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Rådmannens kommentarer
Rådmannen legger med dette frem sin Årsmelding for 2019.
Drift
Det har vært jevn og god drift i de ulike sektorer og avdelinger i 2019.
Resultatet i kommunens driftsregnskap viser et mindre forbruk på netto kr. 7.7 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 vil benytte anledningen til å berømme ledere, ansatte og
tillitsvalgte/hovedverneombud for svært godt arbeid og konstruktiv medvirkning til stabil og
forutsigbar drift i 2019.
Når det gjelder arbeid med «mobbesakene» vil rådmannen spesielt nevne at dette var et
intensivt arbeid for rektor/kommunalsjef sammen med rådmannens stab og ordfører fra
sommeren 2019 og utover høsten. Kommunen hadde ved årsskiftet 2019/2020 mottatt 5 krav.
Kommunen har siden 1988 hatt en ansvarsforsikring. Denne er gjort gjeldende for disse
sakene. For tiden har kommunen denne forsikringen hos KLP. Advokatfirma MNA Kogstad
Lunde & Co. saksbehandler disse sakene for forsikringsselskapene. Advokat Terje
Marthinsen fra dette advokatfirmaet hadde en orientering for kommunestyret 13.02.20 om
håndteringen av disse sakene. Så langt har advokatfirmaet gitt et foreløpig avslag fordi de
erstatningsrettslige grunnkriteriene ikke er oppfylt. Advokatfirmaet har ikke kjennskap til
enkeltsaker der det p.t. fremstår sannsynlig at erstatningsvilkårene vil være oppfylt. Ingen av
enkeltsakene antas alene å medføre utbetalinger som overstiger kommunens forsikringssum.
Kommunen har p.t. en egenandel på kr. 100.000,- i hver enkelt sak. KLP refunderer
kommunens utgifter til advokatens honorar. Så langt vi har forstått betales det ikke egenandel
på saker som ender uten utbetalinger til kravstiller.
Organisering
Det er ikke foretatt noen overordnede organisatoriske endringer i 2019, eventuelt kun små
sektorvise justeringer for nødvendig tilpasning av løpende driftssituasjon.
Medarbeidertilfredshet
Kommunen gjennomfører medarbeiderundersøkelse annet hvert år.
Siste undersøkelse i 2019 viste stor grad av tilfredshet og trivsel blant ansatte i de ulike deler
av organisasjonen, og har oppgang fra 2017. Det er alltid mål å strekke seg etter, og
utfordringsbildet viser fortsatt at det spesielt er potensiale for forbedring innenfor 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, og
har fortsatt i 2019.
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 knyttet til personvern og
databehandleravtaler. Drangedal er godt i gang med dette, og fra 01.01.2019 ble det gjort
avtale med Skien kommune om samarbeid på pliktig funksjon for Personvernombud.
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Ordningen har fungert veldig bra, og personvernombudet har blitt konsultert og tatt med i
aktuelle avklaringer og spørsmål gjennom 2019.
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 gjeldende fra
01.04. 2019. Bank-avtalen løper til 31.03.2022, med opsjon på 1 års forlengelse frem til
31.03.2023. Rådmannen er svært fornøyd med gjensidig utøvelse av denne avtalen.
Eiendomsskatt – ny taksering
Det ble vedtatt i 2018 å foreta ny taksering av eiendommer i kommunen. Selve
takseringsarbeidet har blitt gjennomført i 2019 av takseringsfirmaet Kjell Larsen etter ordinær
anbudsprosess. Arbeidet ble sluttført på slutten av 2019, og dannet grunnlag for
kommunestyrets beslutning om fastsettelse av eiendomsskatt for 2020.
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 2019, og endelig vedtak for bygging med hensyn til størrelse, utforming og økonomi ble
fattet av kommunestyret i juni måned.
For øvrig kan nevnes at utvidelse/påbygg til kommunens Brannstasjonen på Stemmen, samt
innkjøp av ny brannbil ble fattet av kommunestyret i forbindelse med Budsjettbehandling for
2020 i desember måned. Anbuds- og byggeprosess vil løpe i 2020.
Samfunn
Drangedal ble godkjent som trafikksikker kommune i 2017. En viktig del av
trafikksikkerhetsarbeidet er arbeidet med sikring av farlige skoleveier i kommunen.
Trafikksikkerhetsplan for Drangedal kommune 2019 –2022 med handlingsdel har blitt
revidert og godkjent i kommunestyret. Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø er
trafikksikkerhetsutvalg og har hatt ansvar for arbeidet med planen.
