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Rådmannens kommentarer
Rådmannen legger med dette frem sin Årsmelding for 2018.
Drift
Det har vært jevn og god drift i de ulike sektorer og avdelinger i 2018.
Resultatet i kommunens driftsregnskap viser et mindre forbruk på netto kr. 8.8 mill.
Dette indikerer at driften i all hovedsak i alle ledd bærer preg av god kontroll på løpende
budsjett- og kostnadsstyring. Det er naturligvis til tider krevende drifts- og
oppgaveutfordringer i organisasjonen, men det har latt seg løse ved god innsats og relativt
stabil bemanning i de ulike sektorer/avdelinger.
Rådmannen har i 2018 bl.a. prioritert å besøke alle driftsenheter ute i organisasjonen. Dette
har vært nyttige besøk, og inntrykket er at det gjøres veldig god og kreativ oppgaveløsning på
det enkelte arbeidssted.
Rådmannen vil benytte anledningen til å berømme ledere, ansatte og
tillitsvalgte/hovedverneombud for svært godt arbeid og konstruktiv medvirkning til stabil og
forutsigbar drift i 2018.
Organisatorisk endring
Rådmannen gjorde noen organisatoriske endringer fra 1. februar 2018. Samfunnssikkerhetog beredskap ble i sin helhet lagt direkte inn under rådmannen. Samtidig ble det opprettet en
egen avdeling under rådmannen, «Samfunn og kommunikasjon». Planavdelingen ble flyttet
vekk fra kommunalområde Plan, eiendom og kommunalteknikk og inn i Samfunn og
kommunikasjon. Kommunestyret har et ønske om at det jobbes mer med informasjon og
kommunikasjon, internt og eksternt i kommunen og rådmannen har derfor valgt å
omorganisere i egne rekker for å jobbe med dette. Det ble utarbeidet en egen informasjons og
kommunikasjonsstrategi som ble vedtatt i kommunestyret.
Medarbeidertilfredshet
Kommunen gjennomfører medarbeiderundersøkelse annet hvert år.
Siste undersøkelse i 2017 viste stor grad av tilfredshet og trivsel blant ansatte i de ulike deler
av organisasjonen, og har litt høyere “score” enn tidligere. Det er alltid mål å strekke seg
etter, og utfordringsbildet viser fortsatt at det spesielt er potensiale for forbedring innenfor
ledelse, involvering/medvirkning og klarere mål- og strategiutforming. Dette har vært
bearbeidet og hatt oppfølging spesielt av rådmannens ledergruppe i samarbeid med gruppen
av mellomledere og tillitsvalgt/verneombud i 2018. Det vil bli gjennomført ny
medarbeiderundersøkelse i 2019.
Ny Personvernforordning - GDPR
Fra 1. juli 2018 ble det innført ny Personvernforordning i Norge. Arbeidet løper kontinuerlig
og setter krav til oppfølging av regel- og avtaleverk knytet til personvern og
databehandleravtaler. Drangedal er godt i gang med dette, og fra 01.01. 2019 har vi gjort
avtale med Skien kommune om samarbeid på pliktig funksjon for Personvernombud.
Ny Hovedbankavtale
Høsten 2018 ble det gjennomført forhandlinger om ny hovedbankavtale for Drangedal
kommune. Blant mange tilbydere var det Drangedal Sparebank som vant kontrakten på nytt.
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Eiendomsskatt – ny taksering
Det ble vedtatt i 2018 å foreta ny taksering av eiendommer i kommunen. Takseringen skal
foregå i 2019, men diverse arbeid med nødvendig forberedelse ble påbegynt høsten 2018.
Diverse investeringer
Det har blitt gjennomført diverse løpende og nødvendige investeringer på bygg, infrastruktur
og samferdsel. Spesielt kan nevnes videreføring av vann- og avløpstilkoblinger på
Gautefallområdet.
Arbeidet med prosjektering og medvirkning for bygging av ny barnehage i Kroken har pågått
i 2018.
Endelig vedtak for bygging med hensyn til størrelse, utforming og økonomi håpes å kunne
fattes snarest mulig i 2019.
Samfunn
Drangedal ble godkjent som trafikksikker kommune i 2017. En viktig del av
trafikksikkerhetsarbeidet er arbeidet med sikring av farlige skoleveier i kommunen. Den
resterende delen av GS veien på Neslandsvatn er ferdigstilt i 2018. Det er også arbeidet videre
med mulighetene for å anlegge en turvei/ sykkelvei på den nedlagte Kragerøbanen på
strekningen til Kragerø grense.
Videre ble det utarbeidet planer og sendt søknader om «Aksjon Skoleveg»-midler for sikring
av skolevei til skolen på Bø.
Drangedal kommune fikk ett betydelig tilsagn om støtte til tiltak i det statlig sikra
friluftslivsområdet langs Neslandsvatn («BANEN»). Kommunestyret fulgte også opp dette
med kommunal egenandel. Det ble i nært samarbeide med Neslandsvatn Vel og andre lokale
interesser utarbeidet en plan for prioriterte tiltak. Disse ble påbegynt i 2018 og vil fullføres 1.
halvår 2019.
Arbeidet med revidering av trafikksikkerhetsplan for Drangedal kommune startet opp i
november 2018 og vil sluttføres i løpet av 2019. Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og
miljø fungerer som trafikksikkerhetsutvalg.
I samsvar med kommunestyret sitt vedtak godkjente Miljødirektoratet de kommunalt eide
areal på nedsiden av fylkesveien ved Toke Brygge som statlig sikra friluftslivsområder.
Miljødirektoratet gav også 50% støtte til asfaltering av den kommunale parkeringsplassen der
som ble gjennomført i 2018.
For området Smibekkhavna, der det også er gitt tilsagn om støtte som statlig sikra
friluftslivsområde i 2017, ble det i 2018 vedtatt reguleringsplan og undertegnet 50 års
leieavtale med grunneier - Opplysningsvesenets Fond (OVF). Det ble også utarbeidet en plan
for tiltak i dette området i samarbeide med Drangedal 10-årige skole.
Planarbeid
Arbeidet med å få vedtatt ny kommunedelplan for Gautefallheia er nå inne i sluttfasen. Dette
har vært en lang og krevende prosess. Kommunedelplan for Toke med Oseidvann er under
revidering og forventes vedtatt i løpet av høsten 2019. Det er varslet oppstart av ny
detaljreguleringsplan for Stemmen industriområde, gjeldende plan er fra 1967. Det er i tillegg
varslet oppstart av ny kommunedelplan for Drangedal sentrum og ny områdeplan for
Neslandsvatn sentrum. Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er en pågående prosess.
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Det første folkemøtet ble avholdt i Tokestua desember 2018. Samfunnsplanen forventes
vedtatt i 2019.
Næring
Innenfor næring- og næringsutvikling har det vært arbeidet sammen med Drangedal
Næringsforening og Vekst i Grenland (VIG) for å tilrettelegge, utvikle og skape
arbeidsplasser og nettverkskontakter både i og utenfor kommunen.
Samarbeidsprosjektet Drangedal Næringshage hadde sitt første driftsår i 2018 med god
aktivitet. Det er formalisert et samarbeid med Telemark Næringshage om et tilbud til bedrifter
i Drangedal. I 2018 hadde fire bedrifter avtale med Telemark Næringshage. Et forprosjekt
finansiert av Innovasjon Norge blei avsluttet til nyttår. Bedriftsnettverket besto av 7 bedrifter
som utvikler tilbud innen reiseliv. Nettverket jobber videre med en søknad om hovedprosjekt.
Blant flere spennende nye bedrifter, kan Hulfjell trekkes fram. Bedriften er i ferd med å bli en
merkevare for Drangedal.
Næringshagen på Kåsmyra fungerer for øvrig godt som møteplass og arena for kompetanse
og veiledning for både etablerte og potensielt nye næringsaktører i kommunen.
Kultur- og kino
Det har også i 2018 vært gode besøkstall både på kino og ulike arrangement/konserter i
Tokestua kultursal i løpet av året. Det ble høsten 2018 arrangert ny musikal-oppsetning i
Tokestua – «Musikal La-land» med stor suksess og 9 fulle forestillinger.
Frivilligsentral
Kommunestyret fattet vedtak høsten 2017 om opprettelse av Frivilligsentral. Sentralen ble
opprettet høsten 2018, med ansettelse av daglig leder.
Beredskap
Det har i 2018 vært avholdt diverse varslingsøvelser i regi av Fylkesmannen. Øvelse gir
nyttig læring til utvikling av beredskap og krisehåndtering for mest mulig trygghet for
innbyggerne i kommunen.
Beredskapen i Drangedal har fått prøvd seg mot naturkreftene i 2018. I januar kom det et
voldsomt snøfall i løpet av en uke som førte til mye strømutfall rundt omkring i bygda.
Våren og forsommeren var særdeles tørr og det ble innført totalforbud mot bruk av åpen ild i
juni.
12. juli kom det et kraftig tordenvær over Drangedal og det ble skogbrann to steder. Dette var
bare en forsmak på tordenværet som kom 13. juli og forårsaket 19 skogbranner frem til 17.
juli. Hvordan kommunen håndterte brannene er omtalt under kapittel om brannvesenet i
Drangedal.
Kommunen har fått mye oppmerksomhet på måten skogbrannene ble håndtert.
Grenlandssamarbeidet
Drangedal kommunestyre vedtok i 2017 å gå inn i forstudie for mulig felles Brann- og
redningstjeneste med Porsgrunn og Bamble.
Selve forprosjektet «Grenland Brann og redning» har pågått i hele 2018. Administrasjonen
har hatt medlemmer i samtlige arbeidsgrupper og det blir laget en sluttrapport for politisk
behandling i alle kommunene våren 2019.
Utredning av fremtidig legevaktsamarbeid med en eller flere av Grenlandskommunene startet
i 2017 og har pågått i 2018. Det vil bli fremmet sak i 2019 om valg av samarbeidskommuner,
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hvor det mest sannsynlige vil være tilslutning til legevakt i Skien kommune, sammen med
Nome og Siljan kommuner!
Drangedal kommune har i 2018 hatt en nedgang i folketallet med 25 personer. Folketallet pr.
01.01. 2019 er 4080.
Det har vært godt samarbeid mellom kommunens administrasjon/organisasjon og folkevalgte
representanter i kommunale råd, utvalg, samt de kommunale fagforeninger/verneombud og
deres tillitsvalgte.
Rådmannen vil takke alle kommunens ansatte, samarbeidspartnere og kommunens folkevalgte
for innsatsen og samarbeidet i 2018.
Drangedal, april 2019

Jørn Chr. Knudsen
Rådmann
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1. Økonomi
1.1 Utvikling i nøkkeltall fra driftsregnskapet
Utvikling i nøkkeltall fra driftsregnskapet:
2018
2017
Driftsinntekter
-398,5
-393,9
Driftskostnader
405,3
385,8
Brutto driftsresultat
+ Underskudd
6,8
- Overskudd **)
-8,1
Netto finansposter
22,4
23,6
Motpost
-29,9
-29,1
avskrivninger
Netto driftsresultat
+ Underskudd
- Overskudd **)
-0,7
-13,7

Alle tall i millioner kr.
2016 2015 2014 2013
2012
-372,3 -364,8 -363,6 -364,6 -335,0
362,3 366,5 355,2 346,8
311,7

2011
-301,4
293,2

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

23,2
-24,9

-8,5
19,9
-18,7

-17,8
15,6
-14,7

-23,3
13,4
-13,1

-8,2
12,5
-12,4

-7,3

-16,9

-23,0

-8,2

0,1
-15,0

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

-5,1
-0,3

2018
-1,7 %

2017
2,1 %

2016
2,7 %

2015
-0,5 %

2014
2,3 %

2013
4,9 %

2012
7,0 %

2011
2,7 %

0,19 %

3,5 %

4,0 %

0%

2,0 %

4,6 %

6,9 %

2,7 %

Definisjoner:
Brutto driftsresultat: Kommunenes brutto driftsinntekter fratrukket brutto driftsutgifter, inkludert avskrivningskostnader. Begrepet kan i stor
grad sammenlignes med "driftsresultat" i resultatoppstillingen til bedrifter med regnskapsplikt etter regnskapsloven.
Netto driftsresultat: Kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og er dermed et uttrykk for kommunens
økonomiske handlefrihet. Til forskjell fra brutto driftsresultat er det i netto driftsresultat gjort fradrag for netto rente- og avdragsbelastning,
mens virkningen av avskrivningskostnadene er eliminert. Et netto driftsresultat på rundt 3 prosent over et lengre tidsrom er ansett som et tegn
på en sunn økonomi. Fra og med 2014 mener Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund at 2 prosent er et fornuftig korrigert
nøkkeltall fordi inntekt fra momskompensasjon på investeringer nå i sin helhet inntektsføres i investeringsregnskapet. Teknisk
beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler nå et minimumsnivå på 1,75 % for konserntall i kommunene.
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Nettoresultat
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%

Nettoresultat

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

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

-2,00%
-3,00%

1.2 Bruk og avsetning til fond

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

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

2018
25,3
10,5
0,4

2017
23,3
10,2
0,4

2016
11,3
7,6
0,4

2015
10,6
6,7
0,4

2014
8,1
6,4
0,4

8,5

3,7

0,9

0,3

0,3

0,3

0,6

1,0

44,7

37,6

20,2

18,0

15,2

13,9

22,5

14,1

7,1

17,4

2,2

2,8

1,3

-8,6

-0,2
8,3

50
40
30

Disposisjonsfond

20

Totale fond

10
0
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
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1.3 Beregnet netto lånegjeld

Langsiktig lånegjeld
ekskl.
pensjonsforpliktelser
Utlån
Ubrukte lånemidler
Netto lånegjeld
Netto lånegjeld i % av
brutto driftsinntekter
Netto lånegjeld i hele
tusen kr. pr. innbygger

Alle tall i millioner kr.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
2012
2011
623,1 538,7* 522,8* 500,9* 464,9 383,5 248,1 208,3

-141,4 -85,0 -65,8 -54,1 -18,2
-26,3
-3,7 -15,2
-2,4 -31,9
455,4 450,0 441,8 444,4 414,8
114,3 114,2 118,7 121,8 114,1
%
%
%
%
%
112tkr 110tkr 106tkr 107tkr 101tkr

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

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

Netto lånegjeld pr.
innbygger i 1000kr

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

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

2018
12,3
38,3

2017
12,1
38,7

2016
11,5
35,4

2015
10,5
28,6

2014
11,0
27,8

2013
10,6
24,2

11,6

11,3

11,0

10,8

10,9

7,2

1)
2)
3)

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

4)

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

5)

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

6)

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

Brukerbetaling

20

Salgs-/leieinntekter

15

Eiendomsskatt

10
5
0
2018

2017

2016

2015

2014

2013

1.4 Utvikling i endelige innbyggertall
Utvikling i endelige innbyggertall:
1.1.2019 1.1.2018 1.1.2017 1.1.2016 1.1.2015 1.1.2014 1.1.2013 1.1.2012
Innbygger 4080
-tall

4105

4148

4136

4250
4200
4150
4100
4050
4000

4111

4135

4139

4126

Mål
Innbyggere
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2. Drangedal kommune 2018
2.1 Kommunestyresaker
08.02.18:
2/18 Detaljreguleringsplan for G/S veg, Bø Landhandel-Tørdal skule. Godkjenning av plan.
3/18 Forskrift om adgang til jakt og fangst etter bever i Drangedal kommune og mål for forvaltning av bever 2018-2020
4/18 Strategi for næringsareealer i Grenland
5/18 Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte på boligmarkedet i Drangedal kommune
6/18 Finansrapportering for 2017
7/18 Rapport fra Adhocutvalg for evaluering av grendekretsmidler
8/18 Politiråd - samarbeidsavtale mellom Drangedal kommune og Sør-Øst politidistrikt
9/18 Søknad om permisjon fra Kommunestyret
10/18 Søknad om permisjon fra politiske verv i valgnemnda og i hovedutvalg for helse og velferd
11/18 Søknad om fritak fra politisk verv /suppleringsvalg
15.03.18:
13/18 Årsmelding for 2017 Kontrollutvalget i Drangedal kommune
14/18 Plan for sosial og helsemessig beredskap
15/18 Handlingsplan mot mobbing for barnehagene i Drangedal kommune
16/18 Årsmelding for Drangedal Eldreråd 2017
17/18 Årsmelding for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2017
18/18 Etablering av ungdomsråd
19/18 Etablering av inkluderingsråd
20/18 Forespørsel om kjøp av kommunal eiendom
21/18 Ingen suverenitetsavståelse til EUs energibyrå ACER
04.05.17:
19/17 Framtidig organisering av brannvesenet - Grenland brannvesen
20/17 Gbnr. 57/22 - Salg av eiendom - Lone skule.
21/17 Årsmelding for Drangedal Eldreråd 2016
22/17 Årsmelding for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2016
23/17 Utredning frivilligsentral i Drangedal
24/17 Endring i alkoholpolitiske retningslinjer for salg og skjenking av alkohol i Drangedal kommune 2016-2020
25/17 Søknad om fritak fra kommunale verv
03.05.18:
Referatsaker
1/18 Sør-Øst politidistrikt - Endringer i overgang til nytt distrikt
Behandling av utvalgssak
23/18 Driftsrapport 2017 - Drangedal everk KF
24/18 Drangedal Kraft KF, Driftsrapport pr. 31.12.17.
25/18 Detaljreguleringsplan for Smibekkhavna, endelig godkjenning (sluttbehandling)
26/18 Godkjenning av planprogram for KDP-Toke med Oseidvann
27/18 Retningslinjer/veiledning for saksbehandling av bruksendring fritidsbolig/bolig
28/18 Mål for forvaltning av elg 2018-2020
29/18 Mål for forvaltning av hjort 2018-2020
30/18 Mål for forvaltning av rådyr 2018-2020
31/18 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp
32/18 Overordna plan for Re-/habilitering 2018-2022
33/18 Gaveprofessorater - Birkelandprosjektet
34/18 Revisjon av budsjettet p.g.a. omorganiseringer fra. Rådmannen i 2018
35/18 Søknad om fritak fra kommunale verv / suppleringsvalg
36/18 Søknad om fritak fra politisk verv/suppleringsvalg
37/18 Søknad om fritak fra verv - varamedlem i kontrollutvalget
38/18 Søknad om permisjon fra kommunestyret
39/18 Søknad om permisjon fra formannskapet / suppleringsvalg
40/18 Søknad om permisjon fra kommunestyret og formannskapet
41/18 Høring - Tørdal transformatorstasjon
14.06.18:
43/18 Drangedal everk KF, årsregnskap og årsberetning for 2017
44/18 Drangedal Kraft KF. Årsregnskap og beretning for 2017
45/18 Revisjon av handlingsprogrammet til kommuneplanen sin samfunnsdel
46/18 Vidare utbygging av kommunalt VA
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47/18 -24 Avtale om 50 års leige av Smibekkhavna friluftslivsområde samt eigenkapital til investeringar på og ved statleg
sikra friluftslivsområder i Drangedal
48/18 Revidering av overordnet risiko og sårbarhetsanalyse Drangedal kommune
49/18 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 - Fastsetting av valgdag
50/18 Forslag til detaljreguleringsplan for Bostrak massetak - sluttbehandling
51/18 Alarmsentralen Telemark
52/18 Eiendomsskatt - Ny allmenn taksering
53/18 IATA - Endringer i "Forskrift for tvungen renovasjon, tømming av slamavskiljarar, tette tankar m.m. i IATAkommunane"
54/18 Samarbeidsavtale etter kommunelovens § 28-1 b mellom Drangedal og Nome kommuner
55/18 Demensvennlig kommune
56/18 Årsmelding for Drangedal kommune 2017
57/18 MOT - Drangedal 10-årige skole, tilslutning.
58/18 Lærernorm - i Drangedal kommune.
59/18 Anskaffelsesreglement for Grenlandskommunene
60/18 1. kvartal 2018 - Rapportering for Drangedal kommune
61/18 Samordningsavtale mellom Kragerø og Drangedal kommune for felles skatteoppkrever
62/18 Årsregnskap for 2017 for Drangedal kommune
63/18 Skatteregnskapet for 2017
64/18 Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet - 2018
65/18 Årsmelding for Grenlandssamarbeidet 2017
66/18 Reviderte vedtekter - Selskapsavtale - Vekst i Grenland IKS
67/18 Tilsynsavgift fra salgsteder med tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker
19.10.17:
Referatsaker
3/17 Avvikling av kommunale heimevernsnemder
Behandling av utvalgssak
51/17 Godkjenning av protokoll fra møte 14.09.2017
52/17 Drangedal Kraft KF, Driftsrapporter pr 31.08.2017
53/17 Nye Suvdøla Kraftverk, byggevedtak
54/17 Næringshagesatsing i Drangedal 2018 - 2022
55/17 Vertskommunesamarbeidet Tolketjenesten i Grenland - endret samarbeidsavtale
56/17 Grenlandssamarbeidet - Felles interkommunal legevakt i Grenland – prosjektmandat
02.10.18:
Orienteringssaker
1/18 Samarbeidsavtale mellom Drangedal kommune og Sør-Øst Politidistrikt - status
Behandling av utvalgssak
68/18 Godkjenning av protokoll fra møte 14.06.2018
69/18 Sluttbehandling- Detaljreguleringsplan for Bjønnåsen - Langbråten
70/18 Investeringsprosjekter 2018 - Halvårsrapport
71/18 Deltakelse i 110 nødalarmsentral og selskapsavtale Sør-Øst 110 IKS
72/18 Regnskap 1. halvår 2018 Drangedal kommune
73/18 Utadrettet informasjonsvirksomhet - Kommunikasjonsstrategi for Drangedal kommune 2018 - 2021
74/18 Søknad om fritak fra kommunale verv
75/18 Digitaliseringsstrategi - Drangedal kommune 2018 - 2021
76/18 Suppleringsvalg - nytt medlem i valgnemnda, nytt varamedlem i formannskapet og i hovedutvalg for helse og velferd
77/18 Oppnevning av nytt varamedlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet
78/18 Oppfølging - Forvaltningsrevisjonsrapport av Pleie og omsorg - Drangedal kommune
79/18 Oppfølging av eierskapskontroll - Føringer for eierskap og gjennomføring av eierstyring
80/18 Delegering av fullmakt for godkjenning av Opsjonsavtale mellom Coop Vestfold og Telemark Eiendom AS og
Drangedal kommune
81/18 Forsøksordning - dispensasjon fra pkt. 3.1 i Ordensregler for skolene i Drangedal kommune.
82/18 Ny Kroken barnehage - Status framdrift skisse/forprosjekt
15.11.18:
Referatsaker
2/18 Fastsettelse av planprogram for områdeplan Neslandsvatn sentrum.
3/18 Tegning av andeler ved egenkapitalemisjon i Drangedal Sparebank
Behandling av utvalgssak
84/18 Drangedal Kraft KF, Driftsrapport pr. 30.06.18
85/18 Drangedal everk KF, Driftsrapport 1. halvår 2018
86/18 Alarmsentralen Telemark - Ny behandling
87/18 Helse- og velferdsplan 2018 - 2027 for Drangedal kommune
88/18 Revidering av vedtekter for barnehagene i Drangedal kommune
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13.12.18
Referatsaker
4/18 Kroken barnehage skisse/forprosjekt - Referat fra orientering i formannskapet 27.11.2018
Behandling av utvalgssak
90/18 Drangedal Kraft KF, Driftsrapporter pr. 30.09.18
91/18 Drangedal everk KF, Budsjett 2019
92/18 Drangedal Kraft KF, Budsjett 2019
93/18 Fastsettelse av planprogram for KDP- Drangedal Sentrum
94/18 Fastsettelse av planprogram for Drangedal kommunes samfunnsplan 2019-2029
95/18 BUDSJETT 2019 og ØKONOMIPLAN 2019-2022
96/18 Nytt anskaffelsesreglement for Grenlandskommunene
97/18 Drangedal aktivitetshus - forprosjekt
98/18 Skolerute 2019/2020
99/18 Forvaltningsrevisjon - Elevenes skolemiljø
100/18 Årsrapport 2018 og budsjett 2019 kommunalt næringsfond
101/18 Forslag til planprogram for E18 strekningen Dørdal

2.2 25 og 35 års jubilanter i 2018
Takk for innsatsen gjennom 25 og 35 år i Drangedal kommune!
25 års tjeneste i Drangedal kommune i 2018: Anne Inger Soldal, Gro Bråtane, Gry Eva Haugen, Pål
Heimdal, Gro K. Eskilt og Bodil Jerstad
35 års tjeneste i Drangedal kommune i 2018: Olaf Strand, Ragnhild Nerbø og Malgorzata Eriksen

Topptur –Åse-Vøllestad skogen

Foto: Hilde Tveit Kirkeby
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2.3 Organisering
Kommunen har i dag en organisasjonsmodell der politiske mål og strategier skal
gjennomføres i en desentralisert organisasjon. Rådmannen legger stor vekt på myndiggjøring
av de tjenesteproduserende enhetene. Det er gitt skriftlige delegasjonsfullmakter fra
rådmannen til kommunalsjefene, og videre utarbeidet delegasjonsfullmakter fra
kommunalsjefene til lederne i de ulike virksomhetene.
Organisasjonsmodell

I 2018 var det budsjettert 329,29 årsverk totalt for hele den kommunale organisasjonen.

Kommunalområde/
stab

Budsjetterte
årsverk 2016

Budsjetterte
årsverk 2017

Budsjetterte
årsverk 2018

100 Rådmann med stab
200 Kunnskap, mangfold
og kultur
300 Helse og velferd

22,70
135,45

22,70
138,23

22,70
138,03

134,71

144,11

138,50

400 Bygg, eiendom og
kommunalteknikk
Totalt Drangedal
kommune

28,44

28,45

30,06

321,30

333,48

329,29
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2.4 Medarbeidertilfredshet
Drangedal kommune tok i bruk KS sin medarbeiderundersøkelse, 10-faktor, for første gang i
2017. 10-FAKTOR-undersøkelsen omfatter ti spesielt utvalgte faktorer/variabler, som hver
måles med noen få måleindikatorer/spørsmål. 10-FAKTOR er en utviklingsorientert
medarbeiderundersøkelse, og de ti faktorene er valgt ut basert på flere kriterier. De to
viktigste kriteriene er at faktorene er dokumentert viktige og samtidig mulig å utvikle.
Undersøkelsen blir gjennomført i Kommuneforlagets elektroniske løsning. Svarskalaen går
fra 1-5. Svarprosenten for 2017 var på 61,4%. Resultatene for Drangedal kommune for 2017
var sammenfallende med gjennomsnittet for kommuner med unntak av faktor 2, Mestringstro,
der resultatet for Drangedal er 0,1% høyere enn landssnittet, og på faktor 9, Mestringsklima,
der resultatet for Drangedal kommune er 0,1% lavere enn landssnittet. Måltall for 2019 er satt
til likt eller bedre enn resultatene for 2017. Det er ledere med personalansvar som har ansvaret
for å følge opp resultatene på egen avdeling, og oppfølgingsarbeidet skal gjennomføres i
samarbeid med lokale tillitsvalgte og verneombud.
Undersøkelsen gjennomføres som anbefalt fra KS, hvert 2. år, og neste gjennomføring er
april/mai 2019.

2.5 Kompetanseutvikling
Det utarbeides hvert år en overordnet kompetanseplan for Drangedal kommune. Denne
beskriver satsningsområder som er felles, og beskriver også sektorenes satsningsområder for
året. Lederopplæring og lederutvikling for mellomledere har vært et av satsningsområdene i
2018, med fokus blant annet på innovasjon og utvikling i kommunal sektor og aksjonslæring i
nettverksgrupper. Det er også blant annet gjennomfølt kompetanseheving innen nytt
personvernregelverk. Det ble arrangert HMS dag og gjennomført 40-timers HMS kurs for nye
verneombud, ledere og AMU-medlemmer. Det ble også gjennomført fellesopplæring for alle
renholdere før opprettelsen av renholdsavdelingen.

2.6 Lærlinger
Gjennom 2018 hadde Drangedal kommune 7 lærlinger. Vi har for tiden lærlinger innen
helsefag og barn og ungdomsarbeiderfaget. Måltall for 2019 er også å ha 7 lærlinger.

Ansatte og lærlinger fra Drangedal kommune deltok på Yrkesmessa i idrettshallen
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Drangedal Næringsforening har tatt initiativ til å ha årlig Yrkesmesse i idrettshallen for elever
i 10. klasse og voksenopplæring. Yrkesmessa ble gjennomført 14. november 2018. Drangedal
kommune deltar for å gi elevene informasjon om alle yrkene som finnes i kommunen, og
standen var godt besøkt.

Yrkesmessa 2018: Populært med pannekaker og ertesuppe fra Drangedal kommunale kjøkken

Yrkesmessa 2018: Fra standen til Drangedal kommune
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2.7 Likestilling
Toppleder
2
4

Kjønnsfordeling i lederstillinger
Kvinner
Menn

Drangedal kommune har overvekt av kvinnelige ansatte. Ved rekruttering tilstrebes det å
innkalle kvalifiserte søkere av begge kjønn til intervju. Ved lønnsfastsettelser og lokale
lønnsforhandlinger legges det vekt på likebehandling av kvinner og menn. Kvinners
grunnlønn i prosent av menns er 99,1 % per stillingskode i Drangedal kommune i 2018. For
alle kommuner i Norge er dette 98,8%. Talla er hentet fra KS sin Statistikkpakke som er laget
på bakgrunn av data fra PAI-registeret (Personaladministrativt informasjonssystem) for 2018.

Beredskap i Drangedal kommune sommeren 2018
Foto: Hilde Tveit Kirkeby
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2.8 Sykefravær

Resultat denne perioden

7,3 %

2018

Kommentar
I januar og februar var sykefraværet for Drangedal kommune (juridisk enhet) noe høyere enn
tilsvarende perioder tidligere år. Fraværet gikk ned fra mars, og sykefraværet for Drangedal
kommune for 2018 ble på 7,3 % for hele kommunen (egenmeldt og legemeldt). Dette er en
nedgang fra 2017, da fraværet var på 7,8 %. Målet for 2018 var på 6,4 %, og resultatet var
dermed 0,9 % over måltall. Drangedal kommune har gjennom 2018 hatt fokus på forebygging
og oppfølging av sykefravær. Det er vedtatt ny oppfølgingsrutine som legger rammer for
sykefraværsoppfølgingen. Drangedal kommune har avtale med Vestmar bedriftshelsetjeneste,
og vi har IA avtale. Både Vestmar bedriftshelsetjeneste, NAV lokalt og IA rådgiver har
bidratt i arbeidet med både helsefremmende arbeid, forebygging og oppfølging gjennom året.
Det har vært 8 møter i AMU i 2018.Fast sak på hvert AMU møte er gjennomgang av
sykefraværsstatistikk, HMS avvik og gjennomgang av tiltak. Det blir i samarbeid med
hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet utarbeidet en årlig HMS/IA plan for kommunen.
Det gjennomføres risiko og sårbarhetsanalyser i alle avdelinger hvert år som et ledd i
avdelingenes HMS arbeid. Kommunen har videreført avtale om subsidiert trening som
helsefremmende tiltak for alle ansatte i 2018.
Rådmann med stab hadde et sykefravær på 2,5% i 2018, en nedgang fra 7,5 % i 2017. Sektor
for Bygg, eiendom og kommunalteknikk hadde sykefravær totalt på 8 % i 2018, en økning fra
5 % i 2017. Oppvekst og undervisning hadde et sykefravær på totalt 6,8 % i 2018 en nedgang
fra 7,7 % i 2017. Helse og velferd hadde et sykefravær på 8,2 % i 2018, en nedgang fra 8,7 %
i 2017.
Sykefraværet vil bli nærmere kommentert under kapitlene for sektorene.
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17. mai ved bautaen ved Drangedal kirke
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3. Rådmann med stab
Avdelingene som er organisert under Rådmannen med stab er:
 Rådmannskontoret
 Økonomi- og utviklings avdeling
 IT-avdeling (fom juli 2018)
 HR – avdelingen

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


Politisk sekretariat og utvalgsbehandling, samt saksbehandling av salg- og
skjenkebevilling i kommunen.



Næringsfunksjonen i Drangedal Kommune er en del av Vekst i Grenland IKS, felles
Næringsselskap for grenlandskommunene. Vekst i Grenland har kontor lokalt i
Drangedal ved siden av Rådmannen. Kontordager er tirsdag og torsdag.



Samfunnssikkerhet- og beredskap



Samfunn og kommunikasjon

Rådmannen gjorde noen organisatoriske endringer fra 1. februar 2018. Samfunnssikkerhetog beredskap ble i sin helhet lagt direkte inn under rådmannen. Samtidig ble det opprettet en
egen avdeling under rådmannen, «Samfunn og kommunikasjon». Planavdelingen ble flyttet
vekk fra kommunalområde Plan, eiendom og kommunalteknikk og inn i Samfunn og
kommunikasjon. Kommunestyret har et ønske om at det jobbes mer med informasjon og
kommunikasjon, internt og eksternt i kommunen og rådmannen har derfor valgt å
omorganisere i egne rekker for å jobbe med dette. Det ble utarbeidet en egen informasjons og
kommunikasjonsstrategi som ble vedtatt i kommunestyret. Rådmannskontoret har også ansvar
for praktisk tilrettelegging og gjennomføring ved ordinære Kommune, Fylkesting og
Stortingsvalg.

3.2 Økonomi og utvikling
Dette området består av
•

IT-avdeling (frem til juli 2018)

•

Sak, arkiv og felles postmottak

•

Servicekontoret
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•

Skatt, arbeidsgiveravgift og innkreving

•

Økonomi

Etter vedtak i kommunestyrene i både Drangedal og Kragerø gjennomførte vi en
sammenslåing av skatteoppkreverfunksjonen i Kragerø og Drangedal pr. 1.9.2018.
Skatteoppkreveren har kontordag en dag ukentlig i Drangedal.
Arbeidsgiverkontrollen gjøres av Arbeidsgiverkontrollen i Grenland som er et
samarbeidstiltak for kommunene i Grenlandssamarbeidet.
Rapportering gjøres via BMS på I-pad for kommunestyret og kontrollutvalget. Dette omfatter
økonomirapportering, sykefravær og gjeldsrapportering månedlig.
Digitaliseringen fortsetter på økonomiområdet. Andelen fakturaer som mottas i digital form
øker år for år og gjør at den elektroniske saksbehandlingen kan foregå med mindre grad av
manuelle prosesser. Vi mottok i 2018 hele 57 % av leverandørfakturaene i såkalt EHF-format.
Staten ønsker at kommunene nå skal kreve det fra alle. Ved utgangen av 2018 inngikk vi
kontrakt med EVRY om bruk av tjenester kalt Multikanal for ytterligere digitalisering av
kundefaktureringen pr. 1.1.2019. Prosesser knyttet til kommunal innkreving har også tatt i
bruk digipost. I tillegg har de interne prosessene for godkjenning av leverandørfakturaer og
reiseregninger, blitt tilgjengeliggjort gjennom en egen app som kan betjenes fra smarttelefon
eller nettbrett. Også andre funksjoner i Agresso vil etter hvert få tilgang på mer digitale
løsninger.
Innhenting av lånebehov ved hjelp av eksterne rådgivere har sikret lavest mulig
gjennomsnittsrente innenfor finansreglementets rammer. Vi har gjennom 2018 greid å
stabilisere gjennomsnittlig lånerente. P.g.a. økning av styringsrenten hos Norges Bank i
september 2018 og ytterligere justering i 2019, må det påregnes noe høyere
gjennomsnittsrente om et år.
Rammene til Startlån fra Husbanken har fortsatt på høyere nivå enn for noen år siden. Vi har
også fått tildelt tilskuddsmidler fra Husbanken. Lånemidler til Startlån ved utgangen av året
var i all hovedsak oppbrukt. Kommunalsjef for økonomi og utvikling godkjenner fortsatt alle
vedtak som gjøres av boligkontoret når det gjelder startlån og bruk av tilskuddsmidler fra
Husbanken. Boligkontoret har vært et godt organisatorisk grep for å få til å arbeide
systematisk og grundig med de tjenester kontoret skal ivareta. I løpet av høsten 2018 har det
blitt ansatt en felles person mellom økonomiavdelingen og boligkontoret.
Den nye hjemmesiden for kommunen har nå fungert i over to år. Formålet har vært å bedre
informasjonen og å gjøre det lettere for publikum å finne relevant informasjon. I 2017 startet
vi å vise kommunestyremøtene på Face book i tillegg til web-tv via kommunens hjemmesider.
Samarbeidet om utvikling og drift av Public 360 fortsetter sammen med de andre kommunene
i Grenland. Vi er helt avhengig av disse løsningene både for post- og arkivtjenesten og for
tilgjengeliggjøring av saksdokumentene for de folkevalgte.
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3.3 IT-avdelingen
IT-avdelingen i kommunen ble fra og med august 2018 organisert som egen avdeling under
Rådmannen med stab, og består av 3 årsverk.
Avdelingen har ansvar for all drift og vedlikehold av kommunens klienter, servere og
telefoniløsninger med unntak av legekontoret.
IT avdelingen jobber kontinuerlig med fornyingsprosjekter, og det kan nevnes at det i år blant
annet har blitt investert i nytt backupsystem, for å kunne sikre stadig økende datamengder.

3.4 HR-avdelingen
HR-avdelingen har 3,5 årsverk. Hovedoppgavene er innen HR, lønn og HMS. Dette omfatter
arbeid med overordna systemer og rutiner, saksbehandling, rådgivning og veiledning innen
lønn og HR-området, lønnsarbeid, refusjoner fra nav, HMS arbeid, forhandlinger og
rekruttering. Avdelingen arbeider tett ut mot lederne i kommuneorganisasjonen, de ansattes
organisasjoner og eksterne samarbeidsparter som BHT og nav. Avdelingen har i 2018 utbetalt
lønn til kommunalt ansatte, Drangedal kirkelige fellesråd samt godtgjøring til folkevalgte.
Avdelingen har også ansvaret for utarbeidelse av saker til AMU som har hatt 8 møter i 2018.
Avdelingen utarbeider hvert år overordna HMS/IA plan og overordna
kompetanseutviklingsplan for kommunen i samarbeid med hovedtillitsvalgte og
hovedverneombud. Avdelingen har ansvaret for inntak av lærlinger, og vi har hatt 8 lærlinger
i kommunen gjennom 20181, en mer enn måltall for året.
I 2018 var det et hovedoppgjør, med sentralt lønnstillegg for ansatte etter HTA kap 4. Det ble
i tillegg gjennomført lokale lønnsforhandlinger jfr HTA kap 3.4 og 5.1.
Avdelingen deltar i ulike nettverk med de andre Grenlandskommunene; HR-nettverk,
Kompetansenettverk, nettverk innen lønn og HMS nettverk. Nettverkene har fokus på felles
problemstillinger og løsninger, og gjennom disse nettverkene arranger vi kurs og konferanser
til selvkost i Grenlandsområdet.
2018 var preget av høy aktivitet, og det ble blant annet gjennomført HMS/IA dag for alle
verneombud og ledere i samarbeid med IA rådgivere fra Arbeidslivssenteret og BHT med
temaene “Tankevirus” og medarbeiderdrevet innovasjon. Vi hadde også ansvaret for
prosjektet “GDPR og internkontroll i Drangedal kommune” der målet var å utarbeide ulike
overordna dokumenter og legge til rette for å ivareta nytt personvernregelverk. Aud Elin
Øygarden var ansatt som prosjektleder i 50% stilling fra mars og ut året. Vi gjennomførte
revisjoner av personalreglement, bla.a lønnspolitiske retningslinjer og permisjonsreglementet.
Vi gjennomførte et lederutviklingsprogram for alle mellomledere med personalansvar i
samarbeid med KS Konsulentene. Lederne ga svært gode tilbakemeldinger på
lederutviklingen, og temaene vi hadde fokus på var eget lederskap med utgangspunkt i KS
“Guide til god ledelse”, organisasjonskultur, mestringsorientert ledelse samt utviklings- og
innovasjonsprosesser.

1

1 lærling sluttet i midten av desember 2018, så oversikten til OKOS viser 7 lærlinger per 31.12.18.
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4. Kunnskap, mangfold og kultur
Antall skoleelever i grunnskolen pr 31.12. 2018
Drangedal 10 årige skole: 205 på barnetrinn, 162 elever på barnetrinn
Kroken skole: 81 elever
Tørdal skule: 33 elever
Antall elever på VO: 39 elever
Kulturskolen: 102 elever

Antall barn i barnehagene: 180
Heirekshaug: 108
Kroken: 62
Tørdal: 10

4.1 Barnehage generelt
Den barnehagepolitiske plattformen som ble vedtatt i kommunestyret i 2016 ble evaluert for
2016/17. Av evalueringen framgår det at planen har bidratt til å øke delingskulturen og
refleksjon over felles oppgaver, og dermed også å heve kvaliteten på det pedagogiske tilbudet
barn og foreldre tilbys. Planen videreføres med et økt fokus på livsmestring og psykisk helse
og tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte (Tidlig
innsats).
Med utgangspunkt i denne felles planen for barnehagene, er alle ansatte kurset i fellesskap i
tema «Forebygging av mobbing i barnehagen» og kompetanseheving i forhold til barns lek,
med fokus på voksenrollen og bruk av rommet som den 3.pedagog.
Barnehagene deltar sammen med skolene i arbeidet med Drangedal kommune som
Språkkommune. I denne forbindelse er det etablert lærende nettverk på tvers av barnehagene;
Språkgruppa.

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

4.3 Grunnskole
2018 var det første hele året et innskjerpet kapitel 9a i Opplæringsloven virket; det vil si
kampen mot mobbing. Skolene og skoleeier har hatt et sterkt fokus på elevenes skolemiljø.
Telemark Kommunerevisjon hadde også på oppdrag av kommunen et tilsyn med arbeidet i
skolene og i kommunen knyttet til denne problematikken. Kommunerevisjonens rapport ble
gjennomgått i Kontrollutvalget.
Skolene og skoleeier har justert sine rutiner i tråd med forskriftsendringen og
kommunerevisjonen, men det er behov for et kontinuerlig fokus på elevenes skolemiljø.
Skolene og skoleeier merker at samfunnet rundt skolene har økende interesse for elevenes
trygghet i skolemiljøene.
Skolene og skoleeier benytter ulike programmer for å forebygge mobbing og i tillegg bedre
trivsel og glede. Disse er MOT, Liv og røre/uteskole/fysisk aktivitet, Zippys venner og Aktiv
skole 365.
Drangedal kommune ble Språkkommune i 2018. Det å utvikle robuste lesere og skrivere er en
av skolens kjerneoppgaver. Med bistand av Lesesenteret ble det utviklet en strategisk plan for
arbeidet med språk, lesing og skriving, og planen omfatter både barnehage og skole.
Kommunen har fått statlige midler til dette arbeidet, som omfatter veiledning og oppfølging
fra Lesesenteret i Stavanger samt til samlinger i regi av Utdanningsdirektoratet med andre
Språkkommuner. Lokalt er det opprettet en prosjektgruppe og styringsgruppe av ansatte i
skoler og barnehager. Det at Drangedal kommune er en Språkkommune er forankret i den
vedtatte skolepolitiske plattformens utviklingsplan der de grunnleggende ferdigheter, særlig
lesing, er sentralt.
Ordningen med desentralisert kompetanseutvikling finansiert av Utdanningsdirektoratet er ny
i 2018. Tanken er at kompetanseutviklingen skal finne sted regionalt. Drangedal kommune er
da med i region Grenland+. I 2018 startet kompetanseutviklingen der skoleledere og ledere av
PPT fikk en opplæring i pedagogisk analysearbeid som ble kalt «Elevene bak tallene».
Hensikten er å nytte analyser for å utvikle/forbedre undervisningen. I 2019 fortsetter
kompetanseutviklingen til å omfatte samtlige lærere i Grenland+.

25

Drangedal kommune 2018

Skoleeier har lagt vekt på at lærere som trenger det tilbys videreutdanning i fag skolene har
behov for å styrke. I 2018 startet åtte lærere på slik videreutdanning.

Lesestund i vestibylen på Kroken skole

Kroken skole har deltatt i skolebasert kompetanseheving i samarbeid med Høgskolen i
Innlandet, med tema «vurdering for læring». Dette arbeidet er nå implementert i
skolehverdagen.
Det jobbes også for en mer aktiv og engasjerende skolehverdag med støtte i Liv og Røre
prosjektet.
Tørdal skule har i utviklingsarbeidet hatt fokus på klasseledelse, relasjonskompetanse og
språkløyper. Alt dette med et mål om et bedre læringsmiljø. Liv og røre prosjektet er innført
som metode i undervisningen.
Skolen har fremdeles utfordringer når det gjelder inneklimaet. Det har tidlige blitt avdekket
avvik i forbindelse med tilsyn fra Miljørettet helsevern. Dette er planlagt å få utbedret i løpet
av våren/sommeren 2019.
Drangedal 10-årige skole har skoleåret 2018-2019 hatt fokus på elevenes psykososiale miljø
og psykisk helse, og arbeidet med å øke nivået på leseferdighetene gjennom
språkkommuneprosjektet. På barnetrinnet har dette vist seg gjennom å fortsette arbeidet med
Zippys venner, samt innføre et nytt program på mellomtrinnet fra RVTS som heter link til
livet. På ungdomstrinnet har det vært kursing og gjennomføring av MOT-prosjektet. I tillegg
har det vært undervisningsopplegg og klassesamtaler om toleransevinduet og den tredelte
hjernen i et samarbeid med skolehelsetjenesten. Dette for å bedre forstå egne og andres
følelsesuttrykk. De ansatte på skolen har brukt mye av planlegging- og utviklingstiden til å
arbeide med språkløyper. Dette for å bedre kunne forstå hvordan man kan gi en best mulig
leseutvikling og språkforståelse for våre elever. Dette er et arbeid som er tidkrevende, men
viktig for å utvikle gode lesere.
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10. trinn har juleforestilling for de eldste barna i Heirekshaug barnehage

4.4 Skolefritidsordning (SFO) og skoleferieordning
Det er SFO ved Drangedal 10 årige skole, Kroken skole og Tørdal skule. I tillegg er det
skoleferieordning ved Drangedal 10 årige skole og Kroken skole. Det er utarbeidet en
rammeplan for skolefritidsordningen i Drangedal. Når det lages månedsplaner, tas det
utgangspunkt i rammeplanen.
Fordeling av barn i kommunens SFO:
Drangedal 10 årige: 52 barn
Kroken skole: 29 barn
Tørdal skule: 10 barn

4.5 Voksenopplæringa
Drangedal voksenopplæring hadde 39 elever i løpet av 2018, fra 8 ulike nasjoner. De aller
fleste elevene er flyktninger. I 2018 mottok vi flyktninger fra Syria og Kongo. Resten er
innvandrere som av ulike grunner har bosatt seg i Drangedal. Alle elvene får tilbud om
norskopplæring med samfunnskunnskap.
Alle nyankomne flyktninger får tilbud om 27 norsktimer i uka. Resten får tilbud om 18
norsktimer i uka. Ved spesialundervisningsavdelingen hadde vi 3 voksne deltakere.
Ved voksenopplæringa er det tilsatt 7 lærere i tillegg til administrasjon.
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Voksenopplæringa på tur.

4.6 Flyktningetjenesten
Kommunen bosatte 13 flyktninger inkludert familiegjenforente i 2018, vedtaket var på 20. På
grunn av endringer i asylankomsten til Norge, gikk bosettingsbehovet ned i 2018.
Flyktningetjeneste hadde i 2018 til sammen 250 % stillingshjemmel, dette for å ivareta
kommunens oppgaver og plikter, samt gi flyktningene et forsvarlig tjenestetilbud.
En av hovedoppgavene til flyktningetjenesten er tildeling og oppfølging av
introduksjonsprogrammet. Målsettingen med programmet er å sette flyktningene i stand til å
bli økonomisk selvstendige gjennom arbeid og/eller videre utdanning. I løpet av 2018 deltok
29 personer på introduksjonsprogrammet.
I tillegg til ansvar for introduksjonsordningen, har flyktningetjenesten ansvar for organisering
av bosetting og eventuelt familiegjenforening, samt tilrettelegging/koordinering av andre
tjenester som flyktningene har behov for.

4.7 Folkehelse
Hovedmålet i Folkehelsearbeid er å fremme sosial likhet i helse, samt fremme inkludering.
Drangedal kommune har utfordringer når det gjelder lavinntektsfamilier. Vi har hatt fokus på
barnefattigdom og i den forbindelse har kommunen, og organisasjonen «Kjør for livet» ,søkt –
og fått, midler fra Barne-,ungdoms og familiedirektoratet slik at flere barn og ungdom får
mulighet til å delta på viktige sosiale arenaer.
Folkehelseloven sier at kommunene har plikt til å ha oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer, og man skal være særlig oppmerksomme på trekk ved utviklingen som
kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale
helseforskjeller.
Oversiktsdokumentet skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi.
Dette arbeidet er påbegynt, og skal videreføres i 2019.
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4.8 Pedagogisk- Psykologisk tjeneste (PPT)
Kommunens skoler jobber for å sikre at elevene får tilpasset opplæring og kommunens
barnehager, jobber for at alle barna skal ha få et godt barnehagetilbud.
PPT jobber i samarbeid med rektorene og styrerne for at lærerne i stadig større grad skal
praktisere førtilmeldingsprosedyrene i Tiltaksmodellen og på den måten yter tidlig innsats for
elever og barn som har behov for det. For å lykkes med dette krever det at PPT i stor grad er
ute i skole og barnehage slik at veiledning er tilgjengelig. Det er også viktig at PPT prioriterer
møter som fagforum barnehage, ressursteam og Logos veiledningsmøter med lærerne som
nylig er sertifiserte Logos testere.

4.9 Drangedal kulturskole
Ved skolestart i august 2018 var det en økning i antall søkere til kulturskolen. Et helt nytt
tilbud innen dans var også på plass. I tillegg til de ordinære tilbudene innen musikk og visuell
kunst har kulturskolen videreført samarbeidet med skolene om et kulturskoletilbud på SFO. I
2018 hadde Drangedal 10-årige skole, Tørdal skule og Kroken skole et slikt tilbud. Det har
også vært gjennomført et helt nytt tilbud innen improteater (improvisert teater). Dette ble
presentert på UKM. Elevene som deltok skal fremføre dette i Ælvespeilet i Porsgrunn. En ny
ordning med Unge Arrangører ble også startet høsten 2018 i forb. med UKM
lokalmønstringen.
I 2018 deltok elever ved kulturskolen også på utstillinger, konserter, 17.mai-arrangement,
julekonsert og på samspillprosjekter. Kulturskolen bidro også til aktiviteter for barn og
ungdom i vinterferieuka.
Drangedal kulturskole gir hvert skoleår tilbud til ca.100 barn og ungdommer fra hele
kommunen. Kulturskolen har dette året samarbeidet med lokale kulturaktører,
flyktningtjenesten, rus- og psykiatritjenesten, kulturkontoret og skolene. Det er også et
samarbeid med Kragerø kulturskole. I 2018 var det sju ansatte ved skolen. I tillegg leier
kulturskolen inn lærere for å gjennomføre kurs av kortere varighet.
Kulturskolen har også ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS), og gjennomførte dette
året ulike prosjekter ved skolene. Kulturskolen koordinerer også tilbudene i
Kulturskatten/DKS Telemark. I 2018 arrangerte kulturskolen også UKM (Ungdommens
Kulturmønstring) i Tokestua. Elever fra kulturskolen deltok både på lokalmønstringen og på
fylkesmønstringen i Ælvespeilet i Porsgrunn.
Alle kommuner er i henhold til Opplæringsloven §13-6 pliktig til å ha et musikk- og
kulturskoletilbud. Drangedal kommune ønsker via kulturskolen å gi varierte
undervisningstilbud av høy kvalitet innen kunstfag til barn og ungdom i Drangedal.
Kulturskolen ønsker å bidra til gode oppvekstvillkår for barn og unge i bygda, og gi elevene
meningsfylte og stimulerende aktiviteter som gir både faglig og sosial utvikling. Et godt
kulturskoletilbud er viktig både for lokalsamfunnet, og for hver enkelt elev.
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Stolte barn på kulturskolen

4.10 Kulturkontoret
Kulturkontoret i Drangedal kommune skal gjennom sin virksomhet stimulere, legge til rette
og ellers bidra til å skape et bredt og mangfoldig kulturliv for kommunens innbyggere og
tilreisende. Kulturkontoret skal bidra med økonomiske tilskudd, faglig rådgivning og
arrangementsteknisk kompetanse til lag og foreninger, i tillegg til saksbehandling, prosjektog planarbeid. Til kulturkontoret ligger også økonomi- og fagansvar for Tokestua kultursal og
kino (med særlig ansvar for kino), Drangedal idrettshall og Drangedal bibliotek. I tillegg
ligger daglig leder for Drangedal bygdetun inn under kulturkontorets ansvarsområde.
Følgende felt innenfor kulturområdet faller innenfor kulturkontorets
virksomhetsområde:








Idrett/sport/friluftsliv
Kulturvern
Scenekunstfeltet (musikk, dans og teater)
Litteratur
Bildende kunst
Programmering av Tokestua kino
Øvrig frivillig virksomhet

Kulturmidler
Det var øremerket tilskudd til følgende i 2018:








Aktivitetstilskudd (to tildelinger pr. år)
Drift av idrettslag (private idrettsanlegg, ungdomsarbeid, kurs og strøm til lysløyper)
Løypekjøring (generelt, Knarren rundt og Gautefall løypelag)
Driftstilskudd til Drangedal bygdetunlag
Tilskudd til tur med hvite busser
Tilskudd til 17. mai
Dirigentstøtte til korps

Det ble ytt tilskudd til mindre tiltak utover det som er øremerket.
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Arrangementer, prosjekter og tiltak
Fagleder for kultur har særlig jobbet tett med daglig leder for Tokestua kultursal og kino.
Dette går på daglig drift og på samarbeid og ansvar for diverse arrangementer og kino
gjennom året.
Arrangementer/tiltak som bør nevnes spesielt er:
 Musikaloppsetningen: «Musikal-la-land – en reise i musikalens verden» ble avholdt i
Tokestua kultursal 20.-30. september. Fordelt på 9 forestillinger ble oppsetningen sett av
1770 tilskuere. Oppsetningen ble møtt med strålende mottakelse fra media og publikum
og må sies å ha vært en stor suksess, kunstnerisk og publikumsmessig.
 Drangedalsdagene. Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med handelsstanden i
Drangedal, lag og foreninger og frivillige. Arrangementet gikk over to dager og ble
gjennomført på Toke Brygge og i Drangedal sentrum.
 Prosjekt frivilligsentral. Kulturkontoret stilte her med sekretariat.
 Mulighetsstudie Drangedal aktivitetshus utarbeidet i 2018 og fremlagt til politisk
behandling i Drangedal kommunestyre. Mulighetsstudiet inneholder utredning der det ble
sett på mulig lokalisering og nyetablering av bibliotek, ungdomslokaler, frivilligsentral og
svømmehall, i tilknytning til Drangedal idrettshall.
 «Drangedal 2030». Deltatt i planlegging og gjennomføring av konferanse i Tokestua
kultursal, med kick-off til oppstart av ny kommuneplan for Drangedal kommune.
Øvrig rådgivning, samarbeid og deltakelse:
 Deltatt på møter med Drangedal Idrettsråd
 Bistått diverse lag/foreninger med rådgivning
 NRK TV-aksjonen
 Samarbeid om gjennomføring av 17. mai i Drangedal sentrum
 Oppstart mulighetsstudie «Opprør 1438», musikkteateroppsetning på Drangedal bygdetun
i 2020.
Informasjon
Kulturkontoret er representert i redaksjonen for kommunens hjemmesider. I tillegg har
kulturkontoret påtatt seg ansvar for formidling av kommunens virksomhet på Facebook
gjennom sider for Drangedal kommune, Drangedalsdagene, Kultur i Drangedal, Toke Brygge
og Tokestua.

Fra Musikal-la-land
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4.11 Tokestua
Tokestua kultursal – og kino skal tilby et kulturprogram til glede for hele bygdas befolkning
med et bredt og godt spekter av artister og filmer. Tokestua er åpen for utleie og egner seg
godt til alt fra konserter og teaterforestillinger til konferanser og møtevirksomhet. Sist, men
ikke minst, skal Tokestua skal være en arena for utvikling av lokale kulturproduksjoner – og
talenter i alle aldre.
Tokestua har 6 ansatte i små stillinger til betjening av kiosk og kinomaskin samt daglig leder i
100 % stilling. Daglig leder har personalansvar og økonomiansvar for driften av Tokestua
samt ansvar for utleie av Drangedal Idrettshall.
Kvalitet: Programmet i Tokestua skal være av en jevnt over høy kvalitet. Vi vektlegger å
opparbeide og beholde tillitt hos vårt publikum.
Utvikling: Tokestua skal være en vesentlig bidragsyter til å utvikle det lokale kulturlivet og gi
både unge og voksne en mulighet til å vise frem sine talent.
Aktivitet: Tokestua avviklet 21 unike kulturarrangementer med til sammen 29 forestillinger,
herunder konserter, teater, standup, revy, musikal og arrangementer rettet spesielt mot barn i
2017. «Musikal-La-land» hadde 9 forestillinger med så og si fullt hus på alle oppsetningene.
Vi hadde om lag 3500 betalende publikummere på disse arrangementene. Det utgjør et snitt
på ca. 120 besøkende pr. forestilling.
Videre ble det vist 100 kinoforestillinger med et samlet besøk på ca. 2900 publikummere.
Dette utgjør et snitt på 29 besøkende pr. forestilling.
Ny kiosk: I september tok vi i bruk den nye kiosken til Tokestua. Denne gir anledning til å
skape en hyggelig kaféstemning, noe publikum gir uttrykk for at de setter pris på. Vi har nylig
anskaffet et lite PA-anlegg som også gir oss mulighet til å sette opp mindre forestillinger i
kiosken. Her kan vi å tilby unge artister en «ufarlig» arena for å skaffe seg sceneerfaring samt
avholde mindre arrangementer i en intim atmosfære.

4.12 Sykefravær
Sykefravær årlig
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Kommentar:
Sykefraværet har gått ned utover året etter en vinter med høyt fravær i flere virksomheter som
følge av influensa og forkjølelse i flere puljer.
På den bakgrunn er det gledelig at det totale sykefraværet er lavere enn året før.

4.13 Forbruk av budsjett (i tusener)

Resultat
Her vises akkumulert avvik regnskap mot periodisert
budsjett hittil i år.

Akkumulert forbruk hittil i år i %
Mål
Akkumulert avvik
Akkumulert resultat
Akkumulert budsjett
Hjelpe tabell for å avstemme regnskap og revidert
budsjett

Verdi
98,3%
100,0%
1 710
99 269
100 979
Verdi

Dato intervall
januar 2018 - desember 2018
januar 2013
januar 2018 - desember 2018
januar 2018 - desember 2018
januar 2018 - desember 2018
Dato intervall

Akkumulert tallverdier

Kommentarer
Virksomhetene i sektoren har vist god budsjettdisiplin i 2018. Både som følge av god
budsjettdisiplin og økte statlige inntekter kom sektoren ut i pluss i 2018.
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5. Helse og Velferd
5.1 Viktige hendelser
















Merforbruk – men ikke mer enn 0,3 %
Lavere sykefravær enn året før - 8,2 %
Fulldigitalt arkiv i pleie- og omsorg fra oktober 2018
Pakket ned og arkivert papirdokumentasjon i pleie- og omsorg – totalt 10 hyllemeter
med dokumenter
Omlegging av måltidsrytmen i våre boliger og institusjon, i tråd med nasjonale
anbefalinger “Medda’n te medda”
Kjøkkenet fikk nye kjeler og ovn, total investering ca 300 000,- kr
Plan for Re/-habilitering vedtatt av kommunestyret
Plan for sosial og helsemessig beredskap vedtatt
Helse- og velferdsplan 2018 – 2027, vedtatt
Satt i verk års turnus i hjemmesykepleien fra desember 2018
Oppnådd mål for kompetanseprofil i hjemmesykepleien, minimum 40 %
sykepleierkompetanse
og Lauvåsen, minimum 30 % høgskolekompetanse
Best i Telemark og Vestfold når det gjelder ansatte i brukerrettede årsverk med
helseutdanning – 84,6 %
Alle innbyggere over 75 år ble invitert til inspirasjonsdager, eller fikk tilbud om
forebyggende hjemmebesøk
Vi tar stadig ny velferdsteknologi i bruk

5.2 Sykefravær

Sykefravær 2018
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Kommentar:
Året startet med et høyt sykefravær, hele første kvartal. Dette var ikke spesielt for sektoren,
men gjennomgående trend i hele Drangedalssamfunnet. Fra og med april måned stabiliserte
fraværet seg på lavere nivå enn året før, og samlet for 2018, hadde Helse og velferd et
sykefravær på 8,2 %. Dette er 0,5 % bedre enn fjoråret, og alt i alt et optimistisk resultat.
Sykefravær årlig, helse og velferd

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

Verdi
Dato intervall
100,3% januar 2018 - desember 2018

Mål

100,0%

Akkumulert avvik

januar 2013

-421 januar 2018 - desember 2018

Akkumulert resultat

134 072 januar 2018 - desember 2018

Akkumulert budsjett

133 650 januar 2018 - desember 2018

Akkumulert tallverdier

35

Drangedal kommune 2018

Kommentarer:
Sektoren hadde et merforbruk på 0,3 % i 2018, tilsvarende 421 000,- kr. Sett i betraktning at
totalbudsjettet for helse og velferd er på vel 133 millioner kroner, anser kommunalsjefen at
resultatet er bra, og gjenspeiler god kontroll og oppfølging fra ledernes side. Det er det å
bemerke at sektoren ble styrket ved budsjettrevisjonen ved behandling av halvårsregnskapet i
oktober. Sektoren ble tildelt 4,250 millioner i tillegg til opprinnelig budsjett. Den vesentlige
delen av styrkingen gikk til NAV, barneverntjenesten og Lauvåsen bokollektiv for demente.
Det ble foretatt et nedtrekk på antall omsorgsplasser i Lauvåsen i 2016/2017. Disse ble det
nødvendig å åpne igjen, vinteren 2017/18. Det reelle overforbruket knyttet til disse
demensplassene var på ca. 1,6 millioner i 2018. Dette ble dekt av både ekstrabevilgning fra
kommunestyret, og intern styrking fra kommunalsjef i sektor.
Ved årsslutt er det budsjettansvarene Administrasjon, NAV, Barnevern og Drangedal
kommunale kjøkken som har negative avvik av noe karakter. KAD-sengen ved Marienlyst
sykehjem i Kragerø, dekkes over Administrasjonens budsjett, og det har vært under
budsjettering av denne utgiftsposten. Måltidsrytmen i våre institusjoner og boliger, ble endret,
våren 2018. Dette har resultert i noe høyere matkostnader for kjøkkenet.
På tross av styrking gjennom året, har Barnevernet ved årsslutt et merforbruk på rundt 2
millioner. Dette har sammenheng både med under budsjettering og påløpte dyre tiltak. Dette
er det tatt høyde for i budsjettet for 2019.
NAV ble også styrket gjennom året, men på tross av dette, ble det et merforbruk i underkant
av 0,5 million kroner.
I årsmeldingen for 2017 ble utviklingen i forbruk i NAV og barnevern belyst spesielt. Dette
følges opp, også i denne årsmeldingen:
Utgiftsnivået ved NAV:
ÅR
2018
Netto utgift
10,7 mill.

2017
9,4 mill.

2016
9,1 mill.

2015
8,6 mill.

2014
7,5 mill.

Utgiftsnivå barnevern:
ÅR
2018
Netto utgift
9,0 mill.

2017
7,6 mill.

2016
6,3 mill.

2015
7,4 mill.

2014
7,0 mill.

Det er også flere andre budsjettansvar som har negative avvik, men disse hører til avdelinger,
der andre budsjettansvar tilhørende avdelingen har positive avvik. Det enkelte
tjenesteområdet sees som en helhet, og disse tjenestene har helhetlig sett, positivt avvik.
Frisklivsentralen/rehabilitering skiller seg ut, med et positivt avvik i overkant av 1 million
kroner. I budsjettet var utgifter til diverse tilskudds prosjekter lagt inn, men ikke inntektene.
Derav det positive avviket. Når budsjettet ble lagt, var eventuelle tilskudd, en del av sektorens
strategi for å oppfylle innsparingskravet på 750 000,- kroner. Som kjent, valgte
kommunestyret å frafalle dette innsparingskravet, og dette kom alt i alt, hele sektoren til gode.
Omstillings- og nedbemanningsprosessen i boligen for Enslige Mindreårige følges opp. Fra
august 2018 ble bemanningen redusert med 1,35 årsverk. Tilskudd til EMF reduseres også år
for år, så målsettingen er at dette skal så langt som mulig balanseres. For 2018, hadde EMF et
positivt avvik på vel 135 000,- kr.
Sektoren har mottatt følgende tilskudd i 2018:
 Kompetanse – 210 000,-kr
 Kommunalt rusarbeid – 550 000,- kr.
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Rehabiliteringstilskudd – 200 000,- kr.
Friskliv – 60 000,- kr.
Velferdsteknologi – 372 000,- kr.
Dagtilbud demensomsorgen – 225 500,-

I tillegg til dette har kommunen i regi av sektor, mottatt tilskudd til oppfølging av boligsosialt
prosjekt med 1,4 millioner kroner.
2018 – året for de mange planer
I løpet av 2018 har sektoren utarbeidet, og fått politiske vedtak på følgende planverk:
 Plan for sosial og helsemessig beredskap
 Overordna plan for Re/-habilitering 2018 – 2022
 Helse- og velferdsplan 2018 – 2027 for Drangedal kommune
Avvik
Det er meldt følgende avvik i sektor i 2018:
 164 avvik i kommunens kvalitetssystem Qm plus:
o 10 Bygning / vedlikehold
o 63 HMS-avvik
o 91 Omsorgsmeldinger, som også er HMS avvik
 783 tjenesteavvik i fagsystemet Profil
Kommunalområdet benytter avviksmeldinger aktivt i forbedringsarbeidet.
Tjenesteavvikene har følgende fordeling:
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Årsrapporter tjenesteområdene
5.4 Tjenestekontoret
Tjenestekontoret har tre årsverk:
Aud Elin Øygarden – leder, Mette Tufte vikarierte som leder i perioden 01.03 – 31.12
Anne Hilde Elefskås – saksbehandler
Synnøve Kveven – saksbehandler (vikariat for Mette Tufte)
Økonomi:
Avdelingen hadde et budsjett på kr 4.141.337, og et regnskap på kr 3.876.955 og derav et
positivt avvik på ca kr 264.382. Avviket er i hovedsak relatert til lønnskostnader. Kostnadene
på kjøp av aktivitetstjenester (Inn på tunet) er økende.
Kommunen betalte i 2018 for 8 overliggerdøgn på sykehuset, kr 4.747 pr døgn i henhold til
gjeldene samarbeidsavtale og forskrift.
Ansatte og ansvarsområde:
Tjenestekontoret hadde i 2018 tre årsverk knyttet til avdelingen. Sykefraværet i 2018 var
minimalt, og avdelingen har ellers hatt en stabil bemanningssituasjon med kjent vikar i
vikariat.
Tjenestekontoret forvalter kommunens tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven ved
saksbehandling, tildeling og avslag på tjenester. Tjenestene tilbys i hovedsak til pasienter som
har rett på tjenester etter Pasient- og brukerrettighetsloven.
Tjenestekontoret har ansvar for ulike administrative funksjoner i sektoren, og har en sentral
rolle i koordinering og samhandling av tjenestebehov mellom avdelingene. Tjenestekontoret
samarbeider nært med kommunalsjef for å holde riktig nivå på tjenestetildelingen, ut fra
faglig perspektiv, juridiske- og økonomiske rammer.
Fra papirarkiv til fullelektronisk arkiv
Helse og velferd har tatt et stort løft i 2018 for å få ryddet i arkiv, fjernarkivert og igangsatt
fullelektronisk arkiv i det største fagsystemet Profil. Tjenestekontoret var sentrale i denne
jobben med blant annet frikjøp av leder for å
lede og organisere arbeidet.
Det ble utarbeidet en egen arkivplan som
beskriver arkivering, ivaretakelse og nye
rutiner for dokumenthåndtering. Arbeidet
var stort og uoversiktlig og involverte flere
avdelinger, men er nå samlet i et felles
fjernarkiv. Fagsystemet Profil benyttes av de
fleste tjenesteområdene i Helse og velferd,
og her vil alle dokumenter etter 13.10.18 vil
bli scannet og ivaretatt i egen sikker
fullelektronisk arkivkjerne.
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Personvern – GDPR
I 2018 ble nytt lovverk for behandling av personopplysninger gjeldene – ny
personopplysningslov som tok opp i seg EU`s personverndirektiv – GDPR. Dette stiller blant
annet langt strengere krav til virksomheter til å ha oversikt over sine behandlinger av
personopplysninger. Dette har skapt en stor bevisstgjøring i organisasjonen, og arbeidet med å
etterkomme det nye regelverket er igangsatt, og vil bli en kontinuerlig prosess fremover.
Leder ved tjenestekontoret har vært delaktig i det overordnede arbeidet i kommunen med å
utarbeide og etablere styringsverktøy til formålet.
Tjenesteproduksjon 2018
243 brukere fikk innvilget 598 tjenester, 15 brukere fikk avslag. Det ble registrert fem klager i
2018. To er behandlet hos Fylkesmannen, der har kommunen fått medhold i sine vurderinger,
og vedtakene opprettholdes. Tre klager ligger fortsatt til behandling hos Fylkesmannen pr
mars 2019.
Det var et stor press på tjenestene gjennom det meste av året, og vi måtte ta i bruk flere
plasser til heldøgns omsorg, enn det som var planlagt.
Totalt hadde sektoren en tjenesteproduksjon til 428 brukere med 1374 tjenestetilbud.
Tjenestekontoret kartlegger hjelpebehov og ressurser, og tildeler tjenester i tråd med avdekt
behov. Kommunen har hatt en bevisst styrt tjenesteprofil mot tjenester i den enkeltes hjem,
sammensatt fra ulike fagområder ut fra pasientens behov og funksjonsnivå. Det tilrettelegges
individuelt med hjelpemidler i hjemmet. Tilrettelegging med velferdsteknologi er i startfasen,
og er et tiltak som vil få større fokus framover. Tjenestekontoret var involvert i utarbeidelse
av kommunens velferdsteknologiplan, deltar i regionalt nettverk om velferdsteknologi og har
deltatt i kommunens abc – opplæring.
Tjenestekontoret opplever et økende antall søknader om tjenester fra barn og unge / foresatte.
Tjenestekontoret har behov for mer kompetanse på området der det er barn med funksjons- og
helsesvikt, og utmåling av tjenester til denne gruppen. Hva er normalitet, hva inngår i
forsørgerplikt og hva er det kommunale tjenesteapparatet pliktig til å bistå med?
Sykehjem er et tilbud der korttidsopphold hovedsakelig gis for å understøtte videre hjelp i
eget hjem, eller for behandling og utredning i en akutt fase. Langtidsopphold tilbys de som
har behov for heldøgns omsorg og som har større medisinske eller kognitive utfordringer.
Tjenestekontoret er koordinerende enhet i kommunen, og har ansvar for Individuell Plan og
opprettelse av koordinator til brukere med langvarige og sammensatte behov.
Tjenestekontoret koordinerer og samhandler tett med de ulike tjenesteutøverne.
2018 ble preget av stor aktivitet, og stor pågang av hjelpebehov.
Tjenestekriterier
Det ble i 2018 lagt ned et stort arbeid fra
Tjenestekontorets side for å utarbeide og sammenfatte
tjenestekriterier i Helse og omsorg: «Lengst mulig i eget
liv, i eget hjem»
http://www.drangedal.kommune.no/globalassets/helse-ogomsorg/brosjyrer/19-00146-1-brosjyre-tjenestekriterierhelse-og-omsorg-441172_1_1.pdf
Tjenestekriteriene er initiert ut fra handlingsplanen for
oppfølging av Helse- og velferdsplanen 2018 – 2027.
Tjenestekriteriene ble vedtatt i kommunestyret februar
2019.
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Kriteriene er jobbet fram i tett samarbeid med aktuelle ledere i kommunalområdet, og
beskrivelsene er realistiske ut ifra de rammer som er disponible for sektor. Hensikten med et
slikt sett av tjenestekriterier og beskrivelser, er å skape en felles forståelse for nivået på
helsetjenestene, dels med bakgrunn i krav fra overordnede myndigheter, politiske og
økonomiske rammebetingelser, samt grunnverdier for helse - og omsorgstjenester i Drangedal
kommune.

5.5 Drangedal sjukeheim
Ressurser og økonomi
Drangedal sjukeheim har totalt 31 årsverk, fordelt på to sykehjemsavdelinger og en avdeling
for renhold og vaskeri. Samhandlingsreformen har hatt som målsetting at den skal medvirke
til et mer helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud for brukeren, noe som har endret hvem
som har behov for sykehjemsplass, samt at behovet for høyere og bredere kompetanse har økt
de siste årene. Kompetanseutviklingen ved sykehjemmet må tilpasses disse utfordringene og
det er derfor ønskelig å ha en mer lik fordeling mellom kompetansen på videregående nivå og
på høyskolenivå. Ved nyrekruttering vurderes det kontinuerlig å gjøre fagarbeiderhjemler om
til sykepleierhjemler. Det arbeides mot et måltall på 50/50 i sykehjemsavdelingene. I 2018 var
11,5 av totalt 27,92 årsverk sykepleiere. Sjukeheimen har utfordringer med
deltidsproblematikk og det å ha en akseptabel stillingsstørrelse som det går an å leve av.
Samtidig er det mer eller mindre en konstant utfordring å få til en bemanning som innehar
riktig fordeling av kompetanse i helgene.
Grunnet fire stengte pasientrom ble det også i 2018 foretatt en innsparing på 1,2 millioner i
budsjettet. Dette resulterte i et nedtrekk på to årsverk, uten inndragelse av hjelmer.
Innsparingene ble gjennomført ved frysing av stillinger og ved reduksjon i vikarbruk ved
fravær. Inntektsgrunnlaget for Drangedal Sjukeheim er avhengig av hvilke type opphold
pasienten har fått innvilget. Flere korttidsopphold pr. år reduserer inntekten, men krever
allikevel mer ressurser. Drangedal Sjukeheim leide ikke ut sykehjemsplasser på forespørsel på
vårparten, da det i perioder var et stort behov for å åpne de fire stengte plassene. Det ble
foretatt nøye vurderinger av det daglige bemanningsbehovet, samt at personalets restferier ble
nøye planlagt. Investeringer utover helt nødvendig forfall ble ikke foretatt i 2018. Totalt bidro
dette til et overskudd i regnskapet på kr. 622.895,Tjenester
I 2018 hadde sykehjemmet 97 pasienter på korttidsopphold. Årsaken til dette er at
utskrivningsklare pasienter fra sykehuset med komplekse sykdomstilstander skrives ut fra
sykehuset mye tidligere enn før. Rehabilitering blir i mye større grad i dag ivaretatt av
kommunehelsetjenesten og ikke av spesialisthelsetjenesten. Sykehjemmet har i dag et større
behov for tilgang til fysioterapeut enn tidligere, og har etablert et tett samarbeid med den
kommunale fysioterapeuttjenesten. I 2018 ble det anskaffet Assistep, et hjelpemiddel som
brukes ved trappetrening.
Det er mange som avslutter livet sitt på sykehjemmet og kompetansen på lindrende pleie er
god. I 2018 var det 27 personer som døde på sykehjemmet. Drangedal sjukeheim har fokus på
brukermedvirkning.
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Brukertilfredsheten ved Drangedal sjukeheim er god. Svarprosent på brukerundersøkelsen
2018 var på 69 % og ga disse svarene:
Respekt og
trygghet

Informasjon

Brukermedvirkning

Andre forhold

Helhetsvurdering og
tilfredshet

5,6

5,2

5,3

4,8

5,2

Det arbeides kontinuerlig med å oppnå gode dialoger mellom tjenesteyter og pasient og
pårørende. Pasienten har to primærkontakter og pårørendemøter tilbys to ganger årlig og når
det skjer endringer i pasientens helsetilstand.
Drangedal sjukeheim har tilbud om fotterapeut og frisør jevnlig til de pasienter som ønsker
det.
Vi har god kontakt med frivillige organisasjoner som har bidrar med underholdning og
aktiviteter. Røde Kors besøkstjeneste og Frikirkens besøkstjeneste har bidratt to ganger i
måneden med diverse aktiviteter som sang, musikk og andakt. Prest Helland har bidratt
regelmessig med andakter og individuelle samtaler.
Med hjelp av frivillige ble St. Hans feiret i hagen på sjukeheimen med rømmegrøt og musikk.
Det har vært totalt 25 konserter i 2018, 4 innleide aktører, noen fra den kulturelle
spaserstokken og frivillige. Det kan være utfordringer i forhold til å ha forskjellige aktiviteter
som engasjerer alle. Dette gjenspeiler seg i brukerundersøkelsen, i spørsmål som går på andre
forhold. I 2017 kjøpte sjukeheimen inn elektrisk sykkel, noe som gleder mange. I 2018 startet
vi med «besøkshund». Hund og eier er autorisert via Røde Kors.
Ansettelser av trivselsassistenter bidrar til trivsel og mer uteliv i sommerukene.

5.6 Lauvåsen skjermet enhet og bofellesskap
I 2018 har det vært full drift i Lauvåsen Bofelleskap gjennom hele året. Det vil si at alle de 14
plassene vi har i avdelingen har blitt tatt i bruk. I første halvår hadde vi også en dagpasient tre
dager pr uke. Grunnen til at alle de 14 plassene i Lauvåsen Bofelleskap ble tatt i bruk
gjennom hele 2018, var at behovet for tilrettelagte demensplasser økte. Siden antall årsverk i
avdelingen er planlagt ut fra en drift i Lauvåsen Bofelleskap med 11 plasser, måtte vi øke
årsverkene midlertidig. Rekrutering av årsverk ble gjort på den måten at de fast ansatte som
ønsket større stilling, fikk mulighet til dette ved å inngå midlertidige arbeidsavtaler på større
stilling.
I 2018 var det flere ansatte som gikk av med pensjon. Rekrutering i disse ledige stillingene
ble gjort slik at fast ansatte i Lauvåsen Bofelleskap som ønsket større stilling fikk mulighet til
dette. Kartleggingen av hvem som ønsket større stilling ble gjort ut fra undersøkelsenheltid/deltid som er gjennomført tidligere i sektoren. Samtidig ble det også rekruttert inn
personer med høyskole i denne prosessen. Fordelingen mellom høgskole og fagarbeider
kompetanse, er med dagens drift på 38 % høgskole og 62 % fagarbeiderkompetanse. Det vil si
at måltallet, som er satt i plan for kompetanseprofilen i sektor, er oppnådd i vår avdeling.
Økonomi
Vi har knappe økonomiske rammer å jobbe ut i fra. Vi hadde også i 2018 en utfordrende
situasjon på skjermet avdeling som krevde ekstra ressurser. I 2018 hadde vi et merforbruk på
32 419,15,-kr.
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Sykefravær
Sykefraværet i Lauvåsen Bofelleskap var på 11% i 2018, mens sykefraværet i Lauvåsen
skjermet avdeling var på 10,7%. Sykefraværet er over målsetningen på 7,5. Noe av
sykefraværet i 2018 hadde en sammenheng med at flere ansatte var på slutten av sitt
yrkesaktive liv. I sykemeldingsoppfølgingen blir det jobbet tett med den sykemeldte og med
NAV.

Musikkgyngestol:
demper uro, gir hvile.

5.7 Hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie, Neslandstunet og Gudbrandvei bofelleskap,
samt dagsenter for eldre.
Årsverk hjemmesykepleien: 22, 41, inkludert 0,8 årsverk til dagsenteret
Årsverk Gudbrandsvei: 4,2
Årsverk Neslandstunet: 4,2

Hjemmesykepleien
Samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012 der rett behandling, på rett sted og til rett tid var
bakgrunnen. Dette ble innført med hensikt i å bedre pasienttilbudet og virke forebyggende. I
2018 har vi fremdeles utfordringer med å løse konsekvensene av denne reformen. Pasienter
kommer raskt hjem fra sykehus med kompliserte medisinske utfordringer. Dette fører til økt
behov av riktig kompetanse døgnet rundt. Det er ofte kort varsel fra pasientene er
utskrivningsklare til de faktisk trenger hjelp fra kommunen. Arbeidsmengden har i 2018 vært
konstant høy, men vi har med nøye koordinering av pasienter, kompetanse og geografi klart å
unngå i stor grad overtidsbruk. Spesielt sommermåneden merket vi stor pågang av pasienter
som trengte hjemmesykepleie. Vi ser i 2018 også økt forespørsel fra «hyttepasienter» fra
Gautefall.
På bakgrunn av blant annet dette har hjemmesykepleien gjort tiltak for å styrke tjenesten ved
å opprette 3 nye sykepleiestillinger og omgjort en fagarbeiderstilling til sykepleierstilling på
natt. Sykepleierne som allerede jobbet i avdelingen, fikk velge sin stillingsprosent. Dette har
ikke økt grunnbemanningen, men redusert sårbarheten og økt tilgangen til nødvendig
kompetanse. Avdelingen har med disse tiltakene nådd målsettingen i plan for
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kompetanseprofil for avdelingen, med en fordeling 40 % høgskole og 60 %
fagarbeiderkompetanse.
01.12.2018 startet vi opp med års turnus, det er en arbeidsplanlegging der turnus blir lagt for
52 uker. Da har den ansatte oversikt over arbeid, ferie og fritid neste året. Flere ansatte har fått
økt stillingsprosent etter innføring av års turnus pga at de dekker hverandres ferievakter. Det
er også økonomisk gevinst og kontroll fordi det fører til mindre overtid og vikarer.
Sykefravær i hjemmesykepleien i 2018 var 8,1 %, noe som er høyere enn målsetting som er
satt. Det jobbes kontinuerlig med å redusere sykefraværet, tett samarbeid med den sykemeldte
og NAV i forhold til oppfølgingsplaner.
Brukerundersøkelsen som ble gjennomført i 2018 scoret svært bra, i fra en skala fra 1-6 scoret
pasientene 5, 9 på hvor fornøyd de var med hjemmesykepleien totalt. Et sitat fra
brukerundersøkelsen:
-

Jeg er veldig glad i heimesjukepleien og jeg vet at de er glad i meg.

Trygghetsalarmer knyttet opp mot hjemmesykepleien
Utløste trygghetsalarmer fører til ekstra utrykninger som ikke er planlagt i det daglige
arbeidet vårt, samt geografi er utfordringer i en allerede minimal bemanning.
Vi har per 31.12.2018, 72 pasienter som innehar trygghetsalarm. Alarmer utløst til
hjemmesykepleien er 1421. Utløste alarmer per bruker er 19,7. Vi ser en økning fra tidligere
år på antall alarmer utløst, 2017 hadde 629 utløste alarmer og i 2016 hadde vi 537 utløste
alarmer.
Dagsenter for eldre
Dagsenter er et tilbud for eldre to ganger per uke, dagsenter har fokus på sosialt samvær,
ernæring og trening. På slutten av 2018 har 15 pasienter tilbud ved dagsenteret. Det har vært
en jevn pågang av pasienter. Brukerundersøkelse i 2018 har toppscore på nesten alle områder.
Dette viser at pasientene er svært fornøyd med tilbudet. Aktiviteter er blant annet bingo, trim,
høytlesing, håndarbeid, sosialt samspill og fellesturer i nærmiljø.
Gudbrandsvei og Neslandstunet bofelleskap
Det er 14 leiligheter i begge bofelleskapene og det er heldøgns bemanning. Det er 4,2 årsverk
i begge bofellesskapene.. Det er en fagansvarlig i sykepleier begge steder. De kombinerer
denne jobben med jobb annen avdeling i sektor.
Sykefravær Gudbrandsvei 2018: 8,4 %
Sykefravær Neslandstunet 2018: 3,8 %
Det jobbes kontinuerlig med å redusere sykefraværet, tett samarbeid med den sykemeldte og
NAV i forhold til oppfølgingsplaner.
På brukerundersøkelsen som ble gjennomført i 2018 svarer pasientene under helhetsvurdering
på hvordan de trives fra en skala 1-6:
Neslandstunet 4,5
Gudbrandsvei 5,1
Det jobbes internt i egen avdeling med punkter som scoret lavere enn ønsket.
Gudbrandsvei har hatt full avdelingen gjennom hele året, mens Neslandstunet har hatt noen
ledige leiligheter deler av året.
Aktiviteter som skjer i bofelleskapene er blant annet vaffeltreff x1 per uke, andakt, røde kors
x1 per måned, høytlesing fra lokalavisa i regi av Drangedalsposten og trim med
frisklivssentralen. Oppstart av planlegging av års turnus i disse avdelingen ble påbegynt med
oppstart slutten av april 2019.
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5.8 Praktisk bistand
Heimehjelp
Heimehjelp tildeles den som ikke helt eller delvis kan utføre nødvendig husarbeid selv.
Opprettholdelse av brukerens egenmestring skal være sentral, noe som betyr at
heimehjelperen ikke skal overta gjøremål som den enkelte bruker kan utføre selv.
Heimehjelpa utfører nødvendig renhold i de rom som til daglig er i bruk. Kommunen har lagt
seg på en standard der rengjøring i hovedsak utføres hver 14. dag, der oppgaver som
støvtørring, støvsuging, vask av bad, toalett og gulv, samt sengeskift er prioritert.
Det kreves egenbetaling for tjenesten og denne blir beregnet ut i fra den samlede inntekt i
husstanden.
Det er i januar 2019 ca. 80 heimeboende personer/hjem som har vedtak om heimehjelp. 22 av
disse har heimehjelp hver uke og noen har heimehjelp to ganger pr. uke.
Det er 5 ansatt i totalt 2,3 årsverk som utfører denne tjenesten.
Personlig assistanse (PA) /Brukerstyrt assistanse (BPA)
Det har de siste åra blitt flere enkeltpersoner som har denne tjenesten i vår kommune. Dette er
en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for funksjonshemmede som har
behov for hjelp i dagliglivet. Det er helst yngre brukere som får denne tjenesten.
Forutsetningen for BPA er at bruker selv kan være arbeidsledere for sine assistenter. Bruker
må ha egeninnsikt og kunne definere sine egne behov, samt lære opp og veilede assistenten i
hvordan hjelpen bør gis.
Enkelte har det organisert som BPA, andre får hjelp til organiseringa. Omfanget av tjenesten
bestemmes ut hva kommunen ville ha ytt gjennom de ordinære tjenestene som f.eks.
heimesjukepleie, støttekontakt og heimehjelp.
Det fine ved denne ordningen er at brukeren kan fortsette å bo i egen bolig til tross for
omfattende hjelpebehov og ikke være avhengig av at det kommer mange forskjellige
tjenesteytere inn. Dette gir den enkelte bruker et mer selvstendig liv.
Det er pr. desember 2018, tre brukere med PA/BPA. Det er totalt 17 assistenter tilknyttet
tjenesten, fordelt på 6,7 årsverk.

5.9 Drangedal kommunale kjøkken 2018
Drangedal kommunale kjøkken har i 2018 bestått av 2,88 årsverk fordelt på 4 personer.
Vi lager mat til Sjukeheimen, Lauvåsen bofellesskap, Gudbrandsveien, Neslandstunet og FHboligen.
Vi lager også mat til hjemmeboende med utkjøring av mat mandag, tirsdag, torsdag og fredag.
Dette utgjør ca 100 porsjoner i mnd.
Vi lager også mat til møter i kommunen.
Vi har i fra februar 2018 endret på tidspunkt på servering av middag og innført lunsj
servering.
Det blir nå servert frokost, lunsj, middag og kveldsmat i avdelingene. Vi på kjøkkenet har
jobbet med å legge om våre rutiner og ting fungerer veldig bra.
Kjøkkenet har i 2018 hatt gleden av og fått kjøpt inn 2 nye store kokekjeler, en på 60 liter og
en på 80 liter, og en ny stor kombidamper ovn. Dette har vært et løft for utstyret vårt, og det
har lettet hverdagen til ansatte på kjøkkenet.
Vi baker fremdeles alle brød selv og det bakes det vi har av kaker til avdelingen også, men
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kake måltidet er kuttet ut på hverdager til fordel for lunsjen. På søndager og helligdager blir
det fremdeles servert kaker på avdelingene.

5.10 Legetjenesten
Legekontoret har 4 leger på fastlegeavtale hvor kommunal virksomhet utgjør 70 %, fordelt
med 40 % på sykehjem, 20 % ved helsestasjonen og 10 % i skjermet enhet for demente.
Kontoret har fått øket hjelpepersonell stillingene med 10 % fra 01.01.19. Det betyr at det kan
være 2 personer på laboratoriet en dag hver uke. Dette gjør oss mindre sårbare etter
forandring av postgangen, som reduserte mulighetene for forsendelse av laboratorieprøver.
Aktiviteten på legekontor har holdt seg omtrent på samme nivå som foregående år.
Det er 3499 personer som har fastlege ved kontoret, en liten oppgang fra 2017 da det var
3423.
Det har vært 9190 konsultasjoner hos legene og 2232 konsultasjoner på laboratoriet, samt at
laboratoriet tar prøver av pasienter som kommer direkte fra legen.
Legene har vært ute på 195 sykebesøk.

5.11 NAV Drangedal
Vårt hovedmål er å få flere i arbeid. De fleste klarer seg fint på egen hånd, men noen trenger
vår støtte på veien. Veilederne ved NAV Drangedal jobber hver dag med å hjelpe folk i jobb.
For å lykkes i dette er det mange faktorer som spiller inn.
Vi trenger god dialog med de som trenger vår veiledning.
Vi trenger å samhandle og samarbeide med andre instanser som brukerne våre trenger
tjenester fra. Og – vi er helt avhengige av god kjennskap til og dialog med arbeidsgivere.
For dette har NAV Drangedals virksomhetsplan for 2018 tatt utgangspunkt i dette. 2018 ble
som året før et år med positiv utvikling for kontoret og dets brukere.
Her kan nevnes:
Flere arbeidssøkere til jobb, flere stillinger meldt inn til NAV fra arbeidsgivere, økte antall
bedriftsbesøk, færre unge mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføreytelse.
45

Drangedal kommune 2018

Våre fokusområder i 2018 har vært:
Øke antall formidlinger på stillinger meldt til NAV Drangedal gjennom tett kontakt med
arbeidsgivere. For dette utarbeidet vi besøksplan hos arbeidsgivere.
Inkluderingskompetanse: opplæring av veilederne som skal sikre og støtte opp under deres
arbeid i det å bistå de arbeidssøkerne som trenger hjelp til å beholde eller skaffe seg arbeid.
Her har tiltaka bl. a. vært kurs i karriereveiledning og månedlige kontormøter med tema
hvordan inkludere de med nedsatt arbeidsevne til jobb.
Digitalisering: NAV utvikler fortsatt digitale løsninger for våre tjenester. For at brukerne våre
skal oppleve disse som gode og nyttiggjøre seg disse har vi tilbudt kurs i
selvbetjeningsløsninger. Ved at flere benytter de digitale tjenestene våre, vil veilederne kunne
gi mer oppfølging til de som trenger vår bistand for å beholde eller skaffe seg arbeid.
Redusere økonomisk sosialhjelp: For dette arbeidet har vi gjennom 2018 hatt en person i
prosjektstilling som har jobbet med unge, fremmedspråklige og langtids
sosialhjelpsmottakere. Målet om 4 langtids sosialhjelpsmottakere over i inntektsgivende
arbeid i løpet av året er nådd. Prosjektstillingen går fra 2019 inn i ordinær drift.
Redusere sykefraværet: Tiltak her har f.eks. vært opplæring i digital sykefraværsoppfølging
for både veiledere og arbeidsgivere. Vi har utarbeidet handlingsplan med Distriktspsykiatrisk
senter i Kragerø. Videre har vi hatt 2 samarbeidsmøter med fastlegene i Drangedal.
Ande aktiviteter ved NAV Drangedal i 2018 som har støttet opp under vårt arbeid om flere i
jobb har vært:
BTI samarbeid – bedre tverrfaglig innsats i Drangedal kommune
Deltatt i kommunes arbeid med plan for habilitering og rehabilitering
Utarbeidet samarbeidsavtale med Vestmar Barneverntjeneste
Deltatt i pilotverk sammen med andre enheter i Drangedal kommune for egenkontroll og
tilsyn
Deltatt i kommunes arbeid med sektorplan Helse og Velferd.

5.12 Fysio-/ergoterapitjenesten, Frisklivsentralen og
Rehabiliteringsteamet
Tjenestene våre har stort sett hatt stort trykk og vi prioriterer tidvis veldig hardt mellom
pasienter med behov. Heldigvis er det noen hvileskjær av og til, men vi merker det økende
behovet for våre tjenester på alle områder. Ikke minst i det forebyggende aspektet og tidlig
innsats/ re-/habilitering.
Frisklivssentralen fikk tilskuddsmidler for å prøve ut et forebyggende tilbud rettet mot
aldersgruppen 75+, bestående av tilbud om informasjon-/inspirasjonsdager eller et
forebyggende hjemmebesøk. Det viste seg at inspirasjonsdag var mest ønsket av innbyggerne.
Inspirasjonsdagene 75+ ble gjennomført rundt om i bygda og besto av mye informasjon, både
om fysisk aktivitet, kosthold, psykisk helse, ulike tjenester i kommunen, hjelpemidler og
velferdsteknologi. Disse var svært populære, og vi fortsetter med dette tilbudet videre.
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Velferdsteknologi
I 2018 har det vært mye fokus på velferdsteknologi. Tiltakene har vært i tråd med
handlingsplanen vedtatt i 2017. Kommunen har prioritert kunnskapsøkning blant ansatte og
innbyggere, samt avsetting av investeringsmidler til innkjøp av blant annet digitale
trygghetsalarmer.
Kommunen har fått på plass superbrukere innenfor velferdsteknologi og sendt disse på kurs,
10 stk.(både mellomledere og noen superbrukere) har gjennomført Velferdsteknologiens ABC
og vi hadde en Velferdsteknologidag i Tokestua for ansatte og innbyggere. Der hadde vi
leverandørene for trygghetspakkene (DoroCare) og digitalt tilsyn (Atea) på plass, i tillegg til
Tone Bye fra pensjonistforbundet.
Innkjøpssamarbeidet i Vestfold og Telemark av trygghetsalarmer/ trygghetspakker har drøyd
lenger enn antatt. Det innebærer at vi ikke har fått brukt investeringsmidler på dette
inneværende år. Ikke før på senhøsten var avtalene på plass og teknologien klar for utprøving.
På slutten av året brukte vi derfor resterende investeringsmidler på løsninger som har vært
ønsket ute i sektoren. Blant annet en “Wellness nordic” gyngestol med musikk for å dempe
uro blant mennesker med demens. “Rotobed” hvor du kan gå fra liggende og helt opp i
sittende på sengekanten bare ved hjelp av sengen. “Assistep” trapperullator til sykehjemmet
for å kunne trene sikrere med pasientene i trapp. Vi har også kjøpt inn 2 “RoomMate”, digitalt
tilsyn og 4 mobile “Safemate” trygghetsalarmer.
Det har blitt opprettet en Velferdsteknologisk kompetansegruppe som skal styre arbeidet
videre. Deres hovedfokus blir å utarbeide klare retningslinjer og føringer for tildelinger av
ulike velferdsteknologiske løsninger, samt lage rutiner og prosedyrer. Den nyansatte
ergoterapeuten har hatt mye å si for tjenestens kapasitet i forhold til oppfølgingen av den
velferdsteknologiske handlingsplanen og overtar mer ansvar for dette fremover.

5.13 FH – BOLIGENE: Avdeling for bistand for funksjonshemmede
FH-Boligene er et bofellesskap beregnet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og/eller
utviklingshemning med ulike tjenestebehov. Bygget er et bofellesskap med 14 leiligheter og
en avlastningsleilighet. FH – Boligene har trimrom og to store fellesstuer hvor vi har diverse
aktiviteter. Vi har også flotte uteområder som brukes.
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Organisering av tjenesteproduksjon:
Leder og fagleder samarbeider med vernepleiere og primærkontaktene har opprettet
målrettede tjenestebeskrivelser for alle tjenester som gis fra personalet i boligen. Videre har
det blitt utarbeidet en organiserings modell hvor det blir opprettet personalgrupper som
samarbeider om ulike fagområder. Dette vil også bidra til mindre sårbarhet ved fravær og
ferieavvikling. Oppstart av denne organisasjonsmodellen skjedde våren 2018 og har vist seg å
fungere etter hensikten. Den har også vist seg å tydeliggjøre ansvarsområder, og hvor de
forskjellige problemstillinger skal behandles.
Arkivet vårt er i løpet av 2018 blitt elektronisk. Dette innebærer at all informasjonsproduksjon
nå skal gjøres elektronisk og samles i Profil. Dette er en prosess som er i gang, men som ikke
vil være fullt ut implementert før i første halvdel av 2019. Det må gjøres opplæring av
personalet på de mer avanserte funksjonene i Profil for å kunne legge inn slikt som
møtereferater o.l.
Endringer og utvikling i 2018
Bemanningsplan er utarbeidet og turnus basert på denne er iverksatt september 2018
Årsverk i bemanningsplanen er 21,4 og dette er inkludert renhold og leder. Fra februar 2019
vil renhold ligge under egen renholdsavdeling i kommunen.
Kompetansehevende tiltak for 2018
Vi har startet kurset «Mitt livs ABC» for 8 av personalet i boligen. Tanken er at vi på sikt skal
få alle ansatte gjennom dette kurset, og det påfølgende fordypningskurset. ABC kurset er en
Praktisk – teoretisk opplæringsmodell som går over et år, med fokus på konkrete
problemstillinger og temaer de ansatte kan relatere til og vil oppleve i sitt arbeid med
brukergruppen. Det gis svært gode tilbakemeldinger fra oppstartsgruppen, både om innholdet
i kurset, gjennomføring og organisering.
Vi har også i løpet av året hatt oppfriskningskurs i HLR for alt personale, samt innføring i
bruk av hjertestarter.
Det har de senere år, mht sikkerhet, ikke vært mulig å ta med beboerne på badeaktiviteter eller
turer i nærheten av vann. Vi har derfor sendt 3 av personale på livredningsselskapets kurs i
livredning i vann, der disse er blitt sertifisert for livredning både i basseng og ute. Vi kan
derfor nå benytte oss av turområdene rundt de ulike vannene vi har og arrangere felles
badeturer.
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Brukermedvirkning
Vi har i løpet av 2018 holdt beboermøter hver 6. uke, der beboerne aktivt kan være med å
planlegge boligens forskjellige aktiviteter, rutiner og struktur gjennom året. Beboerne har
deltatt aktivt på disse og forteller at de opplever å bli hørt og tatt på alvor.
Vi har også avholdt ansvarsgruppemøter for de fleste beboerne mot slutten av 2018, og
planlegger å avholde slike møter 2 ganger i året.
Avvik
Det er fortsatt fokus på avvik og avviksregistrering. Det er blitt avholdt internundervisning i
Avvikshåndteringen for å understreke viktigheten av dette, for å avdekke svakheter i rutinene,
behov for kompetanseheving, men også for å avdekke mer strukturelle problemstillinger som
arbeidsfordeling, belastninger o.l.
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6. Bygg, eiendom og kommunalteknikk
6.1 Sykefravær

Sykefravær årlig

Kommentarer:
Sykefraværet i sektor 400 var i 2018 på 8,0%. Dette er noe høyere enn måltall på 4,5%.
Trenden er stabil og vi ser ikke klare sammenhenger som tilsier at sykefraværet er
jobbrelatert. Sektoren har en systematisk og god dialog med bedriftshelsetjenesten for å
ivareta arbeid rettet mot sykefravær

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

Verdi
111,0%

Mål

100,0%

2013

-590

2018

Akkumulert resultat

5 976

2018

Akkumulert budsjett
Hjelpe tabell for å avstemme regnskap og revidert
budsjett

5 386
Verdi

Akkumulert avvik
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2018
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Kommentar:
I 2018 er samla resultat for sektor 400 er et merforbuk på ca. 590 000 kr. Overordna for
sektoren er det budsjettert for optimistisk i forhold til VA-tilknytning i hyttefelter. Dette alene
har en inntektssvikt i budsjettet med ca. 1,2 mill kr. Ser vi bort fra denne feilbudsjetteringen
har sektoren totalt et mindreforbruk på ca. 0,6 mill kr.
Merknader til enkelte poster:
Gautefall Biathlon merforbruk 453 000
Avviket skyldes hovedsakelig feilbudsjettering da det ikke er lagt inn utgiftsbudsjett for ca
300 000 kr.
Bygg- og eiendomsavdeling viser et mindreforbruk på ca. kr. 1 600 000,-.
Hoveddelen skyldes vakante stillinger. I tillegg noe mindre aktivitet enn planlagt og at noe
vedlikeholdsarbeid er utsatt.
Ledelse og administrasjon mindreforbruk 287 000
Dette skyldes hovedsakelig vakanse ift faste stillinger.
Miljø- og landbruk viser et merforbruk på ca. 117 000.-.
Dette skyldes feilbudsjettering av for høye salgsinntekter.
Geodataavdelingen viser et merforbruk på over 590 000.-.
Dette skyldes generelt for optimistisk budsjettering av inntekter for 2018 hvor regnskapet
viser mindreinntekt på ca. 300 000 kr. I tillegg har diverse avtaler/lisenser har overskredet
budsjett med ca. 250 000
Andre tiltak boligsektor mindreforbruk ca. 547 000 kr.
I 2017 gikk denne posten til sanering av bolighus på Bø. Vi har ikke hatt denne type kostnader
i 2018 og største delen av posten er ubrukt. Brukes ellers også til tilskudd til spredt
boligbygging.
Kommunale veier og service viser et mindreforbruk på ca. 150 000 kr.
Dette skyldes hovedsakelig vakanse ift faste stillinger.
Vei, gatelys mindreforbruk ca. 180 000 kr.
På dette ansvaret er det redusert forbruk strøm på ca. 115 000 kr som utgjør hoveddelen av
mindreforbruket. Dette er trolig effekt av overgang til LED-belysning.
VA-områdene går samlet med ca. 1,1 mill kr i merforbruk (mindreinntekt).
Dette skyldes hovedsakelig inntektssvikt som følge av at budsjettert tilknytning av hyttefelt
ikke er utført i 2018.
Brannvesenet har et merforbruk på ca 1,1 mill kr som i hovedsak skyldes at
brannmannskapene har arbeidet overtid ifm skogbranner. Dette var ikke budsjettert i et slikt
omfang som det utartet seg til i 2018.
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Søylediagram

Servicebygg ved badeplassen ved Neslandsvatn. Foto: OJV

6.3 Brann- og feiervesen
Året 2018 har vært et spesielt aktivt år for Brannvesenet med 100 alarmer som fordeler seg på
ca. 30 skogbranner, 5 husbranner, automatiske brannalarmer, trafikkulykker, redningsoppdrag,
feilalarmer og andre alarmer.
Til skogbrannene ble det rekvirert utstyr og personell sivilforsvaret sammen med mannskaper
fra Røde Kors og andre av Drangedals innbyggere. Drangedal Kommune sette stab fra 13.07.
til 18.07. for å bistå organisering, rapportering og logistikk.
Den store aktiviteten spesielt på skogbrannene har medført stor økonomisk belastning.
Fylkesmannen bevilget NOK 1,5 mill. av skjønnsmidler som bidrag til
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skogbrannbelastningen.
Det har blitt gjennomført kurs i 2018 for sertifikater, en deltager på Norges Brannskole for
Beredskapsleder 3 og feieren har gjennomført eksamensrettet kurs for fagbrev ved Norges
Brannskole.
Brannvesenet har hatt deltagere på samvirkekurs i Kragerø høsten 2018.
Tilsyn for særskilte brannobjekter er gjennomført av Skien brannvesen etter inngått avtale.
Feiertjenesten har blitt gjennomført rutinemessig med årlig feiing.
Prosessen med prosjektet Grenland Brann og Redning har blitt videreført i 2018. Brannsjef og
Beredskapsleder har deltatt i prosjektgruppe beredskap og økonomi. Brannsjefen har deltatt i
prosjektgruppe for forebyggende.

6.4 Vann og avløp
Gautefallheia VA
Det er arbeidet med planer og mulighetsvurderinger for å få flere områder med fritidsboliger
tilknyttet dagens VA-infrastruktur. Prosjekteringer er ferdig og det er innhentet noen priser.
Forhandlinger med grunneiere og utbyggere er i gang.
Vannledning til Henseid:
Hovedstrekk i vann er lagt sammen med alle landtak. VL til Henseid er tatt i bruk. Henseid
vannverk er lagt ned da Stranda VBA nå forsyner vann til abonnentene.
Det er også blitt montert en ny adkomstluke på Henseid Vanntårn med ny lufting.
Styring av vannlevering til Henseid Vanntårn har blitt implementert i den nye driftskontrollen
til Stranda VBA.

Ny kloakkpumpestasjon Møane under arbeid. Foto: HOV

Stranda VBA: Vi har oppgradert styresystemet med ny programvare og nye pls. Vi kan nå
overvåke anlegget på en bedre og mere effektiv måte. Det er også kjøpt nye UV aggregater da
det begynte å bli vanskelig å få deler til de som sto der. Stranda VBA forsyner nå til Holte,
Drangedal sentrum, voje og Henseid.
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Trykkøker i Bråtheia: Denne er nå innlemmet i driftskontrollen for sikrere drift, da denne nå
forsyner Bråtheia samt Henseid med vann.
Vannmålere: Vi monterer strategisk plasserte vannmålere ute på nettet som vi i tillegg får inn i
driftskontrollen. Dette gjør det lettere for oss å oppdage lekkasjer og holde kontroll på
forbruk.

Ny kloakkpumpestasjon Møane ferdig. Foto: HOV

Vannlekasjer: Det er i 2018 utbedret tre vannlekasjer på nettet. En på Henseid størrelsesorden
30m3 (30 000l/d) raskt reparert, en lekkasje på Neslandsvatn 25m3 (25 000l/d) raskt reparert,
samt en på en privat stikkledning på Voje 15m3 (15 000l/d) langtidslekkasje. Vi vil ha et fokus
fremover mot å prøve å minske lekkasjer på ledningsnettet både til kommunen og private
stikkledninger.
Kloakkpumpestasjoner: Vi skiftet ut kloakkpumpestasjonen på Møane høsten 2018 da denne
var dårlig. Vi tar sikte på å bytte en stasjon til i 2019.
Overvannsrør: vi har i 2018 byttet ut ca 120m med overvannsrør på Henseid, dette var gamle
sementrør som hadde dårlige omfyllingsmassser og hadde kollapset og skapte problemer for
beboere på Henseid.
Tilsyn: Vi har i tilegg begynt så smått med tilsyn av spredt avløp der vi får inn meldinger av
Iata eller privatpersoner som mener at noe er galt. Vi har funnet avvik ved de fleste besøk vi
har hatt. Tilsyn av minder avløpsanlegg er en resurskrevende jobb som vi håper at vi kan
samarbeide med andre kommuner om, slik at dette blir mest mulig effektivt fremover.
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6.5 Kommunale veier og bygninger
Kommunale veier
Det ble investert ca. 1,0 mill. kr. i forsterkningsarbeider på Stengerveien i 2017. Dette
prosjektet ble videreført i 2018. Veien er grøftet og gruset. Det er gjort sikringsarbeider med
autovern. Ca. 2 000 000,-. Arbeidene fortsetter i 2019
Totalrenovering (innomhus) av Granveien 11og Smibekkveien 3. Ca. 500 000,- på hver.

Nye Dale-bru. Foto: OJV

Bygging av ny veg til Lundtveitgrenda. Foto: OJV
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Toke brygge: Asfaltering. Ferdigstilt Ca. 500 000,Idrettshallen: Renovert garderober og tatt “rundvask” Ca. 250 000,- ( Drift)
Dale bru: Ferdigstilt Ca. 1 100 000,GS-vei Neslandsvatn trinn 2 ferdigstilt. Ny parkeringsplass og støpt plate til servicebygg.
Bygget ferdigstilles i 2019
Lundtveitveien: Påbegynt, med VA-ledninger. Ca. 2 000 000,- Ferdigstilles i 2019

GS-veg Neslandsvatn. Foto: OJV

6.6 Landbruk
Skog
Årsmelding 2017 startet slik: Klimaendringene gir og utfordringer på skogsveiene, og vi har
de siste årene hatt store skader på mange skogsveier i Drangedal. I 2018 fikk vi en sterk
tørkesommer med store utfordringer med skogbranner. Etter en imponerende innsats fra alle
berørte og involverte, ble konsekvensene mindre enn fryktet.
Hogstaktiviteten i 2018 var lavere enn forventet. Totalt 48 483 m³ ble avvirket i Drangedal i
2018. Avvirkningen er fortsatt langt under potensialet for Drangedal, men prisene er bedre enn
på mange år og aktiviteten i Telemark-skogbruket er god så vi håper avvirkningen vil øke i
Drangedal for 2019.
Vilt
Kommunene har hovedansvaret for den offentlige forvaltningen av elg, hjort og rådyr. I
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tillegg til å bidra til ivaretagelse av bestandene og deres leveområder, har kommunene et stort
ansvar for offentlige interesser knyttet til hjortevilt, blant annet opplevelsesverdier, biologisk
mangfold og trafikk problemer, jf. hjorteviltforskriften. Kommunene skal lage mål for
utvikling av bestandene av elg, hjort og rådyr. I tillegg skal det lages mål for utvikling av
beverbestanden. I 2018 vedtok kommunestyret slike mål for Drangedal i perioden 2018-2020.
Jaktretthaverne har ansvaret for organisering og tilrettelegging av jaktutøvelsen. De har også
mulighet til å bidra i bestandsforvaltningen, blant annet gjennom utarbeidelse av
bestandsplaner. I 2018 utarbeidet 4 bestandsplanområder på totalt 642 367 daa slike
bestandsplaner som gjelder for årene 2018-2020. Ca. 75 % av tellende areal i kommunen
forvaltes nå etter bestandsplaner. I 2018 ble det felt 137 elg, 51 hjort og 15 rådyr(foreløpig
tall) innenfor det arealet kommunen administrerer.

Hogstmaskin. Foto: OJV
I en årrekke har det vært et mål å bedre bestandskondisjonen(vekt og produktivitet) for elg.
Foreløpig ser vi få eller ingen tegn til at vi har lykkes med dette, hverken lokalt eller i Nedre
Telemark generelt. Når det gjelder hjorten i Telemark er imidlertid den blant landets flotteste
når det gjelder kvalitet.
Miljø
I 2018 deltok kommunen i Kystlotteriet som er en ordning for å plukke «eierløst» søppel i
naturen. I den forbindelse inngikk kommunen et samarbeid med Indre Agder og Telemark
Avfallsselskap (IATA) som innebar at kyslotteriets søppelsekker kunne leveres gratis på
Stemmen gjenvinningsstasjon. Alle som leverte inn disse søppelsekkene med «eierløst»
søppel, deltok i trekningen om lokale pengepremier på totalt 20 000,-. Det ble levert inn 35
søppelsekker på Stemmen gjenvinningsstasjon.
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Jordbruk
Nok et år med god utvikling for drøvtyggere. I 2018 investerte bøndene i Drangedal mere enn
i alle de andre kommunene i Telemark. Mere enn 20 % av investeringsmidlene til landbruk i
Innovasjon Norge sin pott for Telemark gikk til Drangedal. Vi har vært gjennom en ekstrem
tørkesommer med svært dårlige avlinger og mye skogbranner. Husdyrbrukerne har tilpasset
seg dette ved å redusere besetninger og å endre foring. Det har i tillegg vært en fantastisk vilje
til å hjelpe hverandre både med fordeling av for, og ved å utnytte alle arealer. Det har vært en
stor import av for som har bidratt til å bedre forsituasjonen. Statlig kriseordning har bidratt til
at det økonomiske tapet er teoretisk begrenset til 30 % av en normalavling.
Landbruksforvaltningen har hatt mye merarbeid i forbindelse med tørken.

6.7 Byggesak
Byggesak
Det ble gitt byggetillatelse for 7 nye boenheter i Drangedal i 2018. Det er en økning på 40 %
fra i 2017. Det er størst interesse for boligbygging med utsikt til Tokefjorden.
Majoriteten av nybyggerne i Drangedal er unge i etableringsfasen.
Ellers er det registrert rundt 240 byggesaker i 2018 med smått og stort. Det er søkt om
tilbygg (herunder også terrasser), garasjer, brygger, piper og andre mindre byggeprosjekt. Det
er fremdeles vekst i bygging av fritidsboliger. Det er stor aktivitet på Gautefall, men det
bygges også en del fritidsboliger langs Toke. Det ble gitt tillatelse til bygging av 65
fritidsboliger i 2018. Nærmere 70 % av fritidsboligene er søkt oppført i område Gautefall.
Byggesaksavdelingen har i 2018 gjennomført tilsyn på en rekke boenheter i sentrum med
bistand fra Skien brannvesen. I enkelte eksisterende bygg er det etablert boenheter som ikke
er søkt om. De fleste er nå omsøkt i etterkant. Det vil også føres tilsyn på denne typen
tiltak/byggesaker i 2019.

Bilde fra Rytterspranget Terrasse 2.7.2018 TØ
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6.8 Geodata
Geodataavdelingen har i 2018 behandla ca.70 saker som omfatter gjennomføring av
forskjellige typer oppmålingsforretninger. Det er etablert 34 nye hyttetomter, 4 nye
boligtomter, resten er saker som fradeling av tilleggstomter, innløsing av festetomter,
grenseoppganger, sammenslåinger, arealoverføringer og andre type oppmålingssaker.
Det er fortsatt stor aktivitet i hyttemarkedet, spesielt på Gautefall er aktiviteten høy.
På hyttefeltene Gautefall Panorama, Lia, Bjønnåsen og Eikenes er omsetningen av tomter
også bra.
Videre så er Geodataavdelingen pålagt å matrikkelføre alle krevde og gjennomførte
jordskiftesaker, det samme gjelder grunnerverv til offentlig vei, utvidelse av eksisterende eller
ny veigrunn. I følge FDV avtale inngått mellom Drangedal kommune og Statens Kartverk, har
kommunen også ansvaret for ajourhold og oppdatering av en del kartbaser og leverer
oppdaterte data til Kartverket.
Geodataavdelingen bistår også Plan og VA- med oppdateringer av sine databaser. Hjelper
også byggesaksavdelingen med å føre tiltak og oppdatere matrikkelen.
Nytt fra 2018 er at vi er pålagt av Statens Kartverk og føre sentral FKB, dvs. at våre
oppdateringer i kartet nå skjer «live». Dette har medført en kostnad på ca.100.000,- for
innkjøp av ny server.
Adresseringsprosjektet er nå avsluttet i den formen det har hatt. Vi har nå adressert tett på
100 % av det som skal adresseres. Videre adressering vil være vedlikehold og adressering av
nye områder som kommer til. Det gjenstår fortsatt noe oppsetting av skilt som uteavdelingen
tar seg av ved anledning. Kartverket har fattet vedtak i navnesakene som har berørt Drangedal
kommune. Noen av saken gikk i vår favør, men hovedtyngden må man si gikk i vår disfavør.
Drangedal kommune lar vedtatte gatenavn stå, selv om Kartverket har vedtatt annen
skrivemåte, fram til ny lov om stadnavn er vedtatt. Den nye loven vil gi kommunene større
innflytelse ved valg av skrivemåte på stedsnavn. Får å unngå navnesaker i fremtiden sender
Drangedal kommune navneforslagene til Språkrådet for uttalelse før et eventuelt vedtak.

Klargjøring av parkeringsplass før asfaltering Gautefall Biathlon. Foto: OJV
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6.9 Eiendomsskatt
I 2018 ble det også besiktiget ca. 100 eiendommer. Dette gjelder nye og gamle eiendommer
som resulterte i vedtatte takstgrunnlag gjeldende fra 1. januar 2019. I tillegg ble det gitt 5
fritak fra eiendomsskatten på bakgrunn av brann og to klager resulterte i noe redusert
eiendomsskatt. Eiendomsskattekontoret mottok noen få klager fra private på takstgrunnlag i
2018.
Eiendomsskattekontoret har tatt i bruk i pad (komtek besiktiger)i forbindelse med taksering av
nye eiendommer/bygg.
På grunn av fortsatt stor arbeidsmengde sliter fortsatt eiendomskattekontoret med å rekke over
tilbygg og garasjer. I 2018 er det blitt taksert 3 garasjer, men ingen tilbygg. Litt av årsaken er
at tilbygg og garasjer sjelden blir meldt inn med ferdigattest. Eiendomsskattekontoret har ikke
kapasitet til å befare om tilbygg og garasjer er tatt i bruk eller ikke.
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7. Årsmelding 2018 fra
Vennskapskommunekomiteen
Også året 2018 hadde Drangedal kommune flere kontakter med Pasvalys hva gjelder
vennskapskommunearbeid. Aktiviteten har vært holdt på et rolig nivå.
Møter i vennskapskommunekomiteen.
Komiteen har holdt 4 møter i 2018. Komiteens medlemmer består av; Øivind Løite, Trond
Jarle Roalstad, Hildegunn Lassemo og leder Marit Kolloen. Varamedlem Oddvar Langmyr
har deltatt på lik linje med faste medlemmer. Rådmannens representant i komiteen har vært
Mette Tufte.
Besøk i Litauen og Norge
Leder av vennskapskommunekomiteen tilrettela det praktiske arbeidet med skolesektorens
besøk i Pasvalys i mai 2019.

Fra skolebesøk i Pasvalys

Skolelederne, med kommunalsjef Laland i spissen, gjennomfører nå et skoleprosjekt sammen
med skolelederne i Pasvalys. Varaordfører og rådmann i Pasvalys deltar også i prosjektet. På
møtene i Litauen deltok også ordfører Geguzintas og andre kommunale ledere. Temaet for
skoleprosjektet er å utveksle kunnskap og erfaring om mobbing og skoleutbytte. De norske
skolelederne fant motivasjon i å observere hvordan skolene i Pasvalys jobba med og målte
elevenes faglige skoleutbytte.
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Fra et skolebesøk. Elever demonstrerer fletting av bunadband

I august var 3 representanter for skoleledelsen i Pasvalys på gjenvisitt i Norge. De var privat
innkvartert i Kragerø. Temaet for besøket var arbeid med videre felles skoleutvikling,
erfaringsutveksling og kunnskap.
Skoleledelsen i Pasvalys arrangerte skolebesøk til Tallin. 3 representanter fra Sektor for
kunnskap, mangfold og kultur i Drangedal deltok. Vennskapskommunekomiteen støttet
skoleledelsen fra Pasvalys økonomisk slik at de kunne delta på lik linje med drangedølene.
Det var ingen representanter fra Drangedal som deltok på den årlige Nasjonalfesten i Pasvalys
i fjor høst.
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Fra ei oppslagstavle i Pasvalys kommune: Bilde fra kommunestyresalen, og kommunehuset i Drangedal. Videre er det bilder fra
helsesektorens oppfølging av kunnskap de fikk på sine besøk i Drangedal i 2016. Det er oppmuntrende å se at det nytter å hjelpe.

Georgia
Gjennom vennskapssamarbeidet med Pasvalys har medlemmene av Vennskapskommunekomiteen gjennom flere år møtt representanter fra Chokhatauri, Georgia på sine
besøk i Pasvalys.
Ordfører i Chokhatauri inviterte en delegasjon fra Drangedal til en Teaterfestival i byen i juli.
Drangedal kommune takket nei til offisielt besøk da en vurderte kunnskapen om samband og
formelt samarbeid mellom Norge og Georgia til å være for liten på det tidspunktet.
En har senere erfart at Regjeringen/ Det Norske Utenriksdepartementet besluttet 9.november 2018 å opprette norsk ambassade i Georgias
hovedstad Tiblisi i august 2019. KS har siden 1995 hatt utviklings-prosjekter i Georgia.
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.

Ordfører Gintautas Geguzinskas blei i mars 2019 gjenvalgt som ordfører for en ny 4-årsperiode.

Samarbeidet og vennskapet med Pasvalys kommune vurderes som godt og vennskapelig.
Pasvalierne veit at drangedølene er der dersom de trenger kompetanse og hjelp.
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