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Rådmannens kommentarer
Rådmannen legger med dette frem sin årsmelding for 2013.
Kommunens samlede drift- og tjenestetilbud har hatt meget høy aktivitet i 2013.
Vår årlige medarbeiderundersøkelse på ansattes tilfredshet viser også i år forholdsvis gode
resultater.
Det har i år spesielt vært arbeidet med system og metoder for bedre ressursutnyttelse og
trivsel som igjen skal komme våre brukere til gode.
Eksempler på det er spesielt innenfor sektor for Helse- og velferd i samhandling mellom
sykehus, fastleger og kommunen ved raskere og mer presis meldingsoverføring i pasient- og
brukerbehandling.
Når det gjelder ferdigstillelse av diverse utbyggingsprosjekter har det i 2013 vært åpnet og tatt
i bruk flere nye tiltak. Nytt skolebygg for barneskolen ble tatt i bruk fra nytt skoleår i august
måned. (Rehabilitering av den gamle ungdomsskoledelen på Drangedal 10 årige skole pågår
for fullt og er planlagt innflyttet ved påsketider i 2014)
Kultursalen “Toke stua” ble innviet med stort åpningsprogram i oktober måned.
I tillegg ble nye fine og funksjonelle boliger for funksjonshemmede tatt i bruk i løpet av
høsten. Kommunens satsing på fjernvarme (flisfyring) ble ferdigstilt og prøvekjørt i nytt bygg
på Stemmen allerede i august/september måned, og har levert oppvarming til det nye
skolebygget i vinter.
Ombygging- og utvidelse av Kroken kirke sto ferdig etter sommeren og ble tatt i bruk/innviet
etter formell åpning og gudstjeneste søndag den 8. september.
Prosjektet “Toke Brygge” har i 2013 gått over fra stedsutvikling og fornyelse langs
vannfronten, til å konsentrere seg om “bolyst og boligutvikling”. Det har vært arbeidet
sammen med arkitekt og grunneiere for bo/trivsel og leilighetsutvikling. Arbeidet fortsetter
inn i 2014 med målsetting om konkrete avklaringer i løpet av første halvår.
Av øvrige store prosjekter har samarbeidet med Nissedal kommune når det gjelder felles
vann- og avløpsrensing på Gautefall vært arbeidet med i hele 2013 og har fulgt en planlagt
utvikling og utbygging. Nytt felles vanntårn på Nissedalsiden var ferdig vinteren 2013.
Prosjektet ledes av en felles styringsgruppe.
Hva angår den såkalte “Samhandlingsreformen” innen Helse- og omsorg har vi i store trekk
greid å holde oss innenfor våre budsjetterte målsettinger og forventninger. Samarbeidet med
Sykehuset Telemark HF og de øvrige Grenlandskommunene har vært tilfredsstillende.
På den merkantile og administrative siden arbeides det fortsatt med IKT fornyelse og
modernisering.
I 2013 startet vi bl.a. felles prosjekt i regi av GKI (Grenlandskommunenes innkjøpsenhet) for
innføring av elektronisk handel (E-handel).
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Ut over dette arbeides det løpende med å se på felles samarbeid med de øvrige
Grenlandskommunene der det er gevinster på samordning av tjenester. Konkrete prosjekter
gjenspeiles i årlige handlingsplaner som vedtas politisk i alle 6 kommunene.
Drangedal kommune har i 2013 hatt en nedgang i folketallet med 4 personer. Folketallet pr.
01.01.2014 er 4135.
Ny politisk organisering (som ble vedtatt høsten 2011) ble i praksis satt i funksjon med
avklarte fullmakter fra 2012. Dette er ny komitèstruktur for Livsløp, Stedsutvikling og
Utredning, som alle har innstillingsmyndighet overfor kommunestyret.
Rådmannen registrerer et noe større antall saker til behandling i disse komitèer i 2013.
Kommunestyrets målsetting ved ny struktur var bl.a. ønsket om større politisk engasjement og
deltagelse forut for kommunestyrebehandling.
Rådmannen vil takke alle kommunens ansatte, samarbeidspartnere og kommunens folkevalgte
for innsatsen og samarbeidet i 2013.

Drangedal, 21. april 2014

Jørn Chr. Knudsen
Rådmann
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1. Årsberetning for 2013
1.1 Vesentlig og sentral økonomisk informasjon
I 2013 har rentenivået i Norge vært stabilt lavt. Ifølge Norges Bank har kronen vært litt
svakere enn lagt til grunn, og lønnsveksten i 2013 ble høyere enn ventet. Styringsrenten har
holdt seg uendret på 1,5 % siden 14. mars 2012. I tillegg har kommunen gjennom
refinansiering og innhenting av nye lån fått ned gjennomsnittsrenten på våre lån slik at denne
var på 2,44 % ved utgangen av året.
Konsumprisindeksen har fra desember 2012 til desember 2013 økt med 2,0 %. I
statsbudsjettet for 2013 ble det lagt til grunn en generell prisvekst på 3,3 % i kommunene,
men dette er påvirket av både konsumprisene og av lønnsveksten. Konsumprisindeksen justert
for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser har vært 2,0 % i fra
desember 2012 til desember 2013.
Drangedal kommune er deltager i Grenelandskommunenes innkjøpsenhet (GKI).
Innkjøpssamarbeidet gir oss årlige besparelser. Ved forhandling av nye rammeavtaler og
reforhandlede avtaler på samme varer og tjenester som tidligere er forhandlet, blir det derfor
begrenset prisvekst i forhold til lønns- og prisvekst for øvrig som det som er realistisk å oppnå
i gevinst. Innkjøpsregelverket er krevende å etterleve. GKI er til stor hjelp for Drangedal
kommune for å være i stand til å etterleve regelverket. Felles prosjekt i GKI for innføring av
e-handel i våre kommuner løper videre i 2014.
Drangedal Everk KF har også i 2013 hatt et driftsår med resultat over det budsjetterte.
Lønnsoppgjøret i 2013 i kommunal sektor ble gjennomført med en ramme på ca. 4 %. Dette
er i hovedsak i samsvar med forutsetningene i statsbudsjettet for 2013.

1.2 Økonomisk utvikling
Drangedal har i løpet av 2013 hatt en nedgang i folketallet med 4 personer. Folketallet pr.
1.1.2014 er 4135.
Vi har i 2013 oppnådd nesten hele den budsjetterte skatteinngangen. Vi har et mindre avvik
på kr. 0,4 mill. Dette har i hovedsak blitt kompensert av rammeoverføringer fra Staten.
Prosjektet for Toke Brygge ser ut til å måtte forlenges noe i forhold til opprinnelige planer.
Det varslede tilskuddet fra Telemark Fylkeskommune i 2013 har uteblitt da tiltenkte midler
har blitt disponert på annen måte. Det arbeides videre med finansiering av fullføring av
målene i prosjektet.
Felles satsing mellom Nissedal og Drangedal for vann- og avløpsløsninger på Gautefallheia
løper videre. Nytt felles vanntårn på Nissedalsiden var ferdig vinteren 2013. Det forventes at
løsningen skal sikre kapasiteten midlertidig for alle abonnentene. Prosjektet ledes av en felles
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styringsgruppe. Målsettingen er å skape grunnlag for videre vekst i kommunen spesielt med
tanke på forvaltning av tomtearealer og utvikling av lokalt næringsliv knyttet mot
hyttebygging og turisme. Felles styringsgruppe for prosjektet har kommet fram til at bygging
av nytt renseanlegg vil kunne utsettes en del år, i forhold til opprinnelige planer, ved
midlertidig å gjøre tilpasninger på eksisterende anlegg på heia og i Treungen.

1.3 Statlige styringssignaler og utvikling i rammebetingelser
Skatteinngangen i Norge ga nok et år en økning i frie inntekter utover budsjettert nivå.
For Drangedal kommune utgjorde dette mindre enn året før. Sum inntekt fra skatt og
rammeoverføringer utgjør kr. 0,7 mill. mer enn budsjettert for 2013.
Vårt vedtatte finansreglement gir grunnlag for å utjevne noe av risikoen for renteøkning
gjennom en fordeling av våre lån på fast og flytende rente. Ved utgangen av 2013 hadde vi
en andel på 33 % med fast rente lenger enn et år. Dette samsvarer med reglementets
minimumskrav. Siden rentenivået har vært stabilt lavt for tiden, har denne strategien gjort det
mulig å få ned gjennomsnittsrenten betydelig.

1.4 Forhold av betydning for økonomisk utvikling
Året 2013 er fjerde året med ”ny eiendomsskatt” for alle eiendommer i kommunen. Dette har
gitt en inntekt på ca. kr. 7,2 mill. med en sats på 4 0/00. Maksimal tillatt sats etter regelverket
er 7 0/00. I budsjettet for 2014 har kommunestyret vedtatt å øke satsen til 6 0/00.
Lønnsoppgjøret i 2012 gav et stort overheng til 2013 på hele 2,7 %. Mellomoppgjøret i 2013
har for dette året gitt mye lavere reguleringspremie til pensjon i KLP enn året før. Dette gir et
stort bidrag til å dekke merforbruk for Helse og velferd i 2013.
Kommunen har fortsatt med det påbegynte moderniseringsarbeidet som ble initiert i
budsjettdokumentet for 2010 for å gjøre oss i stand til å jobbe smartere og mer effektivt der
det er teknisk mulig. Dette er en løpende prosess som vil gå over flere år.

1.5 Vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap
Sektor 099 Finansiering, sektor 200 Oppvekst og undervisning og sektor 400 Plan, næring og
kultur har netto regnskap i samsvar med budsjettet.
Sektor 100 Rådmann med stab har mindreforbruk kr. 1,0 mill. i forhold til budsjett. Sektor
101 Politikk har mindreforbruk på kr. 0,2 mill. Sektor 102 Fellesutgifter har mindreforbruk på
kr. 8,8 mill. i forhold til budsjett. Mindreforbruket i sektor 102 skyldes i hovedsak
premieavvik knyttet til pensjonsordningene med kr. 3,3 mill., samt lavere pensjonsregulering
med kr. 5,5 mill. Sektor 300 Helse og velferd har merforbruk på kr. 6,7 mill. i forhold til
budsjett. De mest vesentlige avvikene blir forklart i kommunens årsmelding for 2013.
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Kommunens driftsregnskap er gjort opp med et mindreforbruk på kr. 3,3 mill. i forhold til
budsjett. Kommunens investeringsregnskap er gjort opp med et udekket beløp på kr. 0. Men
det er kun dekket opp for kr. 5,2 mill. av udekket beløp på kr. 11,9 mill. fra 2012. Det
resterende er planlagt dekket av tilskudd til FH-boliger som kommunen fikk utbetalt i januar
2014 med kr. 10,3 mill. Dette har i mellomtiden vært dekket av likviditetsbeholdningen.
Det er gjennomført kommunale investeringer på brutto kr. 178,9 mill. i 2013. Av dette er kr.
147,1 mill. finansiert med lån pr. 31.12.13. De største investeringene fordeler seg på bl.a. FHboliger, ny skole i sentrum, kommunale veier, vann- og avløpsløsninger på Gautefallheia,
vann- og avløpsløsninger for øvrig, fjernvarmeanlegg og tilskudd til Kroken kirke. Det vises
til note 10 samt skjema 2B for ytterligere detaljer. Det er overført kr. 29,2 mill. fra drift til
investering. Dette er i hovedsak momskomp fra investeringer som er benyttet som
egenfinansiering av investeringer.
Kommunen har nå kun ubrukte lånemidler på kr. 1,7 mill. som i sin helhet gjelder startlån.

1.6 Likestilling
Toppleder
4
3

Kjønnsfordeling i lederstillinger
Kvinner
Menn

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

1.7 Interkommunalt samarbeid
Drangedal kommune deltar i følgende interkommunale samarbeid:
 Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS (IATA IKS)
 Telemark Kommunerevisjon IKS
 Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS
 GKI – Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet
 Grenlandssamarbeidet
 Vekst i Grenland AS


I tillegg kommer samarbeid på enkelte andre område som er organisert etter § 27
i kommuneloven
o Fellesprosjekt for vann- og avløpsløsninger på Gautefallheia som ledes av
en felles styringsgruppe fra både Nissedal og Drangedal

1.8 Øvrige forhold
For å ivareta internkontrollen har rådmannen løpende fokus på en god arbeidsdeling på alle
forhold som genererer kommunale utbetalinger. For å sikre en høy etisk standard i
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virksomheten har det i løpet av høsthalvåret blitt fokusert på de etiske retningslinjene i
kommunen gjennom en nettbasert opplæring for alle ansatte. Revidert anskaffelsesreglement
for Grenlandskommunene ivaretar etisk standard på innkjøpsområdet og har også et eget
punkt om etisk handel. I tillegg har vi brukt kommunerevisjon til kursing i grunnleggende
økonomi for alle som bl.a. håndterer innkjøp og fakturabehandling.

1.9 Forbruk av budsjett
Her vises akkumulert avvik regnskap mot periodisert budsjett hittil i år.
Resultat
Akkumulert avvik
Mål (budsjett)
Akkumulert resultat
Trend

Akkumulert tallverdier
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1.10 Kommentarer for Drangedal kommune
Økonomi
Utvikling i nøkkeltall fra driftsregnskapet:
2013
2012
2011
Driftsinntekter
-364,6 -335,0
-301,4
Driftskostnader
346,8
311,7
293,2
Brutto driftsresultat
+ Underskudd
- Overskudd **)
-17,8
-23,3
-8,2
Netto finansposter
15,6
13,4
12,5
Motpost
-14,7
-13,1
-12,4
avskrivninger
Netto driftsresultat
+ Underskudd
- Overskudd **)
-16,9
-23,0
-8,2

Alle tall i millioner kr.
2010
2009
2008
-272,4
-263,1
-229,4
274,1
265,5
231,3
1,7

2,4

2007
-210,0
207,9

1,9

14,1
-12,6

13,8
-11,4

12,6
-10,5

3,2

4,8

4,0

-2,1
11,5
-9,6

-0,2

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

Brutto driftsresultat i
%
Netto driftsresultat i
%

2013
4,9 %

2012
7,0 %

2011
2,7 %

2010
-0,6 %

2009
-0,9 %

2008
-0,8 %

2007
1,0 %

4,6 %

6,9 %

2,7 %

-1,2 %

-1,8 %

-1,7 %

0,1 %

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.

Bruk og avsetning til fond:

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

Alle tall i millioner kr.

2013
6,8
6,6
0,2

2012
15,0
6,3
0,6

2011
9,1
3,8
0,2

2010
8,9
3,4
2,0

2009
15,7
3,1
2,0

2008
19,0
4,4
2,3

2007
23,1
4,8
4,0

0,3

0,6

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,9

22,5

14,1

14,3

20,8

25,7

31,9

-0,2

-6,5

-4,9

-6,2

-8,6
8,3

** Avsetning av overskudd fra 2006regnskap
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Utvikling i egenkapitalen:
2013
Total egenkapital i
36,7
balansen
Endring i
egenkapital
+ Økning
- Reduksjon
-1,7

2012
38,4

2011
30,3

8,1

* -42,2

Alle tall i millioner kr.
2010
2009
2008
72,5
77,3
81,6

-4,8

-4,3

-3,3

2007
84,9

0,9

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

Utvikling i langsiktig lånegjeld:
2013
2012
Langsiktig gjeld
383,5
248,1
(bankgjeld)
Endring i lånegjeld
135,4
39,8
Gjeld i hele tusen kr.
93tkr
60tkr
5)
4)
pr.innb.

2011
208,3

Alle tall i millioner kr.
2010
2009
2008
168,2
177,0
169,5

2007
144,2

40,1
50tkr

-8,8
41tkr

7,5
43tkr

25,3
41tkr

4,5
35tkr

3)

2)

1)

1)

1)

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

Beregnet netto lånegjeld:
2013
2012
Langsiktig lånegjeld
383,5 248,1
ekskl.
pensjonsforpliktelser
Utlån
-15,6
-14,6
Ubrukte lånemidler
-1,7
- 0,9
Netto lånegjeld
366,2 234,4
Netto lånegjeld i % av
100,4 70,0 %
brutto driftsinntekter
%
Netto lånegjeld i hele
89tkr
57tkr
tusen kr. pr. innbygger
etter samme folketall som
i tabellen over

2011
208,3

Alle tall i millioner kr.
2010
2009
2008
168,2
177
169,5

2007
144,2

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

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

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

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

-8,2
-11,1
124,9
59,5 %

35tkr

31tkr

29tkr

30tkr

30tkr
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Kommentarer til driftsregnskapet for 2013:
Skatt på inntekt og formue

Det er i 2013 innkassert 72,2 mill.kr. i skatter som er en økning i forhold til 2012.
Sammenlignet med budsjett for 2013 har vi en skattesvikt på 0,375 mill.kr. som utgjør 0,5 %.
Dette er samme avviksnivå som i 2012.
Ordinært rammetilskudd
For 2013 er det inntektsført 157,2 mill. kr. i rammeoverføring. Dette er 0,8 mill. kr. høyere
enn budsjettert og kompenserer også for svikende skatteinntekt.
Overført til investeringsregnskapet
I opprinnelig budsjett for 2013 er det budsjettert med 0,5 mill. kr. i momskompensasjon under
sektor 099 Finansiering i driftsbudsjettet. Budsjettet forutsetter at dette kan hentes fra
momskompensasjon på investeringer. Momskompensasjon på investeringer utgjorde i 2013
totalt 29,0 mill. kr. Det overskytende 28,5 mill. kr. er overført fra driftsregnskap til
investering. I tillegg inneholder investeringsbudsjettet for 2013 en forutsetning om at 0,6 mill.
kr. skal overføres fra driftsregnskap til investeringsregnskap for finansiering av
kapitalinnskudd i KLP da dette ikke er lovlig å dekke med låneopptak.