Drangedal kommune fikk betydelige midler til trafikksikker skolevei til skole/barnehage på
Bø, der kommunestyret også har satt av investeringsmidler til egenandel. Arbeidet er
påbegynt i 2019 og vil bli fullført 1. halvår 2020.
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 ble fullført i
2019 og Neslandsvatn Vel arrangerte en svært godt besøkt åpning av anlegget i 2019. Det er
gode tilbakemeldinger om bruk og funksjon av dette tiltaket fra både lokalbefolkningen,
skolen og barnehagen i Kroken.
Miljødirektoratet har i 2019 gitt tilsagn om inntil 3 mill. for statlig sikring av resten av den
nedlagte Kragerøbanen på strekningen til Kragerø grense. Her er det utarbeidet planer for å
anlegge en turvei/ sykkelvei på strekningen, og arealet er også i 2019 vedtatt satt av til
grøntstruktur i Kommunedelplanen for Toke og Oseidvann.
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For det statlig sikra friluftslivsområdet Smibekkhavna, fikk kommunen tilsagn på støtte til
tiltak som har vært under arbeid i 2019 og vil bli fullført 1. halvår 2020. Dette blir
gjennomført i samsvar med planer for tiltak i dette området som er utarbeidet i samarbeide
med Drangedal 10-årige skole.
Planarbeid
Arbeidet med å få vedtatt ny kommunedelplan for Gautefallheia er nå inne i sluttfasen. Den er
forventet vedtatt høsten 2020. Dette har vært en lang og krevende prosess. Arbeidet har
trukket ut i tid pga. innsigelse fra Fylkesmannen vedrørende VA-situasjonen på Gautefallheia.
KDP Toke med Oseidvann ble revidert og vedtatt i desember 2019. Det er varslet oppstart av
ny detaljreguleringsplan for Stemmen industriområde, gjeldende plan er fra 1967.
Detaljreguleringsplan for Stemmen industriområder er sendt på høring og offentlig ettersyn til
øvrige myndigheter og naboer. Svarfrist er satt til 7 mai 2020. Planen er forventet å bli vedtatt
høsten 2020. Det er i tillegg varslet oppstart av ny kommunedelplan for Drangedal sentrum og
ny områdeplan for Neslandsvatn sentrum. Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 20192029 og samfunnsplanens Handlingsdel 2019-2023 ble vedtatt i kommunestyret 19 september
2019. Det første folkemøtet ble avholdt i Tokestua desember 2018. Arbeidet med kommunal
planstrategi ble påbegynt høsten 2019. Planstrategien er forventet vedtatt høsten 2020.
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. Det har vært gitt
veiledning til 19 personer som har vurdert å starte bedrift eller ny forretning.
Samarbeidsprosjektet Drangedal Næringshage hadde sitt andre driftsår i 2019 med god
aktivitet. Det er formalisert en nodeavtale med Telemark Næringshage om et tilbud til
bedrifter i Drangedal. Det sikrer Sivafinansiering for tjenester til bedrifter med avtale. I 2019
hadde 14 bedrifter avtale med Telemark Næringshage. Et nettverksprosjekt med bedrifter
innen mat og opplevelser finansiert av Innovasjon Norge blei startet etter sommeren 2019.
Drangedal næringshage fungerer som møteplass og arena for kompetanse og veiledning for
både etablerte og potensielt nye næringsaktører i kommunen. En avtale med Drangedal
Sparebank gjør at Drangedal Næringshage kan gi gratis veiledning utført av en
bedriftsrådgiver til nye bedrifter eller til bedrifter som har et nyskapende prosjekt. To
bedrifter har benyttet kontorplass i Drangedal Næringshage. I 2019 har næringsforeningen
stått bak kampanjen #drangedal først. Innovasjon Norge har støttet en rekke bedrifter med
utviklingsprosjekt, og Forskningsrådet har støttet et prosjekt. To bedrifter hadde avtale med
Proventia Inkubator. I 2019 har det ikke vært utlyst midler fra Kommunalt næringsfond. I
budsjettet for 2020 har kommunen lagt inn midler til et lokalt næringsfond. Drangedal
Sparebank har vedtatt å stille med tilsvarende beløp.
Kultur- og kino
Det har også i 2019 vært gode besøkstall både på kino og ulike arrangement/konserter i
Tokestua kultursal i løpet av året. Kulturstua fremstår som en populær kulturarena i
Drangedal.
Frivilligsentral
Kommunestyret fattet vedtak høsten 2017 om opprettelse av Frivilligsentral. Sentralen ble
opprettet høsten 2018, med ansettelse av daglig leder.
Driften har «satt seg» i 2019, og oppfattes som et viktig tiltak i kommunen.

6

Drangedal kommune 2019

Beredskap
Det har i 2019 vært avholdt fire varslingsøvelser i regi av Fylkesmannen. Øvelse gir nyttig
læring til utvikling av beredskap og krisehåndtering for mest mulig trygghet for innbyggerne i
kommunen.
Beredskapsmessig har det vært et rolig år og ingen større hendelser. Årlig revidering av
planverk og varslingslister og det har blitt jobbet med en ny samarbeidsavtale med Drangedal
Røde Kors som blir skrevet under i første halvdel av 2020.
Drangedal kommune var en av flere nominerte til Samfunnsikkerhetsprisen 2019. Prisen deles
ut av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til en aktør som har satt
samfunnssikkerhet på dagsorden. Kommunen ble nominert av Telemark Sivilforsvarsdistrikt
for sin gode tilrettelegging for mannskapene fra Sivilforsvaret som deltok under
skogbrannsommeren 2018.
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 2018 og 2019.
Administrasjonen har hatt medlemmer i samtlige arbeidsgrupper. Kommunestyret behandlet
sluttrapport i mai 2019 og fattet vedtak om at Grenland brann og redning etablerer seg som et
interkommunalt selskap (IKS) innen 1. januar 2020.
Utredning av fremtidig legevaktsamarbeid med en eller flere av Grenlandskommunene startet
i 2017 og har pågått i 2018. Kommunestyret fattet vedtak i 2019 på å tilslutte seg Skien
legevakt sammen med Nome og Siljan kommuner.
Det vil bli gjennomført operativ innlemmelse i løpet av 2020.
---------------------------------------------Drangedal kommune har i løpet av 2019 hatt en nedgang i folketallet med 20 personer.
Folketallet pr. 01.01.2020 er 4060.
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 2019.
Drangedal, april 2020

Jørn Chr. Knudsen
Rådmann
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1. Økonomi
1.1 Utvikling i nøkkeltall fra driftsregnskapet

Driftsinntekter
Driftskostnader
Brutto driftsresultat
+ Underskudd
- Overskudd **)
Netto finansposter
Motpost
avskrivninger
Netto driftsresultat
+ Underskudd
- Overskudd **)

2019
-406,8
421,1

2018
-398,5
405,3

14,3

6,8

2017
-393,9
385,8

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

2012
-335,0
311,7

1,7
-8,5
19,9
-18,7

-17,8
15,6
-14,7

-23,3
13,4
-13,1

-7,3

-16,9

-23,0

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

-13,0

*) Se definisjoner

22,9
-30,1

22,4
-29,9

-8,1
23,6
-29,1

-10,0
23,5
-28,6

-0,7

-13,7

-15,0

23,2
-24,9

7,1

0,1

2019 2018 2017
Brutto driftsresultat -3,5% -1,7% 2,1 %
i%
Netto driftsresultat i -1,7% 0,19% 3,5 %
%

2016 2015
2,7 % -0,5 %

2014
2,3 %

2013
4,9 %

2012
7,0 %

4,0 %

2,0 %

4,6 %

6,9 %

0%

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

Nettoresultat

0,00%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
-2,00%
-4,00%

1.2 Bruk og avsetning til fond

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

Alle tall i millioner kr.
2014
2013
2012
8,1
6,8
15,0
6,4
6,6
6,3
0,4
0,2
0,6

2019
19,8
8,8
0,4

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

5,1

8,5

3,7

0,9

0,3

0,3

0,3

0,6

34,1

44,7

37,6

20,2

18,0

15,2

13,9

22,5

7,1

17,4

2,2

2,8

1,3

-10,6

-8,6

50
40
30

Disposisjonsfond

20

Totale fond

10
0
2019 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

2019
647,2

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

-155,7 -141,4 -85,0 -65,8 -54,1 -18,2
-28,2 -26,3
-3,7 -15,2
-2,4 -31,9
463,3 455,4 450,0 441,8 444,4 414,8
113,9 114,3 114,2 118,7 121,8 114,1
%
%
%
%
%
%
114tkr 112tkr 110tkr 106tkr 107tkr 101tkr

-15,6
-14,6
-1,7
- 0,9
366,2 234,4
100,4 70,0 %
%
89tkr
57tkr

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

Netto lånegjeld pr.
innbygger i 1000kr

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
OVERSIKT GJELD
Startlån
Rentekomp
VA-gjeld
Gjeld med renterisiko
Utlån til Drangedal Everk
Sum kommunal gjeld*

2015
18,4
52,3
101,5
290,3
36
498,5

2016
23,3
50,8
100,5
287,8
45,2
507,6

2017
24,4
49,4
98,0
305,4
57,8
535,0

2018
29
48,1
108
298,1
113,6
596,8

2019
33,4
55,8
106,3
302,2
121,3
619

364,8
79,6

372,3
77,3

393,9
77,5

398,5
74,8

406,8
74,3

*Fratrukket ubrukte lånemidler

Driftsinntekt
Gjeld med renterisiko i %

Andel av inntekter:
Brukerbetalinger 1)
Andre salgs- og
leieinntekter 2) 5) 6) 7)
Eiendomsskatt 3) 4) 6)

2019
12,4
49,6

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

11,8

11,6

11,3

11,0

10,8

10,9

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
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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..

7)

Fra og med 2019 blir renovasjon utført av IATA IKS fakturert gjennom kommunen. Dette utgjør kr. 8,5 mill. for 2019.

50
45
40
35
30

Brukerbetaling

25

Salgs-/leieinntekter

20

Eiendomsskatt

15
10
5
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2. Drangedal kommune 2019
2.1 Kommunestyresaker i 2019
Kommunestyret 07.02.19
Behandling av utvalgssak:
2/19 - Gbnr. 44/202 seksjon 1 - Søknad om bruksendring fra fritidsbolig til bolig.
3/19 - Fastsettelse av planprogram for Drangedal kommunes samfunnsplan 2019-2029
4/19 - Sluttbehandling av detaljregulering for Tømmeråsen massetak
5/19 - Skolerute 2019/2020.
6/19 - Tjenestekriterier helse og omsorg
7/19 - Finansrapportering for 2018
8/19 - Anskaffelsesreglement i Grenlandskommunene - revidert Skiensmodell
Kommunestyret 09.05.2019
Referatsaker:
1/19 - Bosetting av eldre og pensjonister i kommunen
2/19 - Årsmelding 2018 fra Pasient- og brukerombudet i Telemark
Orienteringssaker:
1/19 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2018/2019.
Behandling av utvalgssak:
9/19 - Godkjenning av protokoll fra møte 07.02.2019
10/19 - Drangedal Kraft KF, Driftsrapport for 2018
11/19 - Drangedal everk KF, Driftsrapporter for 2018.
12/19 - Grenland Brann & Redning - etablering
13/19 - Brannstasjon - Finansiering av tilbygg - Oppfyllelse av Arbeidstilsynets krav.
14/19 - Sanering avløp fra eldre bebyggelse Neslandsvatn
15/19 - Revidert samarbeidsavtale med Krisesenteret i Telemark
16/19 - Opprettelse av logopedstilling i Drangedal kommune
17/19 - Opprettelse av psykologstilling i Drangedal kommune
18/19 - Skatteregnskapet for 2018
19/19 - Søknad om kommunal garanti Heldal grendehus
20/19 - Søknad om sikkerhet for finansiering av garasjeanlegg - selvskyldnerkausjon
21/19 - Årsmelding for 2018 Kontrollutvalget i Drangedal kommune.
22/19 - Prestestranna renseanlegg ombygging - Behov for økt budsjettramme
Kommunestyret 09.05.19
Referatsaker:
1/19 - Bosetting av eldre og pensjonister i kommunen
2/19 - Årsmelding 2018 fra Pasient- og brukerombudet i Telemark
Orienteringssaker:
1/19 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2018/2019.
Behandling av utvalgssak:
9/19 - Godkjenning av protokoll fra møte 07.02.2019
10/19 - Drangedal Kraft KF, Driftsrapport for 2018
11/19 - Drangedal everk KF, Driftsrapporter for 2018.
12/19 - Grenland Brann & Redning - etablering
13/19 - Brannstasjon - Finansiering av tilbygg - Oppfyllelse av Arbeidstilsynets krav.
14/19 - Sanering avløp fra eldre bebyggelse Neslandsvatn
15/19 - Revidert samarbeidsavtale med Krisesenteret i Telemark
16/19 - Opprettelse av logopedstilling i Drangedal kommune
17/19 - Opprettelse av psykologstilling i Drangedal kommune
18/19 - Skatteregnskapet for 2018
19/19 - Søknad om kommunal garanti Heldal grendehus
20/19 - Søknad om sikkerhet for finansiering av garasjeanlegg - selvskyldnerkausjon
21/19 - Årsmelding for 2018 Kontrollutvalget i Drangedal kommune.
22/19 - Prestestranna renseanlegg ombygging - Behov for økt budsjettramme
Kommunestyret 13.06.2019
Behandling av utvalgssak
23/19 - Godkjenning av protokoll fra møte 09.05.2019
24/19 - Ny Kroken barnehage - Skisse/forprosjekt - Valg av alternativ
25/19 - Drangedal everk KF, årsregnskap og årsberetning for 2018.
26/19 - Drangedal Kraft KF, årsregnskap og beretning for 2018.
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27/19 - Ny Damtjenn bru - Behov for økt budsjettramme
28/19 - Revisjon/endring av forskrift for motorferdsel på Toke, Drangedal kommune, Vestfold og Telemark
29/19 - Prosjektrapport kartlegging og verdsetting av friluftsområder Drangedal kommune
30/19 - Revidering av Pedagogisk plan for barnehagene i Drangedal kommune 2019 - 2021.
31/19 - Justering av SFO-priser fra og med skoleåret 2019/2020.
32/19 - Mobilfri skole
33/19 - Drangedal bygdetun - økonomi og drift
34/19 - 1. kvartal 2019 - Rapportering for Drangedal kommune
35/19 - Årsregnskap 2018 for Drangedal kommune
36/19 - Kostnadene knyttet til fakturering av renovasjon fra IATA gjennom kommunen
37/19 - Etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS
38/19 - Årsmelding for Drangedal kommune 2018
39/19 - Årsmelding for Drangedal eldreråd 2018
40/19 - Årsmelding for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2018
41/19 - Årsrapport 2018 og budsjett 2019 Drangedal Næringshage
42/19 - Driftstilskudd til Tokedølen
43/19 - Legevaktsamarbeid med Skien kommune - forespørsel
44/19 - Samarbeid med Skien kommune om Kommunal Akutt Døgnplass, somatikk - forespørsel
45/19 - Elektronisk løsning for folkevalgte for perioden 2019 - 2023
46/19 - SENIORAVTALE FOR RÅDMANNEN
47/19 - Årsmelding for Grenlandssamarbeidet 2018
48/19 - Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet - 2019
49/19 - Oppnevning av midlertidig varaordfører
Interpellasjoner:
1/19 - Interpellasjon - Attraktive tomter
Kommunestyret 19.09.2019
Behandling av utvalgssak:
50/19 - Godkjenning av protokoll fra møte 13.06.2019
51/19 - Drangedal everk KF, Driftsrapport første halvår 2019.
52/19 - Drangedal Kraft KF, Driftsrapport første halvår 2019.
53/19 - Trafikksikkerhetsplan Drangedal kommune med handlingsplan 2019 -2022
54/19 - Høringsuttalelse nasjonal ramme for vindkraft fra Drangedal kommune
55/19 - Godkjenning av Drangedal kommunes samfunnsplan - 2019-2029
56/19 - Sluttbehandling av revidert kommunedelplan for Toke med Oseidvann
57/19 - Sluttbehandling av detaljregulering for Lauvåsen 1.m.fl.
58/19 - Dekningsgrad heldøgns omsorgsplasser, perioden 2020 - 2030
59/19 - Arkivplan for Drangedal kommune
60/19 - Finansreglement for Drangedal kommune pr. 1. oktober 2019
61/19 - Regnskap 1. halvår 2019 Drangedal kommune
62/19 - Inntreden av nye eiere i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS og endringer i selskapsavtale fra
01.01.2020.
63/19 - Valg av representanter til Vestfold og Telemark revisjon IKS
64/19 - Søknad om fritak som meddommer i Agder Lagmannsrett
65/19 - Etablering av ungdomsråd
66/19 - Etablering av mangfold og inkluderingsråd
67/19 - Videreføring av Reglement for godtgjøring av folkevalgte
68/19 - Justert prosjektplan for forvaltningsrevisjon om Psykososialt miljø.
Kommunestyret 24.10.2019
Behandling av utvalgssak:
69/19 - GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2019
70/19 - VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN 2019 - 2023
71/19 - VALG AV ORDFØRER OG VARAORDFØRER 2019 - 2023
72/19 - VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2019 - 2023
73/19 - VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL VALGUTVALG FOR PERIODEN 2019 - 2023
74/19 - OPPNEVNING AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL KOMMUNENES SENTRALFORBUND
Kommunestyret 21.11.2019
Referatsaker:
3/19 - Vedtak FS, 22102019, Sak 80/19, Drangedal everk søker om tillatelse til å bygge Buvasselva kraftverk – Politisk
behandling – Høring
Behandling av utvalgssak:
75/19 - Godkjenning av protokoll fra møte 24.10.2019
76/19 - Styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2023
77/19 - Ansettelsesprosess - rekruttering av rådmann/kommunedirektør
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Kommunestyret 12.12.19
Behandling av utvalgssak:
78/19 - Godkjenning av protokoll fra møte 21.11.2019
79/19 - Drangedal everk KF, Driftsrapport 3. kvartal 2019
80/19 - Drangedal Kraft KF, Driftsrapporter 3 kvartal 2019.
81/19 - Drangedal everk KF, Budsjett 2020.
82/19 - Drangedal Kraft KF, Budsjett 2020.
83/19 - Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023
84/19 - Ny- sluttbehandling av KDP Toke med Oseidvann
85/19 - Endringer i retningslinjer for rekruttering og avlønning av ettersøkskorpset
86/19 - Selskapsavtalen i Sør-Øst 110 IKS 2020
87/19 - Selskapsavtale og eierstrategi for Grenland brann og redning IKS
88/19 - Selskapsavtale 2020 for IKA Kongsberg til politisk behandling
89/19 - Endelig behandling forskrift vann og avløp Drangedal kommune
90/19 - Finansrapportering nr. 3 for 2019
91/19 - Drangedal Næringsfond
92/19 - Årsrapport 2019 for Drangedal Næringsråd og Kommunalt næringsfond
93/19 - Videreutvikling av Kragerø Næringspark
94/19 - Oppnevning av representanter til Representantskapet for Grenland brann og redning IKS
95/19 - Oppnevning av representanter til Styret for Drangedal næringsfond
Orienteringssaker:
1/19 - Endring av driftsansvar - Vestmar sikringsradiolag
Interpellasjoner:
2/19 - Interpellasjon til kommunestyret 12.12.2019 - Deltakelse i forsøket med statlig finansiering

2.2 Takk for innsatsen -25 og 35 års jubilanter i 2019
Takk for innsatsen gjennom 25 og 35 år i Drangedal kommune!
25 års tjeneste i Drangedal kommune i 2019:
Mette Tufte, Signe Kvås Stigen, Anne Hilde Elefskås, Bente Aakre, Britt Elise Bergheim og Else
Merethe Eie.
35 års tjeneste i Drangedal kommune i 2019:
Anne Marie Vrålstad, Turid Magna Haugen og Astrid Oddnes.

Sommerblomster

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

For 2019 var det budsjettert med 335,4 faste årsverk/hjemler fordelt på ca. 430 ansatte.
Kommunalområde/
stab

Budsjetterte
årsverk 2016

Budsjetterte
årsverk 2017

Budsjetterte
årsverk 2018

Budsjetterte
årsverk 2019

100 Rådmann med
stab

22,70

22,70

22,70

23,10

200 Kunnskap,
mangfold og kultur

135,45

138,23

138,03

128,54

300 Helse og velferd

134,71

144,11

138,50

143,49

400 Bygg, eiendom og
kommunalteknikk

28,44

28,45

30,06

40,27

Totalt Drangedal
kommune

321,30

333,48

329,29

335,40
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2.4 Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor
I 2017 tok Drangedal kommune i bruk KS sin medarbeiderundersøkelse10-faktor. 10FAKTOR-undersøkelsen omfatter ti spesielt utvalgte faktorer/variabler, som hver måles med
noen få måleindikatorer/spørsmål. Medarbeiderundersøkelsen er i tråd med KS´
arbeidsgiverpolitiske satsing «Skodd for framtida» og er et sentralt verktøy for utvikling i KS´
«Guide til god ledelse». De ti faktorene er viktige innsatsfaktorer for å oppnå organisasjonens
mål og kvalitet på tjenestene. 10-FAKTOR bygger på forskning om hva som er viktige
innsatsfaktorer for å oppnå gode resultater, og kriteriene er valgt ut fordi de er dokumentert
viktige og samtidig mulig å utvikle. I Drangedal kommune blir undersøkelsen gjennomført
hvert 2. år. Det er HR-avdelingen som har ansvaret for å sende denne ut. Svarprosenten for
2019 var på 66,8%. Dette er en bedring fra 2017, da svarprosenten var på 61,4%.
Mål for undersøkelsen for Drangedal kommune for 2019 ble satt til det vi oppnådde som
resultater i 2017 eller bedre. Resultatene for 2019 er bedre eller likt med målene for
undersøkelsen. Vi har også satt inn resultater med landssnittet for kommuner. Svarskalaen i
undersøkelsen går fra 1-5.
Mål og resultater for 10-faktor for Drangedal kommune 2019:
Faktor

Navn

Mål
2019

Faktor 1

Indre motivasjon

4,2

4,3

Landssnitt for alle enheter
som er registrert som:
Kommune
4,2

Faktor 2

Mestringstro

4,2

4,3

4,3

Faktor 3

Autonomi

4,2

4,4

4,2

Faktor 4

Bruk av kompetanse

4,2

4,3

4,2

Faktor 5

Mestringsorientert
ledelse

3,9

4,1

3,9

Faktor 6

Rolleklarhet

4,2

4,3

4,2

Faktor 7

Relevant
kompetanseutvikling

3,7

3,9

3,7

Faktor 8

Fleksibilitetsvilje

4,4

4,5

4,4

Faktor 9

Mestringsklima

4,1

4,3

4,0

Faktor 10

Prososial motivasjon

4,7

4,7

4,6

Drangedal
kommune 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. Det gjennomføres hvert år 40-timers HMS opplæring for ledere, AMU medlemmer og
verneombud i regi VBHT, og i januar holdt Trygg trafikk HMS kurs i trafikksikkerhet.
Lederutvikling for ledere i Drangedal kommune har vært et av satsningsområdene de siste
årene. Vi har blant annet hatt fokus på innovasjon og utvikling i kommunal sektor,
tjenestedesign og aksjonslæring i nettverksgrupper. Temaene vi hadde fokus på i 2019 var
oppgaveorientert og relasjonsorientert ledelse og den gode styringsdialogen som grunnlag for
16
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gode tjenester og som grunnlag for identitet og omdømme. Lederutviklingen har tatt
utgangspunkt i KS sin «Guide til god ledelse» og bygger oppunder leders oppfølging og
arbeid med 10-faktor medarbeiderundersøkelse. Lederutviklingen ble i stor grad finansiert
med OU midler fra KS. Lederutviklingen har fått gode tilbakemeldinger fra lederne.

Ledersamling for Drangedal kommune i mai 2019

Foto: Anne Bostad

HMS kurs i trafikksikkerhet januar 2019 for ansatte som bruker bil i tjenesten. Kursholdere var Trygg trafikk.

Foto: Ingunn Nestestog

2.6 Lærlinger
Gjennom 2019 hadde Drangedal kommune 7 lærlinger. Vi har for tiden lærlinger innen
helsefag og barn og ungdomsarbeiderfaget. Vi tar inn lærlinger gjennom Opplæringskontoret
for offentlig sektor i Telemark (OKOS).

2.7 Likestilling og mangfold
Målet for arbeidet med likestilling og mangfold er at det skal være en integrert del av
virksomhetens måte å jobbe på i alle nivåer i virksomheten. Våre personalpolitiske
dokumenter viser våre holdninger og kjøreregler i arbeidet med likestilling og mangfold.
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Drangedal kommune vil gi alle like muligheter til ansettelse, kompetanseutvikling,
karriereutvikling og gode arbeidsvilkår uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, legning,
funksjonsevne og sosial og kulturell bakgrunn. Ved rekruttering oppfordrer vi alle
kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller etnisk tilhørighet,
og det tilstrebes å innkalle kvalifiserte søkere av begge kjønn til intervju.
Det jobbes aktivt med inkluderende arbeidsliv, og dette er en viktig del av vårt HMS arbeid
og planverk. Det overordnede målet for IA-avtalen er å skape et arbeidsliv med plass til alle
gjennom å forebygge sykefravær og frafall. Tilrettelegging blir gjort for arbeidstakere som
har behov for dette.
Drangedal kommune har overvekt av kvinnelige ansatte. Ved lønnsfastsettelser og lokale
lønnsforhandlinger legges det vekt på likebehandling av kvinner og menn. Det er et mål om
lik lønn for arbeid av lik verdi. Kvinners grunnlønn i prosent av menns er 98,8% per
stillingskode i Drangedