistenter.
Vi lager ca 100 porsjoner hver dag, vi lager det meste fra bunnen av og baker alle våre kaker
og brød selv.
Vi hadde i 2017 sykefravær på 3,6% det er veldig stabile arbeidstakere på kjøkkenet.
Kjøkkenet hadde et mindre forbruk på 158228,50 i 2017.
Vi har høsten 2017 jobbet med det å starte med servering av lunsj og middag senere på
ettermiddagen, dette skal starte opp i februar 2018.
Det er ingen vente tid på å få mat ombringelse fra kjøkkenet i dag.
Kjøring av maten er Drangedal produkter som utfører, vi er veldig godt fornøyd med det
samarbeidet.

5.11 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.
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.
Det er 3423 personer som har fastlege ved kontoret.
Det har vært 9677 konsultasjoner hos legene og 2336 konsultasjoner på laboratoriet, samt at
laboratoriet tar prøver av pasienter som kommer direkte fra legen.
Legene har vært ute på 211 sykebesøk.

5.12 NAV Drangedal
Arbeidsmarkedet i Drangedal:
Arbeidsledigheten i Drangedal var ved utgangen av desember på 2,3% som gav en nedgang i
antall arbeidssøkere sammenlignet med samme periode året før. Vi hadde dermed lavere
arbeidsledighet sammenlignet med fylket og landet for øvrig. Denne status var
gjennomgående i 2017 og vi kan se tilbake på 2017 som et godt og positivt arbeidsmarkedsår.
NAV Drangedal kan vise til god forbedring av resultatområder i 2017. Kontoret ble i så måte
kåret til Telemarks beste på dette området.
Noen tall og fakta: 110 drangedøler gikk til arbeid i løpet av 2017 og dette er en økning fra
året før. For arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne grunnet helsemessige årsak var antallet
22, noe som også er en økning fra 2016. Kontoret hadde 24 formidlinger, dvs at på de
stillingsoppdraga vi mottok fra arbeidsgivere ble det jobb til drangedøler i 24 av disse
tilfellene.Målgruppa for kontoret gjennom 2017 har vært unge, arbeidssøkere med nedsatt
arbeidsevne, fremmedspråklige og sosialhjelpsmottakere.
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Fokusområder ved NAV Drangedal i 2017:
Videreutvikle og implementere inkluderingskompetanse: Dette for å komme tidlig og riktig
inn i oppfølgingen av arbeidssøkerne våre for å sikre at alle som ønsker eller har behov for det
får arbeidsrettet oppfølging.
Mobilitet: Drangedal har et begrenset næringsliv og dermed arbeidsplasser. Stor andel av
innbyggerne pendler. Noen ser på det å pendle og/ eller å flytte som en stor hindring. Det
vurderes som viktig og vesentlig å se hele Norge som arbeidsmarked for å lykkes i det å
skaffe seg ny jobb dersom man er arbeidsledig/ arbeidssøker.
Arbeidsgiverkontakt: Kontoret ønsker å opparbeide seg god arbeidsmarkedskunnskap hos
veilederne. Dette for å sikre god kvalitet i våre samtaler med arbeidssøkerne. Vi ønsker at
bedrifter i vårt område skal oppleve NAV Drangedal som en naturlig og foretrukken
samarbeidspartner.
Kontoret har gjennom året hatt fokus på digitalisering. I det ligger det å gjøre brukere av
NAVs tjenester kjent med og komfortable med våre selvbetjeningsløsninger. Innenfor flere av
NAVs tjenesteområder opplever vi mindre pågang i publikumsmottaket og at flere og flere
brukere tar i bruk NAVs digitale selvbetjeningsløsninger på nav.no. Det har gjort at vi fra april
innførte ordningen med lukket dør på onsdager. Denne dagen er vi kun tilgjengelige for
brukerne våre etter avtale.
Årsaken til at vi gjør dette er å frigjøre ressurser til å følge opp de som trenger mer
omfattende bistand fra NAV Drangedal for å komme i arbeid og aktivitet. Det vil også bidra
til større mulighet for å kunne utføre vårt ønske om bedre arbeid overfor arbeidsgivere.
Videre gir dialog med arbeidsgivere NAV større kunnskap om yrker, bransjer, og arbeidslivets
krav som gir bedre kvalitet i vår veiledning og oppfølging.
Prosjekt ved NAV Drangedal
Kontoret har gjennom 2017 videreført arbeidet med den etablerte 3-årige prosjektstilling ved
NAV Drangedal. Formålet med stillingen er å øke NAVs kapasitet til veiledning og
oppfølging. Målgruppen er unge under 30 år som mottar økonomisk sosialstønad og som står
utenfor arbeidslivet eller utdanning, langtids sosialhjelpsmottakere og fremmedspråklige.
Det er innenfor disse gruppene i hovedsak utbetalingene av økonomisk sosialstønad blir gjort.
Tiltak for de unge kalles «Sjef i eget liv» og inneholder individuell veiledning. Tiltaket har
endret seg underveis for å tilpasse innholdet til deltakernes ståsted og behov. Til nå har 6 av 8
deltagere kommet i jobb eller utdanning. Det jobbes kontinuerlig med andre hensiktsmessige
tiltak for denne gruppa.
Sammen med flyktningetjenesten og voksenopplæringen i Drangedal har NAV deltatt i
effektiviseringsnettverk med fokus på introduksjonsprogrammet, og det er nå utarbeidet
rutiner for bedre samarbeid om introduksjonsdeltagerne.
Erfaringer så langt for gruppen langtids sosialhjelpsmottakere viser at gruppa har behov for
tett oppfølging og at veileder møter brukerne der de er, kartlegger de godt og er med de ut i
aktiviteten. Det være seg arbeid, behandling eller andre aktiviteter. Måltall for denne gruppen
er 4 stk ut i arbeid eller utdanning pr år.
Arbeid med sosialhjelpsmottakere har ikke bare økonomiske konsekvenser for kommunen,
men også konsekvenser for det enkelte individ. Det viktigste aspektet i dette arbeidet er
nettopp hvilken betydning dette har for enkeltmennesket.

5.13 Boligkontoret
Boligkontoret har to årsverk: Karin Kaasa- leder, Trude Eli Tveit- konsulent.
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Boligkontoret sitt arbeide er basert på brukermedvirkning sett i lys av et helhetlig
menneskesyn forankret i et tverrfaglig og tverretatlig perspektiv. Arbeidet består av ukentlige
møter i ambulant boligteam som er sammensatt av både interne og eksterne
samarbeidspartnere i det boligsosiale arbeidet.
Boligkontoret har som oppgave å behandle søknader om kommunale boliger samt forvalte
husbanken sine virkemidler. Vedtakene blir fattet i Boligforum som er et tverrfaglig
sammensatt team.
Antall brukere i 2017 anslås til å være ca 55.
Startlån 2017: Søkte om 6 mill og hadde 2 mill gjenstående fra året før. Disse ble fordelt på 8
husstander derav 4 barnefamilier. Ved å bruke husbanken sine virkemidler anderledes enn
tidligere ser vi at ved full finansiering og refinansiering av gjeld hjelper dette familier som
tidligere ikke hadde mulighet til å skaffe seg egen bolig. Målet er å se husbanken sine
virkemidler i et helhetlig og langsiktig perspektiv.
Tilskudd 2017: Etableringstilskudd: Totalt 5 tildelinger. Tre av disse er barnefamilier.
Utbedring/tilretteleggingstilskudd: En tildeling.
Boligkontoret mottar og registrerer søknader på Bostøtte. Ca 200søknader pr år.
Boveiledning, bistand/veiledning til praktiske gjøremål er også noen av boligkontoret sine
oppgaver.

5.14 Fysioterapitjenesten, Frisklivsentralen og Rehabiliteringsteamet
I 2017 ble endelig Rehabiliteringsteamet innlemmet som et fast tilbud i kommunen. Det gode
og tette samarbeidet med hjemmetjeneste og tjenestekontor har fortsatt. Teamet har beholdt og
utviklet fokuset på sammenhengen mellom psyke og kropp, “hva er viktig for deg?”,
egenmestring og ikke minst motivasjon. Som før ser vi 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, tjenestene må ikke ”hjelpe folk dårligere”.
I 2017 har det vært mye fokus på velferdsteknologi. Det har blitt utarbeidet en plan for
innføringen av dette, slik at kommunen følger med i utviklingen. Kommunen har også gått i et
felles innkjøpssamarbeid med kommuner i Vestfold og Telemark i forbindelse med utskiftning
av trygghetsalarmer/innføring av trygghetspakker. Det har også kommet på plass en mye mer
forpliktende avtale med Hjelpemiddelsentralen i forhold til formidling av hjelpemidler.
Spesielt syn- og hørselshjelpemidler har kommunen hatt for lite kunnskap om.
For å få arbeidet med både velferdsteknologi og hjelpemidler mer i fokus ble det vedtatt å
ansette en ergoterapeut som skal ha hovedansvar for kartlegging dette i tillegg til å ha ansvar
inn i rehabiliteringsteamet.
Den kommunale fysioterapitjenesten har nok å gjøre og prioriterer helsestasjon,
skolehelsetjeneste, fysioterapi for barn og unge, fysioterapi for beboere på sykehjem,
hjemmebesøk og forebyggende grupper. Det er et økende behov for fysioterapitjenester både i
det kommunale systemet og hos de private som har driftstilskudd. De private fysioterapeutene
som har ansvar for polikliniske pasienter ut over det kommunale tilbudet har en del ventetid
og mange må vente lenge.
Frisklivssentralen har fortsatt å utvikle tilbudet og bruker tilskuddsmidlene fra Fylkesmannen
til å kurse de ansatte og prøve ut ulike tilbud. I 2017 hadde vi 3 frisklivsperioder, Friskliv+
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grupper for eldre, Balansegruppe, Lungegruppe, Friskliv Super-gruppe for tidligere deltakere,
KIB-kurs, Frisklivskurs på kveldstid, men og mye individuell oppfølging av både kosthold og
fysisk aktivitet. Vi startet også opp arbeidet med å utvikle et forebyggende tilbud rettet mot
aldersgruppen 75+, bestående av tilbud om informasjon-/inspirasjonsdager eller et
forebyggende hjemmebesøk.
Tippen Ungdomsklubb
Tippen har i 2017 forsøkt å tilpasse tilbudet til etterspørselen. I 2017 har det fortsatt å være en
utfordring med “å få tak i” ungdomsskoleelevene. Fra høsten 2017 ble derfor mandagene
omgjort til juniorkveld. Da ble aldersgrensa fra 5.-7.klasse. Dette har gjort at det er mange
flere der på mandagene. Tilfanget av nye, eldre medlemmer er fremdeles utfordrende og vi ser
at mange velger å henge i sentrum i stedet. De har blitt spurt hva som skal til for at de skal
komme. De antyder mer mulighet for å ha spillekvelder ol., men også at lokalene for
Ungdomsklubben ikke er ideelle, verken i utforming eller i plassering. Det jobbes derfor
videre med å finne andre lokaler for klubben.

5.15 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:
Leder og fagleder samarbeider med vernepleiere og primærkontaktene har opprettet
målrettede tjenestebeskrivelser for alle tjenester som gis fra personalet i boligen. Videre har
det blitt utarbeidet en organiserings modell hvor det blir opprettet personalgrupper som
samarbeider om ulike fagområder. Dette vil også bidra til mindre sårbarhet ved fravær og
ferieavvikling. Oppstart på ny organiseringsmodell er høsten 2018.
Endringer og utvikling i 2017
Bemanningsplan er utarbeidet og turnus basert på denne iverksatt februar 2017.
Årsverk i bemanningsplanen er 21,4 og dette er inkludert renhold og leder.
Nytt tilbud knyttet til dagtilbud og assistent ble knyttet til boligen høsten 2017 og det
resulterte til en økning i bemanning på 0,66 årsverk.
Kompetansehevende tiltak for 2017
Vi har hatt personalmøter med foredrag om profesjonell kommunikasjon og arbeidslivets
forventninger. Personalet har fått opplæring i å ta kurs via nettsiden Ks-læring. Kurs om å
jobbe med mennesker med utviklingshemning er blitt gjennomført i Ks-læring av personalet.
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5.16 Familiens Hus
Familiens Hus er rus og psykiatri (dagsenteret, prosjekt Tippen), Helsestasjon og Bolig for enslige
mindreårige flyktninger. Økonomisk har Familiens Hus gått i pluss i 2017.
Barnevern i Drangedal kommune
Ble 1.mars 2017 slått sammen med Kragerø Barneverntjeneste og heter nå Vestmar
Barneverntjeneste.
Rus og psykiatri
Avdelingen for rus og psykiatri har i 2017 hatt en grunnbemanning på 6,1 årsverk fordelt på 10
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. Vi har gjennomført brukerplan undersøkelse, og deltatt på effektiviseringsnettverk i
regi av KS.
Dagsenteret for psykiatri mandag og torsdag
1,0 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
1,6 årsverk er tilknyttet prosjektet: Prosjektet er et lavterskeltilbud der det er alt fra 5 til 20
personer er innom per dag. Prosjektet er nå godt etablert. Prosjektet driver bruktbutikk, praktisk
bistand med flytting og andre småjobber. Men har også en sosial «kafe» der kaffi og prat står på
menyen.
Jordmortjenesten
36 barn født dette året. Alle har fått tilbud om hjemmebesøk innen 14 dager.
Etter nye retningslinjer for barseloppfølging etter hjemkomst fra fødeavdeling, har jordmor både
svangerskapskontroll og barseloppfølging av mor og barn fra 2-3 dager etter hjemkomst. Dette
startet vi med på slutten av 2014.
Vi informerer om dette tilbudet ved svangerskapskontrollene når det nærmer seg termin. Mor
ringer til jordmor når hun kommer hjem og vi avtaler et hjemmebesøk /samtale så fort det lar seg
gjøre hvis behovet er der.
Deretter er det tilbud om hjemmebesøk av helsesøster etter 7-10 dager.
Så å si alle tar imot tilbud om hjemmebesøk av jordmor/helsesøster.
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. Influensavaksinering høst 2017.

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 hver tirsdag fra kl.09.00-12.00.Helsesøster på Tørdal
skole 1 gang pr. mnd. Kroken skole hver onsdag 08.00-12.00. Helsesøster på ungdomskolen
er tilstede mandag fra 09.00-14.30. Psykiatrisk sykepleier er tilknyttet skolehelsetjenesten i 30
% fra februar 2017og fram til sommeren.
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Miljøterapeut i skolen i 60 % stilling fra Høsten 2017
Miljøterapeuten følger opp enkelt elever og grupper i samarbeid med skolen og andre
relevante samarbeidsinstanser.
Enslige mindreårige flyktninger
På grunn av redusert bosetting av enslige mindreårige flyktninger, ble boligen i Furuveien lagt
ned fra april 2017, og de fem guttene vi har bosatt, flyttet sammen i Skoleveien. For guttenes
del har prosessen gått smidig og greit.
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6. Plan, eiendom og kommunalteknikk
6.1 Medarbeider
Faktor
Faktor 1
Faktor 2
Faktor 3
Faktor 4
Faktor 5
Faktor 6
Faktor 7
Faktor 8
Faktor 9
Faktor 10

Navn
Indre motivasjon
Mestringstro
Autonomi
Bruk av kompetanse
Mestringsorientert ledelse
Rolleklarhet
Relevant kompetanseutvikling
Fleksibilitetsvilje
Mestringsklima
Prososial motivasjon

Plan, eiendom og
kommunalteknikk

Landssnitt sektor
4,1
4,1
4,3
3,9
3,2
3,8
3,7
4,1
3,5
4,3

Kommentarer
10-faktorundersøkelsen ble brukt for første gang i 2017. Oppslutning om undersøkelsen i
sektoren var litt over 60%. Neste undersøkelse gjennomføres i 2019.
Sektoren arbeider videre med å velge ut fokusområder både i 2018 og 2019.

6.2 Sykefravær
Sykefravær 2017
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4,1
4,3
4,3
4,2
3,9
4,2
3,8
4,4
3,8
4,5

Sykefravær årlig

Kommentarer
Sykefraværet i sektor 400 var i 2016 på 5,2%. I 2017 er dette redusert til 5,0 %. Dette er noe
høyere enn måltall på 4,5%. Trenden er positiv og vi ser ikke klare sammenhenger som tilsier
at sykefraværet er jobbrelatert. Sektoren har en systematisk og god dialog med
bedriftshelsetjenesten for å ivareta arbeid rettet mot sykefravær.

6.3 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
75,2%
100,0%
1 832
5 555
7 387

Akkumulert tallverdier
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Dato intervall
januar 2017 - desember 2017
januar 2013
januar 2017 - desember 2017
januar 2017 - desember 2017
januar 2017 - desember 2017

Kommentarer
I 2017 er samla resultat for sektor 400 er et mindreforbuk på ca. kr. 1 832 000,-.
Dette er snudd fra et merforbruk på ca. kr. 200 000,- i 2016.
Merknader til enkelte poster:
Bygg- og eiendomsavdeling viser et mindreforbruk på ca. kr. 1 200 000,-. Dette skyldes en
vakant stilling og noe mindre aktivitet enn planlagt og at noe vedlikeholdsarbeid er utsatt.
Miljø- og landbruk viser et merforbruk på ca. 30 000.-.
Plan og byggesak har mindreforbruk på ca. kr. 600 000.-. Av dette skyldes ca. kr. 260 000
økte gebyrinntekter. Noe av mindreforbruket skyldes vakant stilling.
Geodataavdelingen viser et mindreforbruk på over 14 000.-. Dette skyldes generelt stor
aktivitet på hyttemarkedet.
Kommunale veier og service viser et merforbruk på ca. kr. 287 000,-. Dette skyldes
hovedsakelig merkostnader i forbindelse med vintervedlikehold.
VA-områdene går samlet med ca. 210 000 kr. i merforbruk. Dette skyldes hovedsakelig et økt
kostnadsnivå på drift av avløpsanleggene. Inntekter fra VA-gebyr er noe høyere enn
budsjettert.
Kommuneplan/delplaner viser et mindreforbruk på kr. 350.000.- som skyldes mindre
aktivitet/lavere kostnader enn planlagt.
Brannvesenet viser et merforbruk på ca 450.000 som i hovedsak skyldes en budsjett-teknisk
feil slik at kostnader til kjøp av tjenester ift “Forebyggende avd. brann i Skien kommune”
ikke er budsjettert i 2017. Budsjettrammen for brannvesen er økt med kr. 0,25 mill. i løpet av
året.

6.4 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 2017.
Det er ventet tilsyn fra fylkesmannen på samfunnssikkerhet og beredskap i 2018 og det har
blitt arbeidet med å få på plass planverk som mangler.
Det har ikke vært noen større hendelser i 2017, men er ser at ekstremvær og mer nedbør
skaper flere og flere utfordringer. Store mengder underkjølt regn i februar førte til innstilte
skolebusser og store utfordringer for brøytemannskapene. Økt fokus på terror fra
Politidirektoratet gjorde at det ble satt inn tiltak i forbindelse med gjennomføring av 17. mai
feiringa flere steder i kommunen. I sentrum ble det brukt brannbiler som stengte av
strekningen når 17. mai toget gikk på fylkesveien.
Store deler av kriseledelsens medlemmer var invitert til å overvære «Øvelse SCOPE» som ble
gjennomført i Bamble kommune i september.
September og oktober var preget av store nedbørsmengder som igjen førte til innstilte
skolebusser og fare for at Solberg bru måtte stenge. Elevene som bor i Kjosen måtte derfor
sendes hjem tidligere. En ser at denne brua er et utsatt punkt og det bør vurderes å få gjort en
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vurdering av konsekvenser ved store nedbørsmengder og mye vann i vassdraget.

6.5 Geodata
Geodataavdelingen har i 2017 behandla 109 saker som omfatter gjennomføring av forskjellige
typer oppmålingsforretninger. Det er etablert 62 nye hyttetomter, 6 nye boligtomter, resten er
saker som fradeling av tilleggstomter, innløsing av festetomter, grenseoppganger,
sammenslåinger og andre type saker. Det er stor aktivitet i hyttemarkedet, spesielt på
Gautefall skjer
Adresseringsprosjektet går mot slutten. Vi har nå adressert ca. 96 % av det som skal
adresseres. Det gjenstår noen områder langs Toke samt noen at språkrådet har noen
bemerkninger til enkelte hytteområder på Gautefall. Alle veinavn/områdenavn Drangedal
Kommune vedtar skal til godkjenning i Språkrådet før de kan tas i bruk. Prosjektet er tenkt
avsluttet i 2018. Skilt med gatenavn er fortløpende under oppføring i samarbeid med
uteavdelingen.
Geodataavdelingen 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.
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6.6 Brann- og feiervesen
Brannvesenet ansatte 3 nye brannkonstabler fra høsten 2017. Det er arbeidet med
internkontrollsystem og dokumentasjon av brannvesenets og feierens lokaler for å
etterkomme Arbeidstilsynets krav etter tilsyn. Flere i brannvesenet har gjennomført kurs for
sertifikat til kjøretøy klasse C og utrykningskjøretøy.
Brannvesenet har hatt 37 alarmer i 2017 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.

6.7 Landbruk
Skog
Klimaendringene gir og utfordringer på skogsveiene, og vi har de siste årene hatt store skader
på mange skogsveier i Drangedal. Det er derfor et stort fokus, både fra kommunen og
Fylkesmannen, på utbedring av skogsveier. Det er viktig at veiene bygges godt og rustes opp
skikkelig. Særlig viktig er gode grøfter og godt dimensjonerte stikkrenner. Det er gode
tilskuddsordninger for de som ønsker å ruste opp skogsveiene sine.
Hogstaktiviteten i 2017 var omtrent som i 2016. Totalt 60.612 m³ ble avvirket i Drangedal i
2017. Avvirkningen er fortsatt godt under potensialet for Drangedal, men prisene er bedre enn
på mange år og aktiviteten i Telemarksskogbruket er god så vi håper avvirkningen vil øke i
Drangedal for 2018.
Vilt
Kommunens 3-årige mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr(2015-2017) har gått ut og det
har blitt jobbet med målsettinger for en ny 3-års periode. Også bestandsplanområdenes 3årige bestandsplaner har gått ut og valdene jobber nå med nye bestandsplaner.
Når det gjelder elg så viser fellingsrapporter og sett elg skjemaer at vi fremdeles har en
elgbestand med gjennomgående svært lav produktivitet og svært lave slaktevekter. Vi har ikke
lykkes med å bedre bestandskondisjonen. Vi har imidlertid lykkes med å stabilisere
elgtettheten på et relativt lavt nivå, hvilket har vært en av hovedmålsettingene.
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Når det gjelder hjorten, må tettheten fortsatt sies å være relativt beskjeden. På samme måte
som i flere andre kommuner i Telemark, er hjorten i Drangedal “klumpvis” fordelt. Det betyr
at enkelte områder i kommunen har en relativt høy tetthet, mens den kan være mer eller
mindre fraværende i andre områder. Hjorten i Telemark er imidlertid blant landets flotteste når
det gjelder kvalitet. Dette er noe som bør tas vare på. Hjorten representerer store verdier.
Dersom en tar utgangspunkt i at fellingsstatistikken gjenspeiler rådyrtettheten, så viser den en
klar nedgang i bestanden siste 10 år. En kombinasjon av relativt harde vintre enkelte år og
predasjon fra spesielt gaupe har nok ført til en lav rådyrtetthet. Det er imidlertid signaler som
tyder på at rådyrbestanden er på vei opp igjen. I 2017 har det f.eks. vært en merkbar økning i
antall rådyrpåkjørsler.
Jordbruk
Nok et år med god utvikling for drøvtyggere. Det er i 2017 igangsatt flere byggeprosjekter for
kjøttfe produksjon. Vi har økologisk satsing innen flere områder. Dette gjelder grønsaker,
storfe og fjørfe. Det er en stadig utvikling på elektroniske tjenester. Denne utviklingen gir
mange fordeler etter at en del barnesykdommer er overvunnet. Stor økning i omsetning av
eiendom gir positive forvaltningsmessige utfordringer.

6.8 Plan, byggesak og eiendomsskatt
Plan
Vedtatte planer 2017: Felt H5 Rytterspranget- vedtatt 16. februar 2017
Kommunedelplan for Gautefall og Toke er under revidering og forventes vedtatt høsten 2018.
Det ble i løpet av 2017 varslet oppstart av flere detaljreguleringsplaner.
•
Bostrak massetak (Privat detaljreguleringsplan)
•
Smibekkhavna (kommunal detaljreguleringsplan)
•
Bjønnåsen –Langbråten hyttefelt (privat detaljreguleringsplan) Her blir gjeldende plan
for Bjønnåsen og gjeldende plan for Langbråten opphevet, ny plan heter BjønnåsenLangbråten hyttefelt og tar også med felt B9 i kdp Toke med Oseidvann.
•
Tømmeråsen massetak (privat detaljreguleringsplan).
•
Gautefall Panorama Laukfjell (privat detaljreguleringsplan) dette er det en utvidelse av
eksisterende detaljplan med fortetting.
Eiendomsskatt
I 2017 ble det besiktiget ca. 100 eiendommer. Dette gjelder nye og gamle eiendommer som
resulterte i vedtatte takstgrunnlag gjeldende fra 1. januar 2018.
Eiendomsskattekontoret mottok noen få klager fra private på takstgrunnlag i 2017. Det pågår
en klagesak i forbindelse med taksering av kraftlinjer. Statnett har klaget på utarbeidelse av
takstgrunnlaget til alle kommuner som har kraftlinjer. Dette er en pågående sak der Drangedal
kommune får hjelp av advokatfirmaet Lund og Co samt KSE. Det er avholdt 2 møter i
sakkyndig ankenemnd og noen flere i sakkyndig nemnd. Eiendomsskattekontoret har tatt i
bruk i pad (komtek besiktiger)i forbindelse med taksering av nye eiendommer/bygg.
På grunn av stor arbeidsmengde har ikke nye tilbygg/garasjer etc. blitt besiktiget.
Byggesak
Det ble gitt byggetillatelse for 5 nye boliger i Drangedal i 2017. Det er en økning på 25 % fra
i 2016. Det er størst interesse for boligbygging med utsikt til Tokefjorden. Gjennomsnittlig
har boligene en størrelse på rundt 220 m².
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Det har vært utfordrende for noen søkere å oppfylle lokaliseringskriteriene for spredt
boligbebyggelse i “Kommuneplan i Drangedal”, men i de fleste tilfeller lar boligprosjektene
seg gjennomføre. Majoriteten av nybyggerne er unge i etableringsfasen.
Ellers er det registrert nærmere 200 byggesaker i 2017 med smått og stort. Mye er til tilbygg,
fasadeendringer, garasjer, brygger og andre mindre byggeprosjekt. Det er fremdeles vekst i
bygging av fritidsboliger. Det er stor aktivitet på Gautefall, men det bygges også en del
fritidsboliger langs Toke.
Byggesaksavdelingen har i 2017 gjennomført tilsyn langs Toke med båt for å dokumentere
byggetiltak (brygger, boder o.a). Tilsyn langs Toke skal gjennomføres jevnlig.

6.9 Kommunalteknikk
Kommunale veier
Det er investert ca. 1,0 mill. kr. i forsterkningsarbeider på Stengerveien i 2017. Dette
prosjektet videreføres i 2018.
Gautefallheia VA
Det er arbeidet med planer og mulighetsvurderinger for å få flere områder med fritidsboliger
tilknyttet dagens VA-infrastruktur.
VA-ledningsnett
Vannledning til Henseid: Hovedstrekk i vann er lagt sammen med alle landtak. Ferdigstilles
nå i sommer og innlemmes i Stranda vannverk sitt foryningssystem.
Det er lagt VA-ledninger fra Prestestranna til Solberg/Dukefoss med tanke på hytteutbygging.
Det er investert i omlegging av vann- og avløpsledninger på Kåsmyra i Drangedal sentrum.
Ledningene er flyttet slik at ledningstraseen kom bort fra byggegrunn og parkeringsarealene
på området.
Gautefall RA: Automatisering og effektivisering av drift. Strømsparing pga
frekvensomformere og pulslufting.
Utbedring av vannlekasje på Åkre i Kjosen.
Melkåsen vanntårn har fått ny adkomstluke med påkrevd utlufting. Sikring av stige og luke på
tak med tanke på HMS.
Vanntårn Bø har montert sikring av lufterør mot uønsket inntrengning ved hjelp av kum med
tilbakeslagsventil.
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Henseid RA har investert i nytt styresystem for bedre overvåking og stabil drift.
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7. Årsmelding 2017 fra
Vennskapskommunekomiteen
Året 2017 hadde Drangedal kommune flere kontakter med Pasvalys hva gjelder
vennskapskommunearbeid. Aktiviteten har vært holdt på et rolig nivå i forhold til flere
foregående år.
Møter i vennskapskommunekomiteen
Komiteen har holdt 5 regulære møter i 2017. I tillegg til dette har det vært praktisk aktivitet
mht tilrettelegging og gjennomføring av besøk, kurs, overnattinger, sosiale aktiviteter og
sightseeinger. Det har også vært kommunikasjon mellom leder av komiteen og myndighetene
i Pasvalys. Praktisk tilrettelegging har også dette året krevd stor innsats fra komiteens
medlemmer som består av; Øivind Løite, Trond Jarle Roaldstad, Hildegunn Lassemo og leder
Marit Kolloen. Varamedl. Oddvar Langmyr har deltatt på lik linje med faste medlemmer.
Rådmannens representant i komiteen har vært Mette Tufte.
Besøk i Pasvalys
Leder av vennskapskommunekomiteen var invitert og deltok på Helsesektorens 20årsjubileum i juni.
2 representanter fra skoleadministrasjonen og komiteleder hadde møte med ordfører og
skoleadministrasjonen i Pasvalys vedr. samarbeid.
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Under samme besøk deltok Drangedalsdelegasjonen i markeringen av at det var 75 år siden
sovjets deportasjon av Litauere, især lærere og landeiere, til Sibir. Det var sterkt å møte folk
fra Pasvalys som hadde tilbrakt sin barndom i Sibir.

3 medlemmer fra Vennskapskommune-komiteen og 2 representanter fra administrasjonen
deltok på høstfesten i Pasvalys i september. I forbindelse med dette arrangementet hadde
administrasjonen og leder i komiteen oppfølgende møte med skolemyndighetene om
lederutvikling og samarbeid om dette. Det gjorde inntrykk å treffe norske soldater fra
Telemarksbataljonen blant Nato’s styrker i Pasvalys denne dagen. (De er ikke permanent
stasjonert i Pasvalys)
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Besøk fra Pasvalys
Sommerstid fikk vi en henvendelse fra et Brassband (ungdommer 14 -29 år) i Pasvalys
som var påmeldt et arrangement i Stavanger. Underveis hadde de behov for overnatting.
Vennskapskommunekomiteen og Drangedal var kjent for dem og de tok kontakt. «Vi
trenger overnatting, har lite penger, men har luftmadrasser og instrumenter» var
sammendraget av henvendelsen deres. I samarbeid med Drangedal idrettslag,
handelsstanden og vennskapskommunekomiteen blei korpset innkvartert på klubbhuset,
servert heimelaga elgsuppe da de ankom og frokost neste dag. Korpset holdt flott konsert
på Drangedal 10-årige skole og holdt også 2 mini utekonserter, en i Drangedal sentrum og
en på Kåsmyra. Rimelig, hyggelig og vellykket besøk.
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Som et resultat av arbeidsmøtene i Pasvalys, kom 13 rektorer sammen med varaordfører
og rådmann fra Pasvalys på besøk 5 dager i okt/nov. Skolelederne i Drangedal var
ansvarlig for faginnholdet som var mobbing. Skolesjefen i Siljan, som også er jurist,
snakket om nye bestemmelser i opplæringsloven hva angår mobbing og trakassering.
Litauerne snakket om sitt arbeid for Læringsutbytte. Rådmannen i Drangedal inviterte
varaordfører og Pasvalysrådmann på et besøk til Porsgrunn en av dagene. Det blei
benyttet litauisk tolketjeneste som vennskapskomiteen har kontakt med i Skien.
Som vanlig benyttet vennskapskommunekomiteen seg av lokale krefter: Delegasjonen var
innkvartert i leiligheter på Gautefall Ski-lodge. Vennskapskommunekomiteen og
skolelederne sto for matlaging og servering de fleste dagene. En kveld på bygdetunet
skulle være typisk norsk med rømmegrøt, spekemat og eggerøre (av knekkegg fra Holte
gård), der underholdt Åge Blomstadlia. Neste dag hadde vi Internasjonal aften på Smiekra
med syrisk mat/middag tilberedt av syriske innvandrere. Siste kvelden hadde vi
festmiddag med komper og flesk som er Litauens nasjonalrett, på Tokeblikk. Også ved
dette besøket takker Vennskapskommunekomiteen for støtte og velvilje fra næringsliv og
handelsstand i Drangedal.
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