1.11 Utvikling i endelige innbyggertall:

Innbyggertall

1.1.2014 1.1.2013 1.1.2012
4135
4139
4126

1.1.2011
4124

1.1. 2010 1.1. 2009 1.1. 2008
4159
4138
4111

Dette gir en nedgang på 4 personer i Drangedal i løpet av 2013 tilsvarende en nedgang på -0,1
% i forhold til forrige årsskifte.
Befolkningsveksten på landsbasis ble 1,14 % i 2013. Tilsvarende vekst for Telemark i 2013
utgjør 0,33 %.

Ordføreren gratulerer
Halvor Olsen og
Holte Gård som vinner
av årets nyskaping for
sin andekråsconfit i
Det Norske Måltid
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I 2013 mottok Toke Brygge Tettstedsprisen

Come taste the band fikk kulturprisen for 2013

fra Telemark Fylkeskommune

Konsert med Norstoga og Bratland i Tokestua
Foto: Johnny Stene

Åpning av Drangedalsdagene 2013
Foto: Hilde Tveit Kirkeby

Jubilanter i 2013:
Vi takker for innsatsen; 25, 35 og 45 år i tjeneste i Drangedal kommune !

25 år: Sonja Forberg, Gerd Haugland, Olaug Jonskås, Else Torill Lauvli, Anita
Irene Lunden, Lars Naas, Laila Refsdal, Ann Kristin Lenes Strand, Karin Sætre,
Aud Elin Øygarden, Liv Oddny Øygarden
35 år: Anne Solbjørg Bergane, Håvard Hagen, Tove Nestangen,
45 år: Helge Esborg
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1.12 Kommunestyresaker i 2013
7. februar 2013
1/13 Godkjenning av protokoll fra møtet 13.12.2012
2/13 Reguleringsplan for Motjen: Klage på vedtak
3/13 Overflytting av elever fra Bostrak skole til Drangedal 10 årige skole
4/13 Skoleruta for Drangedalskolene 2013/14
5/13 Navnekonkurranse - ny kultursal
6/13 Praktisk gjennomføring av ny organisering av næringsfunksjonen
7/13 HØRINGSUTTA LELSE ANGÅENDE «VARSEL OM VEDTAK VEDRØRENDE OMORGANISERING
AV 110-SENTRA LER I POLITIDISTRIKTENE TELEMARK OG AGDER
21. mars 2013
8/13 Godkjenning av protokoll fra møtet 07.02.2013
9/13 2.gangsbehandling. Rølandsåsen
10/13 Revisjon og endringer av avtaler mellom Sykehuset Telemark Helseforetak (ST HF) og Drangedal
kommune
11/13 Oppløsning eller videreføring av Telemark interkommunale næringsfond?
12/13 Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet - 2013
13/13 Årsmelding 2012 fra Drangedal kontrollutvalg
O2. mai 2013
14/13 Godkjenning av protokoll fra møtet 21.03.2013
15/13 Driftsrapport for 2012, Drangedal everk KF
16/13 1.Gangsbehandling av reguleringsplan endring for Eikenes gnr 25, bnr 20
17/13 1. gangsbehandling Detaljregulering for Bratsbergeia 2
18/13 Endelig fastsettelse av minsteareal for elg i Drangedal
19/13 Forsøksordning med iPad på 8. trinn skoleåret 2013-2014
20/13 Energi og klimaplan Drangedal Kommune - Revidering
21/13 Evaluering av kostnadsreduserende tiltak og driftsmessig omstilling i Drangedal kommune 2010-2013
22/13 Godkjenning av vedtekter for Drangedal næringsråd
23/13 Fagnemnd for utmark - melding om fratredelser
20. juni 2013
24/13 Godkjenning av protokoll fra møtet 02.05.2013
25/13 Reorganisering av interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Telemark (IUA Telemar)
26/13 Ny 1. gangsbehandling for detaljregulering Eikenes hyttefelt
27/13 Drift, budsjett og organisering av kultur og kino i Tokestua
28/13 Organisering av friluftslivet i Grenlandsregionen
29/13 Drangedal everk KF, Årsregnskap og beretning for 2012
30/13 ENDRING AV NETTLEIE-TA RIFFER FRA 01.07.2013
31/13 Gautefall Biathlon KF - Årsregnskap og årsberetning 2012
32/13 Gautefall Biathlon KF - 1. tertialrapport 2013
33/13 DKE KF - Årsregnskap og årsberetning 2012
34/13 DKE KF - 1. tertialrapport 2013
35/13 Årsoppgjøret for 2012 - Drangedal kommune
36/13 Tertialrapport januar-april 2013 samt budsjettendringer
37/13 Rapportering pr. 31.12.2012 i henhold til finansreglement
38/13 Selvskyldnerkausjon for lån til Drangedal Produkter AS
39/13 Skatteregnskapet 2012
40/13 Husleieberegninger FH - boliger 2013
41/13 Årsmelding for Drangedal Eldreråd 2012
42/13 Årsmelding for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Drangedal kommune 2012
43/13 Barnehagedekning i Drangedal kommune
44/13 Bosetting og integrering av flyktninger
45/13 Årsmelding for Drangedal kommune 2012
46/13 Årsmelding for Grenlandssamarbeidet - 2012
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12.september 2013
47/13 Godkjenning av protokoll fra møte 20.06.2013
48/13 Husleie i FH-boliger Journalført
49/13 Evaluering av Fagnemnd for utmark
50/13 Søknad om fritak / oppnevning av medlem til Gautefall Løypelag og til Grenlands friluftsråd
51/13 Godkjenning av protokoll fra møte 12.09.2013
52/13 Søknad om fritak fra politiske verv
53/13 Valg av nytt medlem til formannskapet
54/13 Suppleringsvalg: oppnevning av nye medlemmer
55/13 DKE KF - Tertialrapport pr 31.08
56/13 Gautefall Biathlon KF - Tertialrapport pr 31.08
57/13 DKE KF - Vedtektsendring iht Kommuneloven om "Åpne møter»
58/13 Driftsrapporter 1 halvår 2013 for Drangedal everk KF
59/13 2. gangsbehandling av Områdeplan for Neslandsvatn sentrum
60/13 2. gangsbehandling reguleringsplanforslag Bratsbergheia 2
61/13 2.gangsbehandling regulerleringsplanendring for Eikenes hyttegrend
62/13 2. gangsbehandling: Detaljregulering: Gbnr. 15/6, Langbråten –Reguleringsplan – nedre Toke
63/13 Tokestua: Retningslinjer for leie av lokaler, utstyr og personell
64/13 Retningslinjer for bruk av Drangedal kommunes offisielle sosiale medier
65/13 Boligpolitikk i Drangedal
66/13 Bosetting av flyktninger 2014-2016
67/13 Etablering av nytt interkommunalt næringsselskap i Grenland
24. oktober 2013
68/13 Godkjenning av protokoll fra møte 12.09.2013
69/13 Tertialrapport januar - august 2013 med budsjettendringer
70/13 GBNR. 43/1,51,52,53 - GBNR. 42/1,42,43,44 – GBNR. 39/2 OG GBNR: 31//6,7 –SØKNAD OM
KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM –ÅSE VØLLESTAD
71/13 Lokal tiltaksanalyse for vannområde Kragerøvassdraget
72/13 Flere inn på tunet i Drangedal - Sluttrapport 2011-2013
73/13 GODTGJØRINGER TIL FOLKEVA LGTE 2013
74/13 KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN
75/13 Interkommunalt samarbeid om utføring av førebyggjande tenester innan brannvern
76/13 Rullering av samfunnsdel av kommuneplan 2014 – 2024
12. desember 2013
77/13 Godkjenning av protokoll fra møte 14.11.2013
78/13 DRIFTSRAPPORT 3 KVARTAL 2013 FOR DRANGEDAL EVERK KF
79/13 DRANGEDA L EVERK KF, BUDSJETT FOR 2014
80/13 DRANGEDA L EVERK KF - VEDTEKTSENDRINGER IHT KOMMUNELOVEN OM «ÅPNE
MØTER»
81/13 DKE KF – BUDSJETT 2014
82/13 DKE KF – OPPTAK AV LÅN
83/13 Gautefall Biahlon – Budsjett 2014
84/13 Kommunalt næringsfond, årsrapport 2013 og handlingsplan 2014-2024
85/13 Gautefallheia VA, midlertidig løysing
86/13 Forslag til planprogram for Kommuneplanens arealdel og Kommunedelplan for Gautefallheia
87/13 Utvidelse av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
88/13 BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017
89/13 Ubrukte lånemidler 2013
90/13 Spillemidler 2014
91/13 SKOLERUTA FOR GRUNNSKOLEN I DRANGEDA L KOMMUNE, SKOLEÅRET 2014/2015
92/13 Endring av vedtekter i kommunale barnehager
93/13 Forvaltningsrevisjon SMIL -midler
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2. Drangedal kommune 2013
I 2012 startet oppgraderingen av målstyringsverktøyet BMS (-balansert målstyring), og dette
arbeidet fortsatte i 2013. Oppgraderingen har ført til endringer i oppsett av grafer og
resultater, men resultatene er likevel sammenlignbare med tidligere år.

2.1 Medarbeidertilfredshet

Resultat
Resultat for kommunen
Mål

Verdi
4,6

Dato intervall
2013

4,7

2013

Medarbeidertilfredshet

Kommentarer
Medarbeiderundersøkelsen for 2013 ble gjennomført i oktober. Det var totalt 443 som mottok
undersøkelsen og 311 svarte. Ansatte som har flere stillinger/ledere svarer på undersøkelsen
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for hver stilling. Undersøkelsen fra 2013 har en svarprosent på 70,2 %. Dette er en stor
økning i svarprosent fra 2012 som da var på 62,6 %.
På medarbeiderundersøkelsen gir de ansatte poeng for hvert spørsmål på en skala fra 1-6.
Overordna mål for medarbeidertilfredshet ble satt til 4,7 for 2013.
Resultatet fra medarbeidertilfredsheten ble totalt for hele kommunen 4,6 poeng for 2013, og
når dermed ikke målet for året. Medarbeiderundersøkelsen viser en liten nedgang fra 2012 på
0,1 poeng totalt.
Resultatene viser at medarbeiderne har godt samarbeid og trives med sine kollegaer, og gir
dette hele 5,42 poeng. Om de løser felles arbeidsoppgaver på en god måte får 5,08 poeng, og
de gir 5,12 poeng på spørsmål om det er et mobbefritt miljø på arbeidsplassen.
De ansatte mener de har nødvendig kompetanse til å gjøre jobben, og gir dette 4,76 poeng, og
de ansatte gir 4,96 poeng til hvor fornøyde de totalt sett er med innholdet i jobben sin.
De ansatte opplever at det er trygt på arbeidsplassen sin, og gir dette hele 5,1 poeng. De synes
de kan varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og gir dette 4,68 poeng. Skjema
for varsling ligger lett tilgjengelig på Ansattportalen.
De fleste ansatte er godt kjent med målene for sine arbeidsplasser og gir dette 5,03 poeng. De
gir 5,04 poeng på spørsmålet om de bidrar aktivt til at arbeidsplassen skal nå disse målene.
Medarbeiderne gir 4,08 poeng på spørsmålet om de har nok tid til å gjøre jobben sin, omtrent
samme resultat som i 2012 da resultatet var på 4,16 poeng.
Inneklimaet får i år en poengsum på 3,86. Dette er en liten økning fra i fjor da resultatet ble
3,56. Økningen i resultatet kan ha sammenheng med at en del medarbeidere har flyttet inn i
nye eller oppussede lokaler i løpet av 2013.
Hvor fornøyde de ansatte er med den overordna ledelsen i kommunen, får i år 4,12 poeng.
Dette er en økning fra 2012 da resultatet ble 4,02 poeng.
De ansatte er svært fornøyde med sin nærmeste leder, og gir 4,86 poeng på dette spørsmålet.
De gir 4,32 poeng på om de får tilstrekkelig tilbakemelding på jobben de gjør. Medarbeiderne
mener at nærmeste leder er lydhør for deres synspunkter, og gir dette 4,81 poeng.
De ansatte har mulighet til å jobbe selvstendig, og gir dette 5,26 poeng, og de mestrer jobben
sin ut fra forventningene som stilles, og gir dette 4,92 poeng.
Muligheten til å få en stillingsstørrelse som er tilpasset den ansattes behov får 4946, omtrent
likt som i 2012 da resultatet ble 4,45 poeng.
Arbeidstakerne i kommunen er stabile, og gir 4,99 poeng på spørsmålet om de tror at de
jobber i kommunen om 3 år. På spørsmålet om medarbeiderne vil anbefale andre å søke jobb
på deres arbeidsplass gir de 5,12 poeng. Medarbeiderne i Drangedal er også stolte over
arbeidsplassen sin, og gir dette en høy poengsum på 5,06 poeng.
På spørsmålet om hvor fornøyde der er arbeidssituasjonen sin totalt svarer de 4,7 poeng.
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Resultatene fra undersøkelsen har blitt fulgt opp av sektorlederne som har hatt ansvaret for å
følge opp undersøkelsen i egen sektor.

2.2 Medvirkning

Resultat
Resultat for kommunen
Mål

Verdi
4,9

Dato intervall
2013

4,6

2013

Trend

Medvirkning

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

Resultat
Resultat for kommunen
Mål

Verdi
4,7

Dato intervall
2013

4,5

2013

Informasjon

Kommentarer
Resultatet er en sammenstilling av resultatene fra 9 av spørsmålene fra
medarbeiderundersøkelsen som berører ulike sider av temaet informasjon.
Målet for medarbeidernes tilgang til informasjon ble satt til 4,5 for 2012, og resultatet ble 4,7
poeng Dette er en nedgang fra 5,1 poeng i 2012, men godt innenfor målet for 2013.
Informasjon gjøres tilgjengelig for alle ansatte på Ansattportalen. De ansatte gir 4.76 poeng på
spørsmålet om de får nok informasjon til å gjøre en god jobb.
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2.4 Egenvurdert kompetanse

Resultat
Resultat for kommunen
Mål

Verdi
4,7

Dato intervall
2013

4,7

2013

Kommentarer
Resultatene er en sammenstilling av svarene på 6 av spørsmålene i medarbeiderundersøkelsen
som omhandler de ansattes egen opplevelse av om de har tilstrekkelig kompetanse til å utføre
jobben. Egenvurdert kompetanse var et nytt mål fra 2012. Rådmannens ledergruppe har valgt
å sette måltallet til 4,7 for 2013. Resultatet viser at vi oppnår målet med et resultat på 4,7
totalt for kommunen og at ansatte i stor grad opplever å ha nødvendig kompetanse i jobben
sin, selv om resultatet er en nedgang fra 5,1 i 2012.

Høstdag

Foto: Arnhild Bø
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2.5 Sykefravær

Resultat hittil i år
Virkelig

Verdi
6,9%

Dato intervall
2013

I fjor

6,2%

2012

Mål

5,5%

2013

Antall sykedager

5 647,8

2013

Mulige dagsverk

81 552,0

2013

Sykefravær <16 dager

1 553,0

2013

Sykefravær > 16 dager
Resultat denne perioden

4 094,8
Verdi

2013
Dato intervall

Trend

Sykefravær pr. år
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Fravær over og under 16 dager

Andel egenmelding og sykemelding

Sykefravær denne perioden
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Kommentarer
Sykefraværet for Drangedal kommune for 2013 var totalt på 6,9 %. Dette er en økning fra
2012 da sykefraværet var på 6,2 %. Målet for 2013 var på 5,5 %, og ble dermed ikke
oppnådd. Sykefraværet for Drangedal kommune ligger tross økningen under
gjennomsnittsnivået for kommunal forvaltning totalt for landet. Sykefraværet i kommunal
forvaltning var for 4. kvartal 2013 på 8,3 % (tall fra SSB).
Rådmann med stab hadde i 2013 et sykefravær totalt på 4,8 %, en nedgang fra 6,8 i 2012.
Sektor for Teknikk, landbruk og kultur hadde sykefravær totalt på 7,8 % for 2013, en økning
fra 1,2 i 2012. Oppvekst og undervisning hadde et sykefravær på totalt 5,3 for 2013, en
nedgang fra 5,4 % i 2012. Helse og velferd hadde et fravær på 8,9 %, en økning fra 7,4 % i
2012. Sykefraværet vil bli nærmere kommentert under kapitlene for sektorene.
Drangedal kommune har fokus på forebygging og oppfølging av sykefravær. Lederne følger
opp de ansatte og lager oppfølgingsplaner. Bedriftshelsetjenesten skal delta på dialogmøter på
arbeidsplassene og bistår i oppfølgingen av sykemeldte behov. Drangedal kommune har både
overordnet og sektorvise planer for samarbeid og tiltak fra Vestmar bedriftshelsetjeneste for
2013. Det blir i samarbeid med hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet utarbeidet årlig
HMS/IA plan for kommunen. Sykefraværs-statistikk og HMS avvik gjennomgås i hvert møte
i AMU. Det er gjennomført risiko og sårbarhetsanalyser i alle avdelinger i 2013, og utarbeidet
tiltak på bakgrunn av disse som et ledd i avdelingenes HMS plan. Kommunen har videreført
avtale om subsidiert trening som helsefremmende tiltak i 2013.

Skiføre Foto: Arnhild Bø
Skiføre Foto: Arnhild Bø
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3. Rådmann med stab
Avdelingene som er organisert under Rådmann med stab er Rådmannskontoret,
Økonomiavdelingen og Servicekontoret, IKT avdelingen og Lønn og personalavdelingen. Her
blir resultatene for medarbeidertilfredshet og tall for sykefravær presentert og kommentert.
Rådmann med stab har totalt 20 årsverk og er lokalisert i kommune huset.

3.1 Rådmannskontoret
Rådmannen har det øverste administrative ansvaret i kommunen.
Kontoret har følgende funksjoner:


Kommunens postmottak, med ansvar for journalføring, offentlige postlister og
kommunens sentralarkiv.



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.



Næringsfunksjon

Kontoret har i 2013 hatt stor aktivitet. I tillegg til løpende oppgaver har det vært etterarbeid
med opplæring og implementering av elektroniske løsninger på sak/arkiv og møtebehandling
for folkevalgte.
Etter at Drangedal Næringsselskap AS ble oppløst er næringsfunksjonen med næringssjef
organisert under rådmannen. Næringssjefen er rådmannens saksbehandler på nærings- og
turistrelaterte oppgaver. Drangedal kommune er forøvrig medeier i Vekst i Grenland.

3.2 Økonomiavdelingen og Servicekontoret
Økonomiavdelingen har fortsatt samarbeidet med sektorene på utarbeiding av budsjettene.
Det er hele tiden nødvendig med fokus på vesentlighet for å økonomisere med tiden i forhold
til bemanningsressursene. BMS-systemet har vært under videreutvikling gjennom 2013 med
gjennomføring av mer automatisk oppdatering av tallene mellom Agresso økonomisystem og
ledelsesrapporteringen i BMS. Det er videre lagt vekt på å hjelpe sektorene med korrekt
periodisering av budsjettet på de vesentlige delene der feilperiodisering kan gi misvisende
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informasjon. De ansvarlige for skatt og innkreving har opprettholdt høy kvalitet med gode
resultater på innkrevingen. Økonomiavdelingen yter utstrakt service overfor DKE KF og GB
KF. I tillegg bistår vi Servicekontoret med bl.a. saksbehandlingen på forvaltning av startlån.
Servicekontoret har som mål å møte henvendelser fra publikum med en rask ekspedisjon og
utfører løpende den saksbehandling som er delegert til kontoret. I tillegg formidles kontakt
videre til rette saksbehandler på de områder som de ulike sektorene må besvare. Til tross for
perioder med sykefravær også i 2013, har man greid å etterleve ønsket om høy servicegrad.
Servicekontoret har også en viktig rolle med å håndtere henvendelser fra publikum og fra
media hvis kriseberedskap blir satt i verk.

3.3 IKT- avdelingen
Drift 2013

IKT-avdelingen i kommunen har i 2013 bestått av 3 årsverk.
Avdelingen har ansvar for all drift og vedlikehold av kommunens klienter, servere og
telefoniløsninger med unntak av legekontoret. IKT avdelingen jobber kontinuerlig med
fornyingsprosjekter og har fortsatt med å fornye mye gammelt utstyr både på klient og server
siden også i 2013.
Avdelingen har implementert og/eller deltatt i følgende prosjekter:
Ny backup løsning:
Installert nytt symantec backup system for både åpen og sikker sone i kommunen.
Skole:
Satt opp iPad’er til 8. klassinger på Drangedal 10-årige skole som en prøveordning for
skoleåret 2013/14. Satt inn nye switcher, patchet og montert trådløst i nytt skolebygg.
Microsoft Exchange:
Installert ny Exchange server og oppgradert programvare til nyere versjon.
Virtuelt miljø:
Faset ut gamle fysiske servere og erstattet disse på virtuelle på kommunens vmware miljø
Wi-Fi/Trådløst:
Nytt Meru trådløst system
Kommunens internett og intranett løsning
Skien kommune har driftet kommunens hjemmeside og ansattportal. Dette ble overført til
Drangedal kommune på lokale servere.

3.4 Lønn og personalavdelingen
Personalavdelingen har 3,5 årsverk fordelt på 4 ansatte.
Avdelingen arbeider tett ut mot resten av kommuneorganisasjonen og de ansattes
organisasjoner.
Hovedoppgavene er lønnsarbeid, saksbehandling, rådgivning og veiledning innen
lønn/personal/HR-området, forhandlinger og rekruttering med søknadsadministrasjon.
Avdelingen har også ansvaret for overordna HMS arbeid og utarbeider overordna HMS/IA
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plan for kommunen. Avdelingen utarbeider overordna kompetanseplan for kommunen, og
administrererer og følger opp kommunens kompetansekarteleggingsverktøy, Dossier.
Personalavdelingen har oppfølgingsansvaret for frikjøpte tillitsvalgte samt hovedverneombud
og inntaket av lærlinger.
Avdelingen har ansvaret for å utbetale lønn til kommunalt ansatte, DKE KF, Drangedal
kirkelige fellesråd samt utbetale godtgjøring til folkevalgte.
I februar 2013 tiltrådte ny Lønnsansvarlig. I 2013 var det opplæring av nye medarbeidere
samt utvikling og revisjon av rutiner som har hatt fokus i tillegg til daglig drift. Vi har i denne
sammenheng også jobbet med å forenkle og forbedre rutiner og utnytte mulighetene i
programvare som QM+, 360 og GAT. Vi har også klargjort lønnssystemet for elektronisk
innhenting av skattekort og forberedt innføringen av nytt elektronisk rekrutteringssystem.
I 2013 var det et mellomoppgjør, og lønnsøkning i kap 4 ble i sin helhet bestemt sentralt. Vi
gjennomførte lokale forhandlinger for ansatte i kap 3.4 og kap 5. Lønnsoppgjøret ble
gjennomført innenfor budsjett.
Av overordna HMS aktiviteter var hovedfokus risiko og sårbarhetsanalyser samt registrering
av avvik i vårt HMS system Quality Manager.

3.5 Medarbeidertilfredshet

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,8

Dato intervall
2013

4,7

2013

Kommentarer
Medarbeidertilfredsheten for rådmann med stab får totalt 4.8 poeng av 6 mulige.
Medarbeidertilfredsheten er noe lavere enn i fjor, men over målsetting som var 4,7 for 2013.
Andre resultater fra undersøkelsen hos rådmann med stab: Medvirkning fikk 5.2 poeng,
informasjon 4,9 og egenvurdert kompetanse fikk 5.1 poeng i 2013.
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3.6 Sykefravær

Resultat hittil i år
Virkelig

Verdi
4,8%

Dato intervall
2013

I fjor

6,8%

2012

Mål

5,5%

2013

Antall sykedager

260,5

2013

Mulige dagsverk

5 423,3

2013

88,4

2013

172,1
Verdi

2013
Dato intervall

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

Kommentarer
Sykefraværet for Rådmann med stab ligger på 4,8 % for 2013, en nedgang fra 6,8 % for 2012.
Resultatet er bedre enn målet på 5,5 %. Stabsavdelingene har hatt fokus på oppfølging og
tilrettelegging for arbeidstakere som står i fare for å bli, eller er blitt sykemeldt, og vil
fortsette å ha fokus på dette arbeidet fremover.
Fra Toke Foto: Arnhild Bø
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4. Oppvekst og undervisning
Skoleelever: Totalt 550 (VO inkludert)
Følgende fordeling:
Drangedal 10-årige skole: 204 elever på barnetrinn, 162 elever på ungdomstrinn og 40 elever
på voksenopplæring
Kroken skole: 102elever
Bø skule: 42 elever
Barnehagebarn: Totalt 180
Følgende fordeling:
Heirekshaug: 116 barnehagebarn
Kroken: 47 barnehagebarn
Bø/Bostrak: 17 barnehagebarn
Kulturskolen: 103 elever

4.1 Barnehagene
De tre barnehagene i Drangedal kommune har tilnærmet samme barnetall i 2013 som 2012.
Det er fremdeles klare tendenser til at flere barnehagebrukere ønsker større prosentvise
plasser enn tidligere. Drangedal kommune har hittil hatt kapasitet til å oppfylle de
forpliktelsene kommunen har med hensyn til barnehageplasser. Det er imidlertid slik at det
har vært en utfordring å la alle få plass i den barnehage som familien ønsker, og dessuten å
kunne få plass til de barna som ikke oppfyller kriteriene som utløser rett til plass. Dette har så
langt gjeldt Heirekshaug barnehage.
I barnehagene generelt har vi de tre siste årene sett en utvikling i forhold til at det ønskes plass
til flere barn under 3 år enn tidligere.
Som et resultat av den økte søkningen til Heirekshaug barnehage, vedtok kommunestyret å
ombygge Granveien til to avdelinger under Heirekshaug. Selv om ikke denne avdelingen ble
ferdigstilt før i februar 2014, klarte vi likevel å imøtekomme behovet til befolkningen ved å la
alle barna gå i Heirekshaug inntil de to avdelingene (Karsten og Petra) var ferdig.
Bø/Bostrak barnehage er godkjent for 25 plasser. Barnehagen har i 2013 fått inngjerdet
lekeområdet.
Kroken barnehage er godkjent for 57 plasser. Ca 53 plasser har vært i bruk i 2013.
Barnehagen trenger å oppgradere uteområdet sitt. Det er satt av penger på
investeringsbudsjettet, og arbeidet vil starte opp våren 2014.
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Bø skule og Bø/Bostrak barnehage (Fra august 2014 Tørdal skule og Tørdal barnehage)

4.2 Grunnskolene
Visjon for grunnskolene i Drangedal kommune:
“Felles ansvar for faglig, sosial og personlig vekst”
Skolene i Drangedal kommune har også i 2013 arbeidet etter felles rutiner og retningslinjer
med hensyn til elevenes faglige og sosiale læring. Retningslinjene er nedfelt i dokumentet
“Kvalitetsvurdering av virksomhetene etter opplæringsloven i Drangedal kommune”, som ble
utformet i 2011. Teksten i dokumentet inneholder en oversikt over aktuelle
styringsdokumenter, ansvarsfordeling, verktøy for vurdering, sjekkliste for opplæringsloven,
verktøy for vurdering av kvaliteten på opplæringen og plan for gjennomføring av
kvalitetsarbeidet. Satsningsområdene er fortsatt bedre læringsmiljø, klasseledelse,
psykososialt miljø og hjem- skole-samarbeid. Når det gjelder fag, har satsingsområdene vært
matematikk og lese- og skriveopplæringa.
Effekten av kvalitetsarbeidet bør kunne måles på sikt. Det forventes stigende måloppnåelse
over tid hos elevene, både faglig og i forhold til den generelle del av gjeldende læreplan.
Standpunktkarakterene for avgangsklassene i grunnskolen i Drangedal vises i tabellen under.
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Resultater – Standpunktkarakterer – Grunnskole
Fag

2011/2012

2012/2013

Differanse fra
forrige periode

Telemark (2013)

Differanse mellom
fylke og kommune

Engelsk skriftlig 3,6
Engelsk
3,8
muntlig

4,0
3,6

+0,4
-0,2

3,7
4,0

+0,3
+0,4

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

3,5

4,2

+0,7

3,6

+0,6

3,8
4,4

3,7
4,6

-0,1
+0,2

4,1
4,2

-0,4
+0,4

4,8
3,4
4,7
4,6
3,8

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

-0,2
4,4
+0,2
+0,5
3,4
+0,5
0
4,3
+0,4
-0,1
4,1
+0,3
+0,1
3,9
0
Ingen tall for skoleåret 2011/2012

4,1

3,9

-0,2

3,8

+0,1

3,6
4,2
4,0
4,1

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

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

3,5
4,0
4,0
4,0

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

Det er satset mye på grunnleggende ferdigheter i de sentrale teoretiske fagene i skolene de
siste årene. Skolene i Drangedal har også dette året rettet fokus på kartlegging av elevene, slik
at lærere og elevene selv til enhver tid skal vite på hvilket nivå elevens faglige ferdigheter
skal plasseres. Dette gir skolene bedre mulighet til å tilpasse opplæringen til elevenes nivå,
noe som igjen vil kunne øke elevresultatene. Godt implementerte systemtiltak av denne typen
vil motvirke tilfeldigheter i elevresultatene.
Skoleutbyggingen i sentrum er godt i gang og byggeprosessen har foreløpig fulgt oppsatt
framdriftsplan. 7. juni 2013 var første byggetrinn ferdig. Dette består bl.a. av 4 klasserom, to
baser med hver sine kjøkkenkroker, garderober til elevene, arbeidsrom for ansatte, møterom,
grupperom, renholds rom, kopisenter, lager, garderobe for artister, WC innelukket med
vanlige dører, og sist men ikke minst – den flotte nye kultursalen, Tokestua. Den nye
skoledelen og Tokestua ble tatt i bruk høsten 2013. En flott åpningsforestilling med lokale
aktører markerte dette.
I byggeperioden oppleves utfordringer vedrørende trafikkavvikling, støy til tider, mindre
uteplass enn ellers for elevene, og «omveier» for å komme fra den ene delen av skolen til den
andre. Vi oppfatter likevel at Drangedal 10 – årige skole absolutt greier å opprettholde
forsvarlig drift under byggeprosessen.
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Fra høsten 2013 har Drangedal kommune tre skoler, Drangedal 10-årige skole, Bø skule og
Kroken skole.
Både Kroken skole og Bø skule har blitt oppgradert i samsvar med investeringsplanen.
På Bø skule er klasserom, ganger og personalrom blitt malt. Ny inngangsdør og varmepumper
i ganger og klasserom er på plass.
Det har også blitt investert i nytt garderobesystem for elevene og nye ovner på kjøkkenet.
Kroken skole har fått ny kunst- og håndverksavdeling, samt en del nytt utstyr til denne.
Skolen er malt utvendig, og det er byttet ut vinduer i klasserommet som er en del av
inngangspartiet.

Drangedal 10-årige skole Foto: Erling Brauti

4.3 Skolefritidsordning (SFO)/Skoleferieordning
I Drangedal Kommune er det SFO ved Drangedal 10-årige skole, Kroken skole og Bø Skole. I
tillegg har vi de siste årene hatt skoleferieordning ved Drangedal 10-årige skole, som også
kan benyttes av elever ved de øvrige skolene. Per 31.12.2013 var antall elever som benyttet
SFO som følger:
SFO Drangedal 10-årige skole: 57 elever.
SFO Kroken skole: 24 elever
SFO Bø skule: 15 elever.
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4.4 Pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT)
Skole/barnehage
Pr. 31.12. 2013
Drangedal 10 U
Drangedal 10 B
Kroken
Bø
Skole totalt
Heirekshaug b.h.
Kroken b. h
Bø/Bostrak b. h.
Barnehage totalt
Voksenopplæring
Andre
Drangedal PPT

Antall
elever/barn
totalt

Antall
oppmeldte
PPT

Oppm.
% av
elevene

167
200
97
43
507
116
37
15
168
0
1

28
35
18
8
89
5
5
1
11
0
1

16,8
17,5
18,6
18,6
16,3
4,3
13,5
6,7
6,5

100

Antall
enkeltvedtak
13/14
28
26
13
7
74
3
5
0
8

Enkeltvedtak
i%

Avsluttede
saker i
2013

Nye
saker
i 2013

44

37

16,8
13,0
13,4
16,3
14,6
2,6
13,5
0,0
4,8

PPT har sammen med skolene har hatt en gruppe (rektorene og PP- leder) som har kommet
med forslag til tiltak for at tallet på elever/barn med enkeltvedtak går ned, og på sikt ikke
ligger over gjennomsnittet i fylket vårt.
Man ønsker å satse på å ha ressurser nok i den vanlige tilpassa opplæringa (TPO) til at flere
elever får sitt behov dekket uten enkeltvedtak om spesialundervisning. Ved overgangen til
2014 er bemanningen svært tynn på PP- kontoret. PP- leder har fra 01.01.14 gått over i stilling
som sektorleder, og PP- rådgiver skal ha et års permisjon fra 15.02.14. Ledige stillinger er lyst
ut og ventes besatt i løpet av våren 2014.
PPT leder Fagforum for alle barnehagene i kommunen og deltar i samarbeidsteam/tilpassede
opplæringsteam ved de ulike skolene i kommunen.

4.5 Flyktningetjenesten
Kommunen har i 2013 bosatt 12 flyktninger. For å ivareta kommunens oppgaver og plikter,
samt å gi flyktningene et forsvarlig tjenestetilbud, har flyktningetjenesten i dag 2 midlertidige
stillinger i henholdsvis 50 % og 60 %. Den første stillingen er for å ivareta
språkpraksisveileder/veileder i introduksjonsprogrammet. Fra 01.01.14 blir stillingen utvidet
til 60 %. Den andre stillingen er en miljøarbeiderstilling. I tillegg har tjenesten 80 % fast
stilling som flyktningekonsulent. Primæroppgavene til flyktningetjenesten er bosetting og
integreringsarbeid, tildeling og oppfølging av introduksjonsprogram for nyankomne
flyktninger. Tjenesten skal også tilrettelegge og koordinere andre tjenester flyktningene har
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behov for.
Ved utgangen av 2013 betjente flyktningetjenesten totalt 67 personer, av disse 35 barn. Videre
deltok 15 personer på introduksjonsprogrammet.

4.6 Voksenopplæringa
Voksenopplæringa har nå 40 elever fra mange ulike nasjoner. For stabilitet i bemanning og
god planlegging er det ønskelig med et jevnt og forutsigbart tilsig av flyktninger/elever.
VO har trange forhold slik det er i dag, men ser frem til å få det bedre når den nye skolen står
ferdig i Drangedal. Da skal VO ta i bruk «gamle bygget» på tidligere Solberg skole.

Elever på voksenopplæringa.

4.7 Drangedal musikk og kulturskole
Drangedal kommune vil gjennom kulturskolen gi undervisningstilbud av høy kvalitet innen
kunstfag til barn og unge i Drangedal. Et godt kulturskoletilbud er viktig i forhold til bl.a
forebyggende arbeid, tilflytting og oppvekstmiljø. I tillegg til en samfunnsmessig gevinst er et
godt kulturskoletilbud viktig for den enkelte elev i form av selvtillit, identitet, sosial læring,
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formidlingsevne og kunnskap.
Høsten 2013 fikk kulturskolen ny søkerrekord med 117 søkere, barn fra hele Drangedal
kommune. Dessverre har ikke kulturskolen kapasitet til å gi et tilbud til alle som søker og har
derfor ventelister hvert år. Kulturskolen gir hvert skoleår tilbud til ca.100 barn og ungdommer
fra hele kommunen.
Kulturskolen har i 2013 samarbeidet med lokale kulturaktører, flykningetjenesten, rus- og
psykiatritjenesten, kulturkontoret og skolene. Kulturskolen har også ansvaret for Den
kulturelle skolesekken og har gjennomført ulike prosjekter ved skolene, samt koordinert
tilbudene i Kulturskatten. I 2013 arrangerte kulturskolen også UKM (Ungdommens
Kulturmønstring) i Drangedal.
Elever ved kulturskolen deltok også på ulike offentlige arrangementer som bl. a
åpningsforestillingen i Tokestua, tre elevkonserter, åpningen av den nye kinoen og på 17.mai
arrangementet i Stranda.

Ungdommens kulturmønstring i Tokestua
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4.8 Medarbeidertilfredshet

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,6
4,7

Dato intervall
2013
2013

Trend

Kommentarer
Resultatet av undersøkelsen viser at medarbeidertilfredsheten gir et skår på 4,6. Det ligger
like under målet som er 4,7.

Medarbeidertilfredshet
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4.9 Medvirkning

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
5,0
4,6

Dato intervall
2013
2013

Trend

Kommentarer
Resultatet av medarbeiderundersøkelsen gir et skår på 5,0 poeng når det gjelder medvirkning. Det er
samme resultat som de to foregående år og er 0,4 poeng høyere enn måltallet for Drangedal kommune.

Medvirkning
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4.10 Informasjon

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,7
4,5

Dato intervall
2013
2013

Trend

Kommentarer
Resultatet av undersøkelsen viser at tilgangen til informasjon gir et skår på 4,7 poeng. Det er
høyere enn måltallet for Drangedal kommune som er 4,5.

Informasjon
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4.11 Egenvurdert kompetanse

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,7
4,7

Dato intervall
2013
2013

Trend

Kommentarer
Resultatet av medarbeiderundersøkelsen gir et skår på 4,7 poeng med hensyn til egenvurdert
kompetanse. Det er det samme som Drangedal kommunes måltall.

Egenvurdert kompetanse
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4.12 Sykefravær

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

Verdi
5,3%
5,4%
5,5%
1 843,7
34 735,6
578,4
1 265,4

Dato intervall
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013

Kommentarer

Sykefraværet er målt til 5,3 % i 2013. Dette er en nedgang på 0,1 % fra forrige år og ligger
0,2 % under kommunens måltall. Sektoren har fokus på helsefremmende arbeid og legger
vekt på å drive godt forebyggende arbeid.

Sykefravær pr. år
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4.13 Forbruk av budsjett
Her vises akkumulert avvik regnskap mot periodisert budsjett hittil i år.

Resultat
Akkumulert
Mål
Akkumulert
Akkumulert
Akkumulert

Verdi
100,0%
100,0%
-5 455,2
79 238 002,5
79 232 547,4

forbruk hittil i år i %
avvik
resultat
budsjett

Dato intervall
2013
2013
2013
2013
2013

Trend

Kommentarer
Regnskapet for 2013 viser at sektor for oppvekst og undervisning har et forbruk på 100%. Det
blir lagt stor vekt på å overholde budsjettet.

Akkumulert tallverdier
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17. mai toget med fane fra Drangedal 10-årige skole
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4. Helse og Velferd

5.1 Medarbeidertilfredshet

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,6
4,7

Dato intervall
2013
2013

Trend

Kommentar:
Medarbeiderundersøkelsen i 2013 ga et samlet resultat for medarbeidertilfredshet på 4,66. Det
er bedre enn alle år før, men siden målet er høynet til 4,7 for kommunen, er ikke resultatet
godt nok for å si at helse og velferd har oppnådd målsettingen. Kommunalsjefens vurdering er
likevel at dette er et godt resultat. 167 av 227 medarbeidere deltok på
medarbeiderundersøkelsen, noe som tilsvarer 73,5 % av medarbeiderne i helse og velferd.
Resultater som utmerker seg i positiv retning er i hvilken grad ansatte er fornøyd med
standard på arbeidslokalene og i hvilken grad de føler det er trygt på jobben. Det blir
kontinuerlig arbeidet med fokus på forebygging av truende situasjoner, og det er i 2013
gjennomført eget kurs i voldshåndtering for ansatte i kollektivet for demente. I løpet av året er
det fire avdelinger som har fått en betydelig bedring av sine arbeidslokaler.
Fysioterapitjenesten er etablert sammen med frisklivssentralen, og lokalene er tilpasset deres
virksomhet. Dette har gitt muligheter for et mer fleksibelt tilbud innenfor tjenesteområdet, og
fysioterapeutene uttrykker stor tilfredshet med funksjonaliteten i lokalene. Helsestasjonen har
flyttet inn i fysioterapienes gamle lokaler i Stemmenveien 6. Den nye helsestasjonen er
tilpasset brukernes behov i mye større grad enn før, og har også ført til et mer fleksibelt tilbud,
som ikke er begrenset av mangel på lokaler. Alt i alt har dette ført til en mer smidig og lettvint
drift, der ansatte trives godt. I Gudbrandsveien bokollektiv har ansatte fått innredet både
kontor og pauserom/garderobe. Etter at kollektivet ble organisert med fast bemanning hele
døgnet, har det vært en mangel ved driften, at forholdene for ansatte ikke vært i tråd med
regelverket. Sist, men ikke minst, ble de nye boligene for unge funksjonshemmede tatt i bruk i
oktober. Boligen er tilpasset både beboere og ansatte på godt vis, og tilbakemeldinger tyder på
god trivsel.
Resultater som har dårlig score, handler som tidligere om: stillingsstørrelse, lønn, overordnet
ledelse, inneklimaet og tilbakemeldinger fra nærmeste leder. Det er dog verdt å merke seg at
scoren innenfor alle disse områdene står likt, eller er bedre enn, foregående års resultater. Det
er spesielt bedring i resultatet om at øverste ledelse tar spørsmål om etikk i
kommuneorganisasjonen alvorlig. Det er fortsatt svært gode resultater på muligheten for å
jobbe selvstendig, trivsel og samarbeid med kolleger, og stolthet over egen arbeidsplass.
Mange vil anbefaler andre å søke jobb på egen arbeidsplass.
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5.2 Medvirkning

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,8
4,6

Dato intervall
2013
2013

Trend

Kommentarer
Medarbeidernes opplevelse av medvirkning scorer innenfor målområdet som tidligere, med
resultat 4,8. Det gjennomføres som tidligere regelmessige partssamarbeidsmøter i de største
avdelingene. 104 av de 167 medarbeiderne, som har deltatt ved medarbeiderundersøkelsen,
har fått tilbud om medarbeidersamtale siste 12 mnd. Dette tilsvarer 62 %, og er nok
representativt for sektoren. Det kreves fortsatt innsats, for at 100 % av alle ansatte skal få
tilbud om medarbeidersamtale gjennom året. En stor andel har god kjennskap til målene for
sin arbeidsplass, og bidrar i stor grad for at disse skal nås, men opplever at de i mindre grad er
med på å sette målene for arbeidsplassen.
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5.3 Informasjon

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,7
4,5

Dato intervall
2013
2013

Trend

Kommentarer
Medarbeiderne opplever at de har god nok informasjon ift kommunens måltall for området. Er
i tråd med tidligere års resultater.
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5.4 Egenvurdert kompetanse

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,7
4,7

Dato intervall
2013
2013

Trend

Kommentarer
Egenvurdert kompetanse har en score på 4,7, som er innfor kommunens målsetting.
Medarbeidere rapporterer at de i stor grad opplever å mestre jobben utifra forventninger som
stilles og de lærer noe nytt gjennom arbeidet. De er i mindre grad fornøyd med hvordan
arbeidsgiver tilrettelegger for kompetanseheving. Det er et viktig område i sektor å sikre
nødvendig kompetanse blant ansatte, både gjennom målrettet rekruttering, og
kompetanseheving av egne medarbeidere. Tall fra KOSTRA viser at andelen faglærte i pleie
og omsorg i 2013 var på 80 %. Dette er høyere enn både fylkes- og landsgjennomsnitt. Vi har
derimot hatt en lavere andel høgskoleutdannede enn andre, og blant annet på grunn av dette,
ble det våren 2013 utarbeidet en kompetanseprofil for sektor fram til 2020. Denne ble vedtatt
av administrasjonsutvalget. Kommunen har gjennom fylkesmannens kompetansemidler gitt
stipend til egne ansatte som hever sin formelle kompetanse. I 2013 har 21 medarbeidere
fullført Demensomsorgens ABC, som har vært et opplæringsprogram over to år, med
egenstudie i studiesirkler kombinert med fagdager med eksterne forelesere. Fem ledere har
fullført tre av fire moduler i lederutviklingsprogram i regi av Fagakademiet/ Høgskolen i
Hedmark. To medarbeidere har fullført utdanninger som henholdsvis sykepleier og
vernepleier. Tre ufaglærte ansatte har startet på helsefagarbeiderutdanning, og en lærling
fullførte lærlingeløpet med bestått fagprøve. Ytterligere en medarbeider holder på med
vernepleierutdanning, og to medarbeidere tar videreutdanninger innenfor psykisk helse og
rusomsorg.
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5.5 Sykefravær

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

Verdi
8,9%
7,4%
7,5%
3 207,4
36 023,6
846,2
2 361,2
Verdi

Dato intervall
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
Dato intervall

Trend

Kommentarer
Sykefraværet endte på 8,9 % for helse og velferd i 2013. Det er det høyeste fraværet på
mange år for sektoren, og det er bekymringsfullt. Det er ikke i noen avdelinger vist til at
fraværet er arbeidsrelatert, men på sikt slites avdelinger med høyt fravær. Ikke minst med
hensyn til å opprettholde god og stabil drift. Ansatte strekker seg langt for å få driften til å gå
rundt, men dette kan også være en risikofaktor for at fraværet høynes ytterligere pga. slitasje.
Sykefraværet er slik fordelt:
Avdeling
Helse og velferd totalt
Administrasjonen
Tjenestekontor
Helsestasjonen
Legekontoret
Fysioterapi
Psykisk helse/rusomsorg
NAV
Barnevern
FH-boliger
Avlastning funksjonshemmede
Felles sjukeheimen
1. etg. sjukeheimen
2. etg. sjukeheimen
Kollektiv for demente
Skjermet enhet

2013
8,9
14,6
1,8
13,2
15,1
1,8
4,8
4,8
7,8
8,2
1,0
1,6
10,5
10,4
13,1
11,7

2012
7,4
3,6
0,9
13,0
0,4
3,2
8,0
8,6
3,9
6,7
1,2
NA
11,0
6,4
11,1
9,6
Side
45

Drangedal kommune – Årsmelding 2013

Gudbrandsveien
Neslandstunet
Heimetjenesten Kroken
Hjemmesykepleien Stranna
Heimehjelp
Kjøkkenet

4,3
4,3
12,1
7,3
22,5
9,7

7,0
5,7
12,2
7,6
18,4
2,2

Det er verdt å merke seg at avdelingene med det høyeste sykefraværet, har få ansatte, slik at
eksempelvis et lengre fravær hos en medarbeider, kan få store utslag på talla. Det er legemeldt
langtidsfravær som dominerer statistikken. Både kommunens oppfølgingsrutiner og
tilrettelegging brukes aktivt i sykefraværsoppfølgingen.
Fravær over og under 16 dager

Andel egenmelding og sykemelding
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Sykefravær denne perioden

5.6 Forbruk av budsjett
Her vises akkumulert avvik regnskap mot periodisert budsjett hittil i år.

Resultat
Akkumulert
Mål
Akkumulert
Akkumulert
Akkumulert

Verdi
105,8%
100,0%
-6 721 538,0
121 949 319,8
115 227 781,7

forbruk hittil i år i %
avvik
resultat
budsjett

Trend
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Akkumulerte verdier

Kommentarer
Helse og velferd har på mange områder hatt et krevende driftsår, også økonomisk. Merforbruk
på 5,8 %, tilsvarende 6,7 millioner kroner. I hovedtrekk hviler merforbruket på følgende
områder:
Legetjeneste/legevakt:

ca. 400 000,-

Barnevern:

ca. 900 000,-

NAV:

ca. 1 000 000,-

FH-boliger :

ca. 1 000 000,-

Sykehjemmet:

ca.

450 000,-

Lauvåsen kollektiv demente:

ca.

800 000,-

Hjemmetjenesten, inkludert
Gudbrandsveien og Neslandstunet: ca. 2 100 000,Gjennom året har det blitt gjennomført en stor omorganisering av hjemmetjenesten, noe som
gir unøyaktige resultater i regnskapet for hvert enkelt budsjettansvar. Budsjettet for 2014 er
lagt i tråd med den nye organiseringen, slik at resultatene for det enkelte ansvar vil være reelle
fra og med 2014. Det samme gjelder for FH-boligene, som har endret en del ved sin
organisering i forbindelse med innflytting i nye lokaler. I det alt vesentlige handler
merforbruket om lønn, da i form av ekstrahjelp og overtid. På barnevern er merforbruket
knyttet til flere omsorgsovertagelser i løpet av året, og på NAV er det merforbruk på
bidragsposten.
Foreløpige KOSTRA- tall pr. 15. mars, sier bl.a:


Drangedal kommune har høyere netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, til pleie- og
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omsorgstjenester, kommunehelsetjenesten, barnevern og sosialtjeneste enn andre.
Prosentvis andel av kommunens totale utgifter, er stort sett i samsvar med andre
kommuner, innenfor det enkelte tjenesteområde. Kostnader pr. mottaker av pleie- og
omsorgstjenester er lavere enn de vi sammenlignes med. Dette stemmer godt over ens
med den analysen, som ble foretatt av Telemarksforskning, våren 2013.
Vi har flere mottakere av hjemmetjenester i alle aldersgrupper, hvorav vesentlig flere i
aldersgruppene 67 år og eldre. Dette gjenspeiler demografien i kommunen, med en
høyere andel eldre befolkning.
Det tildeles gjennomsnittlig færre timer med både hjemmesykepleie og praktisk
bistand til hjemmeboende brukere, enn gjennomsnitt i andre kommuner.
Drangedal har få plasser til tidsbegrenset opphold i institusjon, vi har få plasser i
skjermet enhet for demente og vi har få plasser avsatt til rehabilitering, sammenlignet
med andre. Totalt har vi flere plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent
av befolkningen over 80 år, enn andre. Våre planer innebærer at to av plassene på
sykehjemmet skal disponeres til korttidsopphold. Det er likevel slik, at i perioder
brukes flere plasser til dette. Kommunen er forholdsvis liten og oversiktlig, noe som
gjør at vi kan bruke plasser fleksibelt, etter behov.

Oppfølging av omstillingsvedtak
Av omstillingsvedtak i 2013 er følgende gjennomført:
Merkantil stilling ved sykehjemmet redusert med 40 % i forbindelse med pensjonsavgang.
Reduksjon 1,4 årsverk hvilende nattevakt ved innflytting i nye FH-boliger i oktober 2013.
Reduksjon av budsjettposten til å dekke utgifter for utskrivningsklare pasienter på sykehuset
med 200 000,- kr.

5.7 Tilskuddsmidler/ prosjekt
Boligsosialt
I løpet av 2013 har det vært stor rullering i de kommunale boligene. Noe av det skyldes
flytting ut av kommunen, dødsfall, samt ervervelse av egen bolig eller privat leie andre steder
i kommunen.
Ved kjøp av egen bolig har startlån vært et målrettet tiltak. Kommunen har også disponert
midler fra husbanken til etablering og tilpasning i egen bolig.
I forbindelse med utarbeidelse av Drangedal kommune sin boligsosiale handlingsplan ble det
opprettet en boveilederstilling. Denne stillingen inngår som en del av kommunen sitt felles
tjenestetilbud. Arbeidet består av oppfølging/veiledning rundt bosituasjonen til den enkelte,
kartlegging og videreformidling av helsemessige utfordringer, samt bistå i bo og
livssituasjoner som av en eller annen grunn ikke blir ivaretatt.
Deltagelse i Bolignemda og Husbanknemda utgjør en viktig del av arbeidsområdet. Her tas
det opp saker eller problemstillinger som boveileder følger videre opp.
Ikke alle greier å ta ansvar for egen bolig og er heller ikke i stand til å eie sitt eget. Det kan
være flere årsaker til det, både økonomiske og helsemessige. Utfordringen fremover blir å
tilrettelegge for den enkelte på en slik måte at målet for Norsk boligpolitikk nås, nemlig at
alle skal bo “trygt og godt”. Prosjektleder: Karin Kaasa
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Flere inn på tunet i 2013
Prosjektet har vært inne i sitt siste prosjektår og ble avsluttet 31.12.2013. I løpet av 2013 har
en jobbet videre med å prøve å få til flere tilbud for brukerne. En bruker har kommet inn i et
fast tilbud på den ene Inn på tunet gården.
Det er skrevet en prosjektrapport og laget en regnskapsoversikt som er behandlet i
kommunestyret 14. november 2014. Denne ble enstemmig vedtatt.
Prosjektet har ikke bidratt til så mange konkrete tilbud til IPT- gårdene, men en har bidratt til
at flere sektorer ser fordelene med IPT og at det oftere er med i vurderingene når en skal finne
et egnet tilbud for brukerne. Det som ofte viser seg å være problematisk er at det ofte er
brukere som er knyttet opp mot flere saksbehandlere (Tjenestekontor, NAV, Rus og Psykiatri).
Det som er en stor utfordring er å få disse til å prate sammen og sammen finne løsninger for
brukerne. Da må alle parter være villige til å legge penger i en felles pott for å oppnå gode
løsninger for brukeren. Dette innebærer også at IPT tilbyderne må være villige til å være
fleksible når det inngås avtaler. De må være villige til å definere innhold i timepris og ikke
binde opp til “stykkpris”. Skal man få dette til må det være fleksibilitet begge veier!
Konklusjonene etter gjennomført prosjektperiode viser :
 Det er viktig med forankring administrativt i kommunen når det gjelder Inn på tunet.
 Inn på tunet er et godt tilbud som mange kan ha nytte av. I Drangedal er vi heldige og
har per dags dato to svært dyktige Inn på tunet tilbydere.
 Den største utfordringen når det gjelder Inn på tunet er økonomi. Det er viktig med
forutsigbare og langsiktige avtaler som sikrer brukere, tilbydere og kjøper gode
rammebetingelser. Det er viktig at de ulike sektorene og avdelingene i
kommuneadministrasjonen klarer å se brukerne i et helhetsperspektiv da det ofte er
brukere som er innom flere sektorer/ avdelinger i kommunen.
 Så lenge Inn på tunet ikke er et lovpålagt tilbud er det dessverre et tilbud som ofte blir
satt til side med en trang kommuneøkonomi.
De tilbud som allerede er knyttet til Inn på tunet videreføres.
Prosjektleder: Hilde Tveit Kirkeby
Frisklivsentralen





Oppstart januar’13 – 2-årig prosjekt, varer ut 2014
Er basert på et vel gjennomprøvd opplegg for Frisklivssentraler (FLS).
Samhandlingsreformen anbefaler at alle kommuner skal være tilknyttet en
Frisklivssentral. (St. meld. 47,2010)
FLS skal være et forebyggende helsetiltak i for å fremme en endring/bedring i livsstil.
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Går hovedsakelig på de tre områdene fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. I første
omgang går tilbudet ut til kommunens innbyggere fra 18 år og oppover.
Hvordan jobber vi?
 Deltakerne henvises av samarbeidende instanser: fastleger, NAV, andre helsearbeidere
eller kommer på eget initiativ. De får så tilbud om en 3-mnd periode og hvor de kan
delta på våre aktiviteter og vårt kostholdskurs. Vi har nå 3 inntak i året. To før
sommeren og ett etter sommeren. Inntak i 2014 blir januar, april og september.
 Alle som starter hos FLS gjennomgår en testing av fysisk form, samt en kartleggende
samtale som går på både fysisk og psykisk helse samt aktivitetsnivå, kosthold og
røyke- og alkoholvaner. Helsedirektoratet har utarbeidet et kartleggingsverktøy som vi
bruker, testene er enkle og målbare. De testes før start og etter endt 3-mnd periode for
å måle effekten. Det gis tilbakemelding til henviser etter endt periode.
Frisklivsopplegget:
 FLS har trening to dager i uka (etter nyttår: tirsdag og fredag) hvor vi er ute og går
først og deretter har styrketrening inne. Deretter har vi felles lunsj, hvor deltakerne har
med egen niste, men får frukt og grønt, te og kaffe av oss. I lunsjen har vi jevnlig
gjennomgang av relevante temaer om trening og motivasjon. Etter lunsj er det
mulighet for avspenning for dem som ønsker det.
 Kostholdsveiledningen foregår enten i gruppe eller individuelt. Ernæringsfysiologen
vår har utarbeidet et opplegg basert på BraMat fra Helsedirektoratet der ho først går
igjennom en del teori og bakgrunn for kosthold, samt hvordan velge riktig mat etc.
Etter to runder med teori er det klart for praksis. Da er vi på kjøkkenet vårt og
deltakerne lærer å lage sunn mat fra bunnen av og får tips og råd om gode oppskrifter.
Kurset går over 6 uker. De som ikke ønsker grupper kan få individuell oppfølging på
kosthold.
 På onsdager har vi samarbeid med ProSport om at deltakerne kan komme ned en time
og trene der. Da er en av oss tilstede på treningssenteret og hjelper med tilpassing av
treningen. På torsdager går det en friskverngruppe i idrettshallen i regi av en av de
private fysioterapeutene, den er åpen for alle og er gratis fordi FLS betaler lønna til
fysioterapeuten. Deltakerne har også mulighet for å få utarbeidet eget
treningsprogram å komme og trene i lokalene våre.
 Vi har ikke hatt røykesluttkurs inneværende år, men starter opp med dette fra nyttår.
Det er 12 deltakere på kurset som startet i januar. Det vil bli satt opp et nytt kurs over
sommeren igjen.
Hvordan har det gått i 2013?
 Det har vært veldig mange positive og gode tilbakemeldinger. FLS har til nå hatt 46
personer innom for trening eller kostholdsveiledning. 38 av disse har vært i det
ordinære opplegget. 8 har vært i en lavtempogruppe, da de ikke kunne være med i det
vanlige opplegget.
 Av de 38 i ordinært opplegg har 26 fullført et 3mnd opplegg og 6 av disse har fullført
2 x 3mnd opplegg.
 12 stk (31 %)har droppet ut av opplegget av ulike årsaker, de fleste pga. rus og
psykiatri problematikk, men noen pga. endring tilstand og økende plager. 9 av disse
kom i 1. halvår da vi fikk henvist en del som ikke klarte å følge opp. I høsthalvåret,
har vi hatt 2 stykker som har måtte droppe ut av sin andre periode pga. økende plager
og 1 pga. sykdom.
 En av utfordringene vi har sett er å ha nok tid til motivering og oppfølging av de som
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har vansker med å følge opp. Dette gjelder spesielt med personer som har problemer
med rus og psykiatri. Videre bør vi derfor tenke et tettere samarbeid med de som har
mer erfaring på dette området. Får Frisklivssentralen fortsette utover prosjektperioden
bør et slikt samarbeid bli iverksatt.
Resultatene for 2013
For å dokumentere effekten av opplegget har vi brukt spørreskjemaer og konkrete
målinger i forkant og etterkant av 3-mnd perioden.
Resultatene baserer seg på subjektive målinger på fysisk og psykisk form, samt
smerter som blir scoret sammen med deltakerne i samtaler før og etter 3 måneders
perioden. I tillegg tar vi fysiske tester som sier noe konkret om fysisk utholdenhet,
samt styrke og vekt/BMI.












Her viser vi den prosentmessige økningen i score ved oppstart og ved fullført 3-mnd
periode. Vi brukte Coop Wonca -skjema:
Subjektiv inntrykk av økning i fysisk form:
53,3 % hadde et inntrykk av økt form, gjennomsnittlig økning hos av disse var på 22,6
%. Den gjennomsnittlige økning hos alle deltakerne var på 13,0 %
Subjektiv inntrykk av reduksjon i følelsesmessige problemer:
61,5 % anga at de hadde reduksjon i følelsesmessige problemer, blant disse var
reduksjonen på 24 %. Den gjennomsnittlige reduksjonen blant alle deltakerne var på
16 %
Subjektiv inntrykk av hvordan helsa begrenser det å gjennomføre daglige
aktiviteter:
84,6 % anga at de hadde fått økt gjennomføringsevne i forbindelse med de daglige
aktivitetene, blant disse var den gjennomsnittlige økningen på 30 %
Den gjennomsnittlige økningen i gjennomføringsevnen per deltaker var på 20 %
Subjektivt inntrykk av hvordan helsa begrenser det sosiale livet:
42 % av deltakerne anga at de hadde begrensninger av det sosiale livet sitt. Av disse
hadde 95 % økt den sosiale aktiviteten ved periodens slutt. Den gjennomsnittlige
økningen blant disse deltakerne var 31 %.
Subjektivt inntrykk av om det er bedring av helsetilstanden de siste 14.dagene:
Dette er en måleparameter som ikke gir et godt nok bilde på den langsiktige bedringen
av helsetilstanden generelt. Ikke mange av deltakerne følte en bedring i
helsetilstanden de siste 14.dagene, men gav uttrykk for at de hadde en forbedring de
tre månedene de hadde vært hos oss. Dette har vi dessverre ingen score for 2013, men
implementerer dette fra 2014.
Subjektivt inntrykk av den samlete helsetilstanden fysisk og psykisk:
64,2 % av deltakerne hadde en bedring av den samlede helsetilstanden i løpet av
treningsperioden, disse hadde en gjennomsnittlig bedring på 22 %.
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Så til de konkrete tallene:
 Reduksjon av vekt:
Gjennomsnitts-reduksjonen for alle deltakerne var på 3,5kg. Den som gikk mest ned
gikk ned 13 kg, en annen som ikke fulgte treningene eller kostholdsrådene
kontinuerlig gikk opp 3,5kg.





Reduksjon av smerte:
For de som hadde smerter ved oppstart var smertereduksjonen gjennomsnittlig 40 % i
løpet av de 3 mnd. Flere ble helt smertefrie, fire fikk mer smerter pga. skader som
oppsto uavhengig av vår trening.
Økning i utholdenhet (6.min gåtest):
Gjennomsnittsøkningen av gangavstand var på 18,3 %. Den største økningen var på
44,8 % og den minste på 4 %.
Økning i styrke (antall repetisjoner knepress):
Gjennomsnittsøkningen i styrke blant deltakerne var på 85,7 %. Den som økte mest
økte styrken sin med 500 %! og den med minst økning økte med 7 %.
I både den subjektive målingen og i den konkrete målingen er gjennomsnittet regnet ut
fra antall deltakere som har fullført en periode. Resultatet er uavhengig av om de har
vært flinke i til å følge opp ukentlig, eller om de bare har deltatt sporadisk. Men det
er ingen tvil om at de som har vært flinkest til å følge opplegget har hatt best
utbytte.
Til tross for varierende deltakelse har vi veldig gode resultater, og da spesielt i
mestring av dagliglivets aktiviteter og styrke.
Jeg synes også at vi har hatt godt tilfang av deltakere på gruppene våre, men ser at vi
kan han plass til enda flere på bla annet Kostholdskurset. Kanskje burde vi også hatt
kurs rettet direkte mot ulike diagnose grupper, som hjerte-karsykdommer, diabetes etc.

Hva med 2014?









Fylkesmannen i Telemark har Frisklivssentraler som et av sine fokusområder og gir
tilskudd til kommunene ut fra det tilbudet vi har. I 2013 fikk vi tilskudd i to omganger,
et ordinært på 30 000,- og et ekstra i november på 100 000,-. Fylkesmannen ville
gjerne at vi skal bruke mesteparten av det siste tilskuddet i 2014 pga. de ikke vet hvor
mye som blir bevilget over dette årets statsbudsjett.
Disse ekstra midlene vil vi bruke til å utvide ernæringsfysiologen fra 10 % til 20 % i
2014 og ut fra dette forsøke å få til mer individuell oppfølging, samt utarbeide et
opplegg for de yngre aldersgruppene. Vi vil samarbeide med helsesøstrene og legge en
felles strategi for forebygging og oppfølging av barn og unge med vektproblemer.
Frisklivstilbudet har til nå vært gratis, men det har nå blitt åpnet opp for at vi kan ta
beskjedne egenandeler av deltakerne. Vi vil derfor begynne å ta en liten symbolsk sum
(200kr for 3mnd) for å dekke opp kaffe, te, grønt og frukt til deltakerne, samt gi en litt
mer forplikting til opplegget.
Kostholdkurset vil også koste litt (300kr inkl. kokebok), og det vil være mulig for
andre utenfor Frisklivstilbudet å delta hvis det ikke er fullt.
Røykesluttkurset hadde oppstart 2. januar og koster kr 400,- for FLS-deltakere og kr
600,- for andre. Er de røykfrie 1. år etter kurset får de halve kursavgiften tilbake.

Side
53

Drangedal kommune – Årsmelding 2013





Vi ser mye positivt med Frisklivsopplegget og håper at Frisklivssentralen blir en del
av det ordinære tilbudet i Drangedal Kommune. Det er ingen tvil om at det fungerer,
og fokuset innenfor helse og omsorg blir mer og mer på forebygging og tidlig
intervensjon i stedet for behandling/brannslukking.
Frisklivssentralen koster ikke mye i drift og er lønnsomt i lengden.

De som jobber på Frisklivssentralen er:
Nina Holt Fredriksen (fysioterapeut) 50 % friskliv og 50 % fysioterapi
Elin Anita Melås (Ernæringsfysiolog) 20 % (fra 2014)
Eldbjørg Lia Ettestad (Leder/fysioterapeut) – prosjektleder og vikar ved behov.

Rehabiliteringsprosjektet
I 2012 fikk kommunen 200 000,- i samhandlingstilskudd fra Helsedirektoratet til prosjekt om
helhet og sammenheng i rehabiliteringstilbudet. I samarbeidsavtale med Kragerø Sykehus
engasjerte vi ergoterapeut, som fulgte pasienter både under innleggelse i sykehus
(rehabiliteringsavdelingen ved Kragerø Sykehus), og etter utskriving. Ved søknad til
Helsedirektoratet i 2013, ble prosjektet tildelt midler fra en ny tilskuddsordning “Modeller for
hverdagsrehabilitering”, som ikke lenger ble knyttet opp til krav om samhandling mellom
sykehus og kommune. Samtidig ble rehabiliteringsavdelingen ved Kragerø Sykehus lagt ned, og
forutsetningene for vårt opprinnelige prosjekt ble veldig endret. Kommunen fikk tildelt
300 000,- kr i 2013. På bakgrunn av tildelingen og fortsatt ønske om et sterkere fokus på
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rehabilitering, spesielt i hjemmetjenesten, ble det høsten 2013, gjort endringer av prosjektet. Fra
og med oktober, ble det etablert et rehabiliteringsteam i kommunen, som har
hjemmesykepleien, som sin hovedarena. Helsedirektoratet har meldt inn at prosjektene skal
omfattes av en ganske tung følgeevaluering. Dette stiller konkrete krav til arbeidsform, som
prosjektet bindes opp i. Rehabiliteringsteamet har deltatt på kurs om dette, og sektor anser det
som sannsynlig, at kommunen fortsatt blir tildelt midler innenfor ordningen, i 2014.
Rehabiliteringsteamet:
Tine Fehn Hovden – 40 % ergoterapeut
Elin Reiersdal – 40 % fysioterapeut
Elisabeth Brødsjø – 20 % spesialsykepleier innen rehabilitering
LOS-prosjektet
Kommunen fikk overført midler fra 2012 til 2013, for igangsetting av LOS-prosjektet. Dette
var et av tiltakene i forbindelse med Talenter for framtida. LOS’en startet opp i januar 2013.
Etter kort tid kom det sentrale signaler på at ordningen med tilskudd til LOS ville opphøre i
løpet av 2013, og nabokommunene i Grenland, startet forberedelse av avvikling av sine LOSprosjekter. En vesentlig forutsetning for satsingen i vår kommune, var deltagelse i
interkommunalt nettverk og kompetanseheving fra sentralt nivå. LOS’en erfarte også tidlig, at
de fleste oppfølgingsbehovene hadde en langvarig karakter, og vurderte det lite
hensiktsmessig, å sette inn tiltak/oppfølging, som en antok måtte avsluttes innen kort tid. Det
ble på bakgrunn av dette, besluttet i den lokale prosjektgruppa, for Talenter for framtida, å
avslutte LOS i august 2013. Ubrukte midler på kr. 125 000,- kr. ble tilbakeført til
Fylkesmannen.
Prosjektleder: Stig Esborg

5.8 Oppfølging rådmannens prioriteringer 2013
I budsjettdokumentet for 2013 prioriterte rådmannen arbeidet med målrettet
kompetanseheving og sykefraværsarbeid i sektoren. Sykefraværet har som tidligere nevnt
ikke vært høyere enn i 2013 på mange år. Dette har bydd på ekstra utfordringer. Rådmannen
er ellers fornøyd med at andelen faglærte i sektor, i følge KOSTRA, har økt fra 78 % til 80 %.
Rådmannen verdsetter at ansatte bruker energi og engasjement, på kompetanseheving.
Helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan har ikke blitt rullert, som forutsatt.

5.9 Samhandlingsreformen
Drangedal kommune har etablerte samarbeidsavtaler med sykehuset i Telemark som evalueres
årlig. Fra 2013 ble psykiatritjenesten innlemmet i avtalene om inn og utskrivning av pasienter.
Avtalene er et rammeverk for samhandling rundt pasientforløp, og har bidratt til en tettere og
bedre kvalitet på samhandling rundt pasientforløp.
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Reformen har gitt helse- og omsorgstjenesten i kommunen store utfordringer i 2013.
Pasientene har store og sammensatte behov for bistand ved utskrivelse fra sykehus. I
kommunen er det hjemmetjenesten og sykehjemmet som har ivaretatt de største
pasientbehovene. Merforbruket i pleie- og omsorgstjenesten må sees i lys av de utfordringer
samhandlingsreformen har gitt oss. Kommunen har bare hatt 24 000,- kr i utgifter til
utskrivningsklare pasienter i 2013, men har samtidig hatt utgifter på 175 000,- kr for
gjestepasienter på sykehjemmet i Nissedal. I tillegg kommer bruk av ekstra ressurser, spesielt
i hjemmesykepleien, det har vært behov for, for å gi forsvarlig helsehjelp.
Når det gjelder kommunens medfinansieringsplikt for innlagte pasienter, har kommunen
kommet ut med et positivt avvik. I hht. budsjett, ca. 500 000,- kr. Ut av den totale rammen,
beregnet til medfinansiering og utskrivningsklare pasienter, har kommunen i tillegg valgt å
bruke 250 000,- til delfinansiering av frisklivstilbudet, 120 000,- til kreftsykepleier og
redusert avsatt beløp til utskrivningsklare pasienter med 200 000,-.
Som et ledd i samhandlingsreformen har kommunen i samarbeid med sykehuset hatt et
prosjekt gående i 2013 for å etablere samhandling via elektronisk kommunikasjon mellom
partene. Prosjektet ble forlenget og meldingsutvekslingen startet først opp i februar 2014.
Litt om noen tjenester

5.10 Familiens hus
Familiens hus har til sammen hatt 19 personer ansatt i 2013. Dette er medregnet 2 vikarer i
mindre stillinger. Et fellessatsningsområde har vært Tigris som er et rusforebyggingsprogram
med hovedfokus på rusforebygging/ tidlig intervensjon blant gravide og småbarnsfamilier.
Det har vært gjennomført felles personalmøter tre ganger i 2013 og fem personer har deltatt
på ulike videreutdanninger i løpet av året.
Barnevern
Barneverntjenesten i Drangedal har 4,3 årsverk.
Antall bekymringsmeldinger var i 2010: 29, 2011: 50, 2012: 54 2013: 25
Her er det en kraftig nedgang i Drangedal. Dette gjenspeiler seg ikke i de andre kommunene i
telemark hvor det stort sett er oppgang i antall bekymringsmeldinger. Barneverntjenesten har
ingen god forklaring på hvorfor nedgangen er så stor.
Antall barn med tiltak i barneverntjenesten ved utløp av 2013 er 36 barn. I 2012 var det 50
barn, og i 2011 var det 64 barn. Dette er en nedgang fra 8,5 % til 6,6 % fra 2012 til 2013.
Dette gjelder barn i aldersgruppen 0- 17 år. Barneverntjenesten har også oppfølging av barn
som er fylt 18 år, men disse regnes ikke med i statistikken.
Barneverntjenesten i Drangedal har hatt en nedgang i antall barn med tiltak fra 2012 til 2013,
men det har vært en oppgang i antall plasseringer av barn på utsiden av hjemmet.
Kostra tall viser at kommunen bruker mer penger per barn nå enn tidligere år.
Barn i tiltak brukte i 2013 ca. 33.000 kr per barn, mens det i 2012 var ca. 21.000 kr per barn.
Dette forklares med at mange barn i tiltak ble avsluttet i 2013. Dette er tiltak som mye gikk på
råd og veiledning, og deltagelse i ansvarsgrupper. Disse tiltakene koster ikke penger. Derfor
har kostnaden per barn som er på tiltak ved slutten av 2013 økt.
Barn som er plassert på utsiden av hjemmet koster i gjennomsnitt per barn ca. 305.000 kr i
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2013, mens det i 2012 kostet 259.000. Dette forklares med nye plasseringer i 2013, som er
kostbare fordi fosterforeldre må frikjøpes fra deres vanlige jobber. Dette skjer ofte i en
overgangsperiode der det er nødvendig at en av fosterforeldrene er hjemme.
I 2013 har kommunen mottatt tilskuddsmidler fra fylkesmannen tilsvarende 100 % stilling for
å styrke tjenesten.
Rus og psykiatri
Avdelingen for rus og psykiatri har i 2013 hatt ca. 4,1 årsverk fordelt på 6 ansatte. Vi har i
løpet av året hatt oppfølging av ca. 60 personer med forskjellige behov. Avdelingen følger opp
vedtak om praktisk bistand, samtale, og samarbeid med andre instanser og institusjoner.
samtaleterapi.
Dagsenter for psykiatri mandag og torsdag
0,8 årsverk av avdelingen for rus og psykiatri er tilknyttet dagsenteret.
Dette er et lavterskel tilbud som er åpent fra 8.45 til klokka 15.00. i På en vanlig dag er det
mellom 10m og 20 brukere på senteret.
Dagsenter rusomsorgen hver tirsdag
0,4 dagsverk av årsverkene til avdelingen er tilknyttet dagsenteret
Dette er et lavterskeltilbud for rusmisbrukere. Det kan være alt fra 5 til 15 brukere innom i
løpet av en dag.
Helsestasjonen
 I 2013 har helsestasjon hatt to fulle stillinger. Ressursbruken er fordelt med ca. 40 %
til jordmorstilling. 10 % til flyktningarbeid. 100 % til helsestasjonsarbeid, og 50 % til
oppfølging av skolehelsetjenesten.
 Jordmors ressurs er økt fra 25 til 40 % pga. av samhandlingsreformen, og at 25 % i
utgangspunktet var for lite fra før. Disse resursene er tatt fra helsestasjonsarbeid. Det
ble født 37 barn i Drangedal i 2013.
 Alle nyfødte har fått tilbud om jordmor på hjemmebesøk to til tre dager etter
hjemkomst fra føden.
 Helsestasjon har hatt tilsyn fra Fylkesmannen på helsestasjons arbeid fra 0- 6 år. Det
ble ikke funnet avvik i tjenesten.

Jordmor Brit Bergheim på ny helsestasjon Foto: Irene Eie

Side
57

Drangedal kommune – Årsmelding 2013

Tippen ungdomsklubb
Ansatte i 2013 var Siw, Marte, Rina og Stine (Stine gikk inn for Marte når hun fikk permisjon
fra 1/8-13). Vi har hatt åpent hver mandag, torsdag og annenhver fredag + en tirsdag i
måneden med junior tippen. Det har vært bra oppmøte, jevnt over flere enn i 2012. 17. mai
hadde vi som alltid grilling/diskotek. Som avslutning hadde vi vår årlige tur til Tusenfryd.
Denne forløp seg som alltid problemfri. Vi har ikke hatt noen utvisninger i 2013. Politiet var
innom 3-4 ganger, dette kunne vi ønske oss var litt oftere med tanke på forebygging blant
barn og unge.

5.11 Pleie og omsorg
Generelt
Sektoren hadde tilsyn fra Arbeidstilsynet på overordnet nivå, på sykehjemmet, i
hjemmesykepleien og ved legekontoret i 2013. Tilsynet hadde blant annet spesiell interesse av
å se på følgene av samhandlingsreformen, for pleie- og omsorgstjenestene, i kommunene. Det
ble gitt pålegg om rettelser på overordnet nivå og i hjemmesykepleien. Plan for oppfyllelse av
påleggene er godkjent av Arbeidstilsynet pr. mars 2014. På sykehjemmet og ved legekontoret
ble det ikke gitt pålegg.
Det er i 2013 meldt følgende avvik i sektor, de fleste knyttet til pleie- og omsorgsavdelingene:
HMS- avvik:
45
IKT-avvik:
8
Tjenesteavvik:
353
Personskader:
19
Tjenestekontoret har all saksbehandling etter helse- og omsorgstjenesteloven. I 2013 er det
behandlet 657 saker, fordelt på 313 brukere av helse- og omsorgstjenester. Disse har totalt
mottatt 1172 tjenester.
Pleie- og omsorgsavdelingene har daglig utfordringer med å få skaffet nok ressurser og
kompetanse i vakanse og annet fravær. Grunnbemanningen er så lav at det må innleies vikar
ved fravær. I 2013 har vi ved tre avdelinger, sjukeheimen, hjemmetjenesten og i FH-boligene
prøvd ut en ordning med faste vikarvakter på dagtid i turnus. Forutsetningen er at
vikarvaktene må være fleksible, slik at de kan tas i bruk ved flere arbeidssteder. Det viser seg
at vi i nær 100 % får brukt vaktene som reelle vikarer. Bakgrunnen for at vi har prøvd det ut,
er å løse nedbemanning i FH-boligene på en smidig måte i en overgangsperiode på ca. 7-8
mnd. Oppfylle ønskene i forbindelse med omorganisering av hjemmetjenesten, 100 %. Og
ved sykehjemmet er det brukt som rekrutteringstiltak for å få tilsatt sykepleiere. Erfaringene
så langt er interessante, og sektor vil følge opp dette videre. Spesielt rettet inn mor arbeidet
med deltid/heltidsutfordringene.
Hjemmetjenesten
Som tidligere nevnt har spesielt hjemmesykepleien hatt økning av store og sammensatte
hjelpebehov i løpet av året. Kombinert med et høyt sykefravær siste halvår, og gjennomføring
av en større omorganisering fra april mnd., har året vært spesielt krevende.
Hensikten med omorganiseringen har vært flerdelt, og noe av det viktigste har vært:
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 Å sikre sykepleierdekning i hjemmesykepleien dag og kveld alle dager i uken
 Å få fast bemanning i bofelleskapene (Neslandstunet og Gudbrandsveien)
 Å etablere primærgrupper rundt pasientene, slik at det skal bli færre å forholde seg til
 Å oppnå større fleksibilitet i bruk av personalet, lette tilgang til vikarer
Omorganiseringen falt sammen med økning i sykefravær og stor arbeidsmengde, og fikk
således en tung start. Ansatte melder likevel om positive erfaringer som et resultat av
endringen:
Oppleves bedre flyt i arbeidet med fast bemanning i bofellesskapene, det er stabil arbeidskraft
og grei vikarsituasjon i bofellesskapene, og pasientene har gitt uttrykk for at det er godt med
fast og kjent personale rundt seg. Det er også rapportert om bedre arbeidsmiljø, positiv
stemning og godt samarbeid, som en følge av omorganiseringen. På grunn av fravær og
vakanser, har ikke primærgruppene i hjemmesykepleien kommet i gang for fullt. Der det i
noen grad har fungert, rapporteres det om bedre flyt i arbeidet og bedre oversikt og
oppfølging av pasientene.
Hjemmesykepleien opplever i større grad enn før, et ønske fra pasienter og pårørende om å få
dø hjemme. Vi strekker oss langt for å imøtekomme dette, og gjennom samarbeid mellom
fastlege og hjemmesykepleien, bestreber vi oss på å gi tilstrekkelig trygghet og omsorg, ved
livets slutt.
Institusjon
På grunn av Samhandlingsreformen har Drangedal sjukeheim i større grad forberedt seg på å
ta imot ferdigbehandlede pasienter fra sykehus på et tidligere tidspunkt enn før. Dette
innebærer en større grad av sykdomskompleksitet hos pasientene, mer medisinsk teknologi og
mer medisinsk behandling og lindrende pleie av pasienter ved livets slutt. Rehabilitering og
forebygging har fått et større fokus enn tidligere, noe som også har økt kravet til bedre
samhandling internt mellom virksomhetene i kommunen. Vi har i 2013 hatt jevn pågang av
pasienter som trenger korttidsopphold. Erfaringsmessig trenger disse et lengre opphold enn
antatt. Mange av disse har så stort hjelpebehov at de må tilbys et langtidsopphold. Det er
kontinuerlige utfordringer i forhold til ledig kapasitet på korttidsplasser. Flere pasienter på
korttidsopphold krever mer kartlegging, kompetanse, undersøkelser, blodprøver, hyppigere
kontakt med pårørende og mer dokumentasjon.
Drangedal sjukeheim legger stor vekt på god omsorg og en verdig avslutning på livet.
Gjennomsnittlig dør 2,5 personer på sykehjemmet hver måned (beregnet på de siste 3 år).
Kompetanse på lindrende pleie ved livets slutt og ivaretakelse av pårørende i denne tiden er
kontinuerlig i fokus.
Utvikling de 3 siste år:
Tidsrom

Langtidsopphold

Korttidsopphold

Avlastningsopphold

Rehabilitering
2011

49

33

19

2012

47

43

6

2013

48

51

7
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Ved skjermet enhet for demente har det vært større utfordringer i pasientgruppen enn tidligere,
særlig i forhold til utfordrende og utagerende atferd. Vi ser flere pasienter med denne type
atferd. Dette får følger både for medpasienter og personalet som jobber i avdelingen. Grunnen
er at det blir økt uro og samtidig mer krevende å jobbe med miljøbehandling og
tillitsskapende tiltak for pasientene.
Å ivareta dagpasienter og deres behov i Lauvåsen bofellesskap er også en utfordring. Denne
utfordringen møter vi daglig når vi har dagpasienter i avdelingen. Det blir lite tid for
personalet til å ta seg av dagpasientene som de skulle ønske, samtidig som det er lite praktisk
tilrettelagt, særlig i forhold til et sted å trekke seg tilbake for dagpasienten å hvile.
Ved både sjukeheimen og demenskollektivet ble det sommeren 2013 gjennomført et forsøk
med ansettelse av trivselsassistenter. Naas-arven ble brukt til dette formålet. I alt 12
ungdommer, 2 i hver avdeling – fordelt på to feriepuljer, fikk sommerjobb for å skape trivsel
for beboerne. Erfaringene var gode, både personalet, pasientene og ungdommene, satte pris på
tiltaket, og dette vil fortsette, også neste år.

5.12 Helse
Legetjenesten
I 2013 ble det nødvendig å rekruttere ny fastlege til kommunen, da ekteparet Eisinger valgte å
flytte tilbake til Nederland. John Marius Frisk ble tildelt ledig hjemmel, og startet opp
sommeren 2013. Ved rekrutteringen ble det lyst ut to hjemler, en fullverdig fastlegehjemmel
med stor nok pasientliste til en hjemmel, og en hjemmel med “halv” pasientliste i
kombinasjon med tilsynslegefunksjonen ved sykehjemmet/skjermet enhet. Det lykkes ikke
kommunen å rekruttere til sistnevnte hjemmel. For å sikre kapasitet ved kontoret ble det
derfor besluttet å ta imot turnuslege fra september 2013. Det er første gang på mange år at
kommunen har hatt turnuslege, og fra legene har det kommet tilbakemelding på at dette har
vært positivt.
KOSTRA-tall for 2013 viser at legedekningen vår er på snitt med andre kommuner. Den
skiller seg likevel ut, ved at reelle pasientlister, er høyere enn andre steder, når listene
korrigeres for offentlig allmennlegearbeid (tilsynslege ved sykehjem/skjermet enhet og
helsestasjonsvirksomhet). Dette bekreftes fra legene, som opplever at sårbarheten ved
kontoret er økt det siste halvåret, ved nedgang fra fire til tre fastleger. Sårbarheten er
ytterligere økt ved at fastlegene fra september 2013 har begynt å delta i legevakt ved den
interkommunale legevakta for Kragerø og Drangedal. Etter ny særavtale for fastleger, er det
innrømmet fri med praksiskompensasjon, dagen etter vakt, og dette medfører økt fravær.
Fraværet rammer både klinisk praksis ved kontoret, tilsynslegearbeid ved sykehjemmet og
helsestasjonen. Deltagelse i legevakt for fastlegene, er et resultat av flere tilsyn fra
fylkeslegen, der det har kommet til dels alvorlig kritikk av tidligere ordning, med utstrakt
bruk av utenlandske vikarer ved legevakten. Det tas opp til vurdering om en fjerde
legehjemmel skal lyses ut på nytt våren 2014.
På grunn av innføring av e-resepter og planlagt utveksling av e-meldinger med Telemark
Sykehus fra våren 2014, ble det nødvendig å oppgradere til ny versjon av fagprogrammet ved
legekontoret høsten 2013. Dette medførte nødvendig utskifting av mye av datautstyret ved
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kontoret. Overgang til ny versjon av fagprogrammet, har ikke vært problemfritt. Blant annet
opplevde vi at funksjonen for utveksling av pleie- og omsorgsmeldinger lå nede i flere uker.
Det positive med denne erfaringen, er at vi har fått bekreftet hvor nyttig disse meldingene er i
daglig drift, og det har vært stor frustrasjon knyttet til bortfallet av funksjonen. Det har vært
jobbet kontinuerlig med problemene, som den nye versjonen, har ført til. Datatrøbbel har i for
stor grad stjålet tid og energi, og kommunen er ikke fornøyd med at det etter fem måneders
drift, fortsatt ikke fungerer så smidig og tilfredsstillende, som forventet.
Fysioterapitjenesten
Fysioterapitjenesten har fremdeles hatt stort påtrykk av pasienter. Og det har vært lange
ventelister. Vi så oss derfor nødt til å gjøre noen grep for å bedre situasjonen. Med de nye
lokalene våre har vi mulighet til å gi et bredt tilbud.
Kommunefysioterapeutene jobber nå mest i det kommunale systemet med
helsestasjonsarbeid, barnehager, skolehelsetjeneste, hjemmebesøk, sykehjem og
hjemmetjeneste. Vi jobber mye forebyggende med grupper for spebarn og tett oppfølging av
bl.a. gravide. Vi har og treningsgrupper for ulike problematikker: hoftegruppe, knegruppe,
slaggruppe, lungegruppe og rygg/nakke gruppe.
Fra september har vi leid ut lokale hos oss en til to dager i uka til en helprivat
fysioterapeut/osteopat som tar unna for en del akutte behov, noe som har vært veldig positivt
og gitt et bredere tilbud ut til kommunens befolkning.
Det private instituttet med kommunale hjemler, Stranna Rehabilitering har tatt nesten alle
opptreningspasientene og de fleste instituttpasientene. Stranna Rehabilitering har i egen
rapport til kommunen, gitt en oversikt over aktivitet i 2013. De har hatt 173 pasienter til
behandling. Ved utgangen av året var det 55 pasienter på venteliste ved instituttet. Stranna
Rehabilitering prioriterer pasienter, som utskrives fra sykehus, med behov for rehabiliteringopptreningstilbud umiddelbart. Her opereres det ikke med ventetid. Stranna Rehabilitering
rapporterer at de har ugjort jobb å gjøre når det gjelder tilbud til kronikere.
Kommunefysioterapien har fått litt økte ressurser i og med at vi har fått penger til et
Hverdagsrehabiliteringsprosjekt (se egen omtale), dette gjør at vi kan erstatte noe av den tiden
den aktuelle fysioterapeuten bruker på prosjektet med en vikar.
Hun, som er 50 % ansatt i Frisklivsprosjektet, har fått 100 % stilling en periode slik at vi kan
øke gruppetilbudet ytterligere. Balansegruppe og slyngegruppe ble iverksatt fra januar 2014
og den tjenesten kommunen nå kan tilby, er virkelig bra!
Alle tiltakene har gjort at ventelistene har blitt kortet ned i løpet av året. Ved årsskiftet hadde
den kommunale tjenesten bare noen få pasienter på venteliste, og slik har det ikke vært på
mange år. De private har lengre ventelister, men også de har kortere ventetid enn før.
Kan vi opprettholde det totale tilbudt her på Aktivitetshuset, med Frisklivssentral,
forebyggende grupper og hverdagsrehabilitering, i tillegg til den ordinære kommunale
tjenesten, har vi et svært godt tilbud i kommunen.
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5.13 NAV
Arbeidsledigheten i Drangedal var ved utgangen av 2013 2,7% som var en nedgang på 2% fra
året før. Kommunen lå gjennom hele 2013 under fylkets ledighetsnivå og på
landsgjennomsnittet.
Tendensen i 2013 har vært lavere tilgang av permitteringer og sesongarbeidere enn forrige ved
forrige år.
Gjennom året har antall utlyste ledige stillinger vært relativt lav og de som har vært utlyst har
i hovedsak vært knyttet til kommunen som arbeidsgiver. Det vurderes derfor at kontoret er
avhengig av og vil profitere på å innhente direktemeldte oppdrag. For dette kreves
systematisk jobbing ved kontoret i form at å sette av tid til bedrifter og i den tiden vi allerede
benytter til arbeidsgivere sikre at vi bringer inn i samtalen rekruttering/ formidling. Kontoret
inngikk i 2013 to rekrutteringsavtaler; en i privat sektor og en i offentlig sektor.
Kontorets fokus i 2013 var å fortsatt øke de ansattes markedskunnskap og ha jobbfokus som
et naturlig og viktig tema inn i brukersamtalene; både når det gjelder direkte oppmøte i
veiledningssenteret og ved innkallingssamtaler. Denne opplæringen har skjedd i ukentlige
markedsmøter, kontormøter og fagmøter.
Kontoret har gjennom 2013 hatt lav måloppnåelse på indikatorene ordinære arbeidssøkere til
jobb og personer med nedsatt arbeidsevne til jobb. Antall langtidssosialhjelpsmottakere har
vært stabil og for stor. Kontoret opplever det som utfordrende å finne egna tiltak for denne
gruppa og jobbe tverrfaglig overfor gruppa slik at brukerne kan bli selvforsørget og settes i
posisjon til å komme i arbeid.
Kontoret opplever allikevel at kurset JobbNå som ble arrangert i to omganger i 2013 har gitt
god effekt og er med å støtte opp under vårt arbeide med å få brukere til jobb. Kurset har hatt
sin base ved Røde kors huset i Drangedal.
Drangedal kommune er med i Talenter for fremtiden og NAV Drangedal er med i
arbeidsgruppe for dette arbeidet. Når det gjelder de unge har kontoret fortsatt en egen
kontakt/ ressurs person for ungdom og de mest brukte og effektfulle tiltaka for denne gruppa
har vært arbeidspraksis i ordinære virksomheter og arbeidsmarkedskurs.
Kontoret hadde også i 2013 månedlige samarbeidsmøter med kommunens flyktningkonsulent.
Dette for å sikre god samhandling og gode overganger fra introduksjonsordningen til nav.
Fortsatt er vår erfaring at denne gruppa i stor grad har for dårlige norskferdigheter til å
nyttiggjøre seg tiltaka nav har tilgang til.
Kontoret har gjennomsnittlig i 2013 hatt 10 -11 personer som har vært arbeidssøkere/ ledige
lengre enn 26 uker. Siste måned i 2013 viste positiv nedgang og dettes vurderes å skyldes i
stort fokus på denne gruppa og arbeidsmetodikken vi følger for de langtidsledige.
Arbeidsmarkedskurset JobbNå har vært benyttet for mange i denne gruppa og med til dels
godt resultat.
I 2013 har alle deltakerne på Kvalifiseringsprogrammet benyttet seg av statlig tiltak. Dette da
kontoret ikke har hatt ressurser eller tilgang til andre tiltak. Før øvrig har de statlige tiltaka for
de som har gjennomført og planmessig avviklet deltakelse gitt positivt resultat i form av jobb
eller utdanning. Kontoret hadde ved utgangen av desember 2013 åtte deltakere på
kvalifiseringsprogrammet.
Kontoret har også gjennom 2013 hatt en fast dag pr uke som IA rådgiver er til stede ved
kontoret. Denne dagen benyttes til fagmøte med felles informasjon- og erfarings utveksling
samt bedriftsbesøk sammen med veiledere ved kontoret ut i deres bedrifter.
Sykefraværet gjennom hele året lavt ved kontoret.
Kontoret hadde i 2013 HR runde hvor leder, verneombud og tillitsvalgte møtte
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hovedverneombud og sikkerhetskoordinator ved NAV Telemark. Fokuset i dette møtet var
vold/ trusler og hvor kontoret med alle ansatte gjennomførte en vold/ sikkerhetsøvelse.
Kontoret hadde i 2013 følgende kompetansehevende tiltak for de ansatte: Opplæring i regi av
fylkesmannen med tema forvaltningsrett, Karrieresenteret – halv dags kurs i veiledning, 5
dagers kurs i motiverende intervju, fagdag for konverterte saker og styrt opplæring fra leder i
e-læringsprogram som omhandler etikk, klart språk og grunnleggende
arbeidsmarkedskompetanse.
I følge KOSTRA var det 135 mottagere av sosialhjelp i 2013, dette er noe lavere antall enn
tidligere. Andelen sosialhjelpsmottakere er fortsatt høyere i Drangedal, enn gjennomsnittet i
landet for øvrig.

5.14 Spesielle hendelser i 2013
Leonardo Da Vinchi-prosjektet. Et vennskaps-samarbeid på tvers av landegrenser
Fra 27. april til 11.mai hadde vi 12 helsearbeidere fra tre kommuner i Litauen på hospitering i
sektoren. Dette var et ledd i et samarbeidsprosjekt som ble støttet av EU. Det faglige
hovedfokuset for prosjektet var å samle erfaring om hvordan vi samhandler på tvers i
sektoren, for å yte sammenhengende og helhetlige tjenester til brukerne. Tjenestekontoret,
hjemmesykepleien, fysio/frisklivssentralen og Familiens Hus var de tjenestene som tok imot
hospitanter. Deltagerne rullerte mellom tjenestestedene, i kombinasjon med faglige samlinger
for alle, der bla. norsk lovverk, organisering av helsetjenesten og en fagdag ved
Borgestadklinikken var tema. Sektor for helse og velferd hadde ansvaret for faglig innhold,
med god støtte fra leder av Pasvalyskomiteen, Marit Kolloen. Pasvalyskomiteen tok i tillegg
et stort ansvar for praktisk tilrettelegging og sosialt program. Av sosialt og kulturelt program,
kan nevnes; Skjærgårdstur med fiske, rundtur i Telemark, private middager, middag i regi av
rådmannen, middag i regi av Pasvalyskomiteen, kulturtur til Skien og grilltur til Himmelrike.
Det var 14 dager med tett program, både faglig og sosialt. I månedsskiftet september/oktober
var det representanter fra Drangedal til stede på en stor konferanse i Litauen, der
oppsummeringene fra prosjektet ble presentert. Det var flere av kommunene som allerede
hadde iverksatt tiltak etter modell fra det de hadde erfart under hospiteringen i Drangedal.
Godt å se at det bærer noen frukter, etter stor innsats fra mange i sektoren.

Deltakere fra Litauen og Drangedal kommune
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Innflytting i nye FH-boliger
Den største begivenheten i sektoren i 2013, var innflytting i nye FH-boliger i oktober.
Syv beboere flyttet fra Granveien 2,4-6, tre beboere fra andre kommunale leiligheter og to beboere
flyttet hjemmefra og inn i Myrveien. Den 31. desember var 12 leiligheter tatt i bruk som bolig og en
leilighet brukes som avlastningsenhet. Av de to ledige leilighetene, ble ytterligere en utleid fra januar
2014.

Selve innflyttingsprosessen var godt planlagt, og gikk svært bra. Ansatte stilte opp, også på
egen fritid, for at beboerne skulle komme raskt på plass på en god måte. Det ble fra første
uke, rapportert om god trivsel og god ro, rundt beboerne. Bygget er satt opp etter passivhusstandard, og det er merkbart godt inneklima i lokalene. Det er en sammensatt brukergruppe av
yngre funksjonshemmede, som nå bor “under samme tak” i egne leiligheter. Dette er en ny
erfaring for oss, og det er en givende prosess å arbeide for at alle, også her, skal bo trygt og
godt.
Et år før innflytting, startet prosjektet, “ny organisering i nye boliger”. Mye av prosjektet har
hatt fokus på reduksjon av ufrivillig deltid. I forbindelse med innflytting ble det igangsatt ny
turnus, som i noen grad har oppnådd reduksjon av ufrivillig deltid. Kommunestyret vil i løpet
av 2014 motta en rapport, som beskriver prosjektet i detalj, og der resultatene vil framkomme.
Prosjektleder: Cesilie J. Borge.

Lyst og flott fellesområde, innebygd uteområde, kjøkkenkrok i leilighet og nye gode arbeidsplasser i de
nye FO-boligene Foto: Erling Brauti
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6. Plan, næring og kultur

6.1 Medarbeidertilfredshet

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,6
4,7

Trend

Kommentarer
Medarbeidertilfredsheten er tilnærmet på målsetting
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6.2 Medvirkning

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,8
4,6

Trend

Kommentarer
Medarbeideres vurdering av medvirkning er tilnærmet lik målsetting
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6.3 Informasjon

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,8
4,5

Trend

Kommentarer
Medarbeideres vurdering av informasjon er noe over målsetting.
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6.4 Egenvurdert kompetanse

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,9
4,7

Trend

Kommentarer
Medarbeideres vurdering av egen kompetanse er tilnærmet som målsetting
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6.5 Sykefravær

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

Verdi
7,1%
1,2%
5,5%
277,8
3 896,3
21,3
256,5
Verdi

Dato intervall
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
Dato intervall

Trend

Sykefravær pr. år

Kommentarer
Sykefraværet er betydelig over tidligere år og over målsetting. Dette skyldes enkelttilfeller av
langtids sykefravær som slår mye ut i en så liten sektor.
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Fravær over og under 16 dager

Andel egenmelding og sykemelding

Sykefravær denne perioden
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6.6 Forbruk av budsjett
Her vises akkumulert avvik regnskap mot periodisert budsjett hittil i år.

Resultat
Akkumulert
Mål
Akkumulert
Akkumulert
Akkumulert

Verdi
100,2%
100,0%
-19 281,7
11 559 613,7
11 540 332,0

forbruk hittil i år i %
avvik
resultat
budsjett

Dato intervall
2013
2013
2013
2013
2013

Trend

For prosjektet Toke Brygge har inntektsforventningene ikke blitt innfridd i år grunnet
manglende tilskudd fra fylkeskommunen.

Akkumulert tallverdier
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Merknader til rekneskapen
Driftsrekneskapen syner god balanse mellom budsjett og rekneskap
På driftssida er det største avviket knytt til oppstart av Tokestua med kino/kiosk på tilsaman
rundt 440.000.- (konto 1260 og 1261)
Vidare er det feilført 255.000.- som kostnader på konto 1521 (Andre tiltak på boligsektoren)
knytt til betalingsformidling/etableringslån utan at tilsvarande inntekt frå fond (statstilskott) er
ført til inntekt. Dette vil bli retta opp i rekneskapen for 2014.
På grunn av utleige av personell til byggjeprosjekt i DKE samt vakanser i stillingar er det
betydeleg med innsparingar og ikkje budsjetterte inntekter.(1411, Administrasjon- landbruknæring, 1511 Administrasjon-teknisk, 1513 Bygningsavdelingen og 1514
Oppmålingsavdelingen.)
Konto 1515, Kommune-/delplaner syner eit meirforbruk på kr 300.000.-

6.7 Plan og eigedomsskatt
Vedtatte planer 2013:
Detaljregulering for Langbråten Hyttefelt
Områdereguleringsplan for Neslandsvatn sentrum
Detaljreguleringsplan for Neslandsvatn vannverk
Detaljreguleringsplan for Bratsbergheia 2
Reguleringsplanendring for Eikenes hyttegrend
Oppstart av :
Planprogram for Kommuneplanens arealdel
Planprogram for kommunedelplan for Gautefallheia
Kommuneplanens samfunnsdel
Eiendomsskatt: I 2013 ble det besiktiget og vedtatt ca 70 nye eiendommer. Promillen var
uendret fra 2012 og dermed kom det ingen klager.

6.8 Kart, brann og oppmåling
Oppmålingsavdelingen har fortsatt stor aktivitet og det er behandlet rundt 60 saker som
omfatter gjennomføring av oppmålingsforretninger og matrikkelføring. Av disse er 32 nye
hyttetomter, 2 nye boligtomter, resten er saker som fradeling av tilleggstomter, tidligere
festetomter og andre type saker. Videre har vi nå fullført alle midlertidige forretninger med
unntak av 1. Avdelingen matrikkelfører alle krevde og gjennomførte jordskiftesaker, det
samme gjelder grunnerverv til offentlig vei, utvidelse av eksisterende eller ny veigrunn. I
følge FDV avtalen inngått mellom kommunen 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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Brannvesenet har hatt 46 utrykninger som fordeler seg slik: 3 brann i bygning, 13
trafikkulykker, 1 gress/skogbranner, 3 pipebranner, 4 assistanse hjertestart/AMK, 10
falske/unødige meldinger og 12 andre utrykninger.

6.9 Skogbruk
Ungskogpleie/avstandsregulering er sentralt for å sikre kvalitet i fremtidsskogen. Det er et
stort etterslep når det gjelder ungskogpleie. Årsakene er mange, men redusert lønnsomhet og
generell nedgang i aktiviteten er trolig viktige momenter. Ungskogpleie er og et tiltak som
kommer 10-20 år etter avvirkning, og blir derfor fort glemt. Fokus på ungskogpleie er derfor
viktig.
De siste årene har vi sett en endring i klima som har gitt mer ekstremt vær både med tanke på
nedbør og vind. Prognosene for fremtiden er naturlig nok usikre, men det er tydelige
indikasjoner på endret klima. Dette gjør at fokuset på skjøtsel og rett ungskogpleie blir enda
viktigere. Et godt skjøttet bestand vil være bedre motstandsdyktig mot endringer i klima. Godt
skjøttet skog er og mer motstandsdyktig mot insekter og sopper.
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Hvordan skogskjøtsel bør gjennomføres på grunn av klimaendringer er fremdeles usikkert,
men forskningen har stort fokus på dette om dagen. Det som er sikkert er at det er bedre å
gjøre tiltak i ungskogen enn å ikke gjennomføre tiltak. Fokuset på ungskogpleie vil derfor
være sentralt fremover.
Et sterkt fokus på ungskogpleie i 2013, sammen med økt tilskudd, har resultert i økt aktivitet.
Det er for 2013 utført ungskogpleie på 2500 dekar som er en økning på 1000 dekar fra året
før.
Målsettingen er å opprettholde fokuset og aktiviteten og i 2014.
Når det gjelder hogstaktiviteten var den på et historisk lavt nivå i 2013. Hogstaktiviteten har
gradvis gått nedover og det ble kun avvirket 25 000 kubikk i Drangedal i 2013. Det er trolig
flere årsaker til dette, men lav pris i 2013 sammen med dårlige driftsforhold i vinter er nok
noe av forklaringen. Prisene på sagtømmer har steget betydelig høsten 2013 og våren 2014.
Som følge av økt eksport og konkurranse er framtidsutsiktene gode. Dersom prisene
opprettholdes eller i beste fall økes venter vi en endring i trenden og økt hogstaktiviteten i
årene som kommer.
Fjernvarmeanlegget er ferdig bygd og i full drift. Vi antar at anlegget, med dagens effekt, vil
ha behov for ca. 1500 kubikk pr år. Det er ønskelig at dette virket i hovedsak skal komme fra
rydding av jordskanter eller veikanter i kommunen, men anlegget kan ta imot all type virke,
og dimensjoner opp til 90 cm. Vi merker en gradvis økning i henvendelsene fra skogeiere som
ønsker å levere virke til anlegget og håper denne interessen vil øke og gi positive
ringvirkninger for kommunen.
I 2014 vil kommunen ha fokus på videre utbygging av fjernvarmenettet og påkobling av nye
abonnenter. Den langsiktige målsettingen er å doble levert varme fra anlegget.

Ungskogpleie Foto: Hilde Tveit Kirkeby
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6.10 Jordbruk
Jordbruket i Drangedal fortsetter videre utvikling. Det etableres nye småskalebedrifter med
litt avskalling i andre enden. Trend i eiendomsomsetning er at det er marked for mindre
småbruk/store tomter. Så fremt dette ikke er til ulempe for de som driver jordbruk i større
målestokk, ser kommunen positivt på utviklingen.
Innen tradisjonelt landbruk ser vi fortsatt nedgang i antall sau. En av årsakene til dette er at vi
har tap av dyr til de store rovdyrene, som igjen reduserer motivasjonen til å fortsette med
dyreproduksjon. Storfetallet er relativt stabilt. I år har største melkeprodusenten i Drangedal
etablert seg på eget bruk.
Drangedals største eiendom er forsøkt omsatt. Fylkesmannen har pr. 31.12 varslet omgjøring
av kommunens positive vedtak. Åse-Vøllestadskogen AS har fått konsesjon av SLF etter at
Fylkesmannen nektet konsesjon mot kommunens positive enstemmige vedtak.

6. 11 Viltforvaltning
Fellingsresultater
Etter jakta 2013 viser resultatene at det ble felt 143 elg, 36 hjort og 49 rådyr(ufullstendig tall)
på det arealet som Drangedal kommune administrerer jaktåret 2013/2014. Til sammenlikning
ble det felt 167 elg, 37 hjort og 92 rådyr på samme område jaktåret 2012/2013. Til jakta
2013/2014 ble det tildelt 314 elg, 281 hjort og 588 rådyr.
Bestandskondisjon
I 2013 ble det for elg observert en kalv- og tvillingrate på hhv. 0,52 og 1,02, mens de
gjennomsnittlige slaktevektene for kalv- og ungdyr var på 44 og 106 kg. Kalv- og
ungdyrvektene har vært stabilt lave de siste årene, men årets kalv- og ungdyrvekter har aldri
vært registrert på et lavere nivå. Drangedal kommune har m.a.o. store utfordringer med lav
bestandskondisjon på elg.
Bestandskondisjonen hos hjorten i Drangedal er god. Kalveraten ligger rundt 0,6 kalv per
hind. Slaktevektene for kalver og ungdyr holder seg brukbare.

6.12 Kultur
Kulturkontoret i Drangedal kommune skal gjennom sin virksomhet stimulere, legge til rette
og ellers bidra til å skape et bredt og mangfoldig kulturliv for kommunens innbyggere og
tilreisende. Kulturkontoret skal bidra med økonomiske tilskudd, faglig rådgivning og
arrangementsteknisk kompetanse til lag og foreninger, i tillegg til saksbehandling, prosjektog planarbeid.
Kulturkontoret har ansvar for følgende overordna felt på kulturområdet:
• Idrett/sport
• Friluftsliv
• Kulturvern
• Scenekunstfeltet (musikk, dans og teater)
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• Litteratur
• Bildende kunst
• Øvrig frivillig virksomhet
Saksbehandling
Administrativ behandling av søknader i tillegg til saker lagt frem for politisk behandling i
formannskapet og kommunestyret.
Stillingsressurser
Kulturkonsulent 85 % (deler av året), 20 % engasjement på kulturkontoret (deler av året), 25
% daglig leder Drangedal bygdetun.
Kulturmidler
Den største delen av tilskudd til kulturtiltak i Drangedal formidles gjennom Aktivitetstilskudd
(to tildelinger pr. år), grendekretsmidler (fordelt mellom fire grendekretser), tilskudd til drift
av idrettslag (private idrettsanlegg, ungdomsarbeid, kurs og strøm til lysløyper), tilskudd til
løypekjøring og driftstilskudd til Drangedal bygdetunlag.
Ut over dette er det gitt tilskudd til festivalen Himmel og jord – Drangedal livsstilsfestival,
dirigentstøtte til korps, tilskudd øremerket Den kulturelle Spaserstokken i Drangedal, samt en
del mindre enkeltsøknader.
Det har i tillegg blitt gitt kr. 63.000,- i tilskudd til kommunal andel spillemidler Sandvann okart (Drangedal o-lag).
Diverse tiltak/prosjekt
 Prosjekt kultursal i Drangedal 1-10 årige skole: Kulturkonsulenten har vært sekretær i
plangruppe for drift og deltatt i/sekretær i styringsgruppe for åpning av Tokestua kultursal.
 Åpningsforestilling Tokestua kultursal og kino. I perioden mars – oktober ble det arbeidet
med åpningsforestilling for Tokestua. Det ble engasjert, regissør, koreograf,
orkesterleder/arrangør, gjennomført audition og organisert øvelser i ca. 7 mnd. Rundt 50
deltakere utførte en fantastisk forestilling fordelt over 5 fulle hus.
 Prosjekt Toke Brygge/Drangedalsdagene. Under Drangedalsdagene ble Come Taste the
Band tildelt Drangedal kommunes kulturpris for 2013. Under Drangedalsdagene ble også
Drangedal kommune tildelt Telemark Fylkeskommunes tettstedspris 2013 for prosjekt
Toke Brygge.
 Kulturkonsulenten deltok i forprosjekt og gjennomføring av festivalen Mellom himmel og
jord – Drangedal livsstilsfestival.

Toke Brygge i juni 2013 Foto: Hilde Tveit Kirkeby
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Toke Brygge juni 2013 Foto: Hilde Tveit Kirkeby

Fra åpningsforestillingen “Musikalfavoritter” i Tokestua Foto: Johnny Stene

Diverse rådgivning, samarbeid og deltakelse
 Deltatt fast på møter med Drangedal Idrettsråd
 Bistått diverse lag/foreninger med rådgivning
 Verdensdagen for psykisk helse
 NRK TV-aksjonen
 Sekretærfunksjon i Den kulturelle spaserstokken i Drangedal
 Samarbeid om gjennomføring av 17. mai i Drangedal sentrum
Informasjon
Redaktøransvaret for kommunens hjemmesider ligger til kulturkontoret. Det ble nedsatt en
egen redaksjonsgruppe bestående av representanter fra alle sektorene. I tillegg har
kulturkontoret påtatt seg ansvar for formidling av kommunens virksomhet på Facebook
gjennom sider for Drangedal kommune, Drangedalsdagene, Toke Brygge, Tokestua og
Drangedal bibliotek.
Tokestua kultursal og kino
Tokestua kultursal og kino åpnet 25. oktober 2013. I åpningsperioden (25/10-14/11) ble det
gjennomført 16 arrangementer, med 2332 tilskuere. Det ble tilsatt egen prosjektleder i 85 %
stilling. Her er ansvarsfordelingen følgende: 50 % kultursal og 35 % kino.
Tokestua kino åpnet 20 desember. Det ble i løpet av 8 dager gjennomført 15 kinoforestillinger
med et besøk på 1.125.
Nøkkeltall for Tokestua (tall i 1000 kr.)
Arrangementer (forestillinger og utstillinger) i Tokestua kultursal
Besøk arrangementer i Tokestua kultursal
Forestillinger i Tokestua kino
Besøk forestillinger i Tokestua kino
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Biblioteket
Biblioteket har hatt en positiv utvikling med hensyn på både utlån og besøk. Å pusse opp og
ta i bruk lokalet etter Nettmusa har gitt romsligere og trivligere lokaler.
Totalt utlån 21044 (opp 6 % fra 2012)
Antall besøk 310129 (opp 3,7 % siden 2012)
Gjennomført 2 utstillinger og 1 arrangement.

Fra åpningsforestillingen “Musikalfavoritter” i Tokestua
Foto: Johnny Stene

6.13 Folkehelse
Kommunen fremmer folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er
tillagt. Medvirkning skjer gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltakelse i planlegging.
Kommunen legger til rette for samarbeid med frivillig sektor.
Alle sektorer skal bidra med å utvikle folkehelsearbeid i kommunen.
Drangedal kommune har folkehelsekoordinator i 20% stilling.
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Det ble arrangert temadag 29.jan for alle i kommunen; med god deltakelse fra alle sektorer.
“Folkehelsepolitikk,- utfordringer og tiltak” med faglig bidrag fra folkehelseansvarlige i
Telemark fylkeskommune. Det er viktig med tverrsektoriell forståelse/ansvar i kommunene.
Kommunen skal fremme befolkningens trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra
til å forebygge og beskytte befolkningen mot faktorer som kan han negativ innvirkning på
helsen, både fysisk og psykisk, med fokus på sosial utjevning.
Folkehelsekoordinator deltok alle møter i folkehelsenettverket i Telemark. Der treffes
representanter for kommuner, frivillige organisasjoner, Nav, spesialisthelsetjenester mm.
Universell utforming har vært fokus i 2013. Drangedal var en av fire kommuner i Telemark
som fikk midler fra Miljøverndepartementet;
Telemark valgte å satse på universelt utformet turveier. Drangedal har nå ca 2,2 km turvei i
tilknyttet Motjenn/ Bygdetunet. Neslandsvatn Vel, Neslandsvatn turvei startet arbeid med
universelt utformet turvei ved Neslandstunet.
Vedr fysisk aktivitet har folkehelsekoordinator i samarbeid med frivillige organisasjoner
startet flere turvenngrupper.
Det er gitt økonomisk støtte og gjennomført aktiviteter tilknyttet Toke brygge; padling,
volleyball m.m. I idrettshallen fortsetter ungdomsskoleelever med egenorganisering av
aktiviteter i friminuttene (Aktiv 365). Elever i 9.klasse hadde Grûndercamp om forslag til
aktiviteter i Smibekkhavna.
Vedr. kosthold har skoler og SFO hatt heldagskurs i bruk av fisk i hverdagen. Frukt og grønt i
skolen er viktig. For voksne har Frisklivsentralen hatt kurs med ernæringsfysiolog.
Medvirkning er viktig. Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har
blitt informert og deltatt på kurs om folkehelse.

Turveier bidrar til god helse. Drangedal- Motjenn/ Bygdetunet, ca 2,2 km er i 2013 fullført universelt
utformet og benyttes av mange.
Foto: Kari Vogsland
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6.14 Investeringar 2013
Investeringsprosjekter innen vann og avløp i 2013
Det er foretatt igangkjøring og innkjøring av vannbehandlingsprosessen ved Bostrak og Bø
vannverk.
Avslutning av byggeprosessen og igangkjøringsprosessen ved Neslandsvatn RA har blitt
gjennomført i 2013.
Planarbeid for klausulering rundt drikkevannsbrønnene og godkjenningsprosess for å få
ferdiggodkjent Vannverkene på Bostrak og Neslandsvatn
Kommunale veier
I 2013 ble det startet utbedring av deler av Ettestadveien. Det ble gjort et forsøk med bruk av
Dustex innblanding i eksisterende veimasser på et parti på 550 meter fra Hestevelta. Videre
ble det gjort utbedringer frem til Skarstølkrysset.
Gautefallheia VA
Det store, interkommunale utbyggingsprosjektet har hatt god framdrift i 2013 og anlegga i dei
to kommunane er no kobla saman med nytt vasstårn på 500 kbm like ved kommunegrensa.
Arbeid med leidningsnett ned mot Treungen er i full gang, nytt vassanlegg ved Nisser er
under oppføring.

Padling ved Toke brygge Foto: Hilde Tveit Kirkeby
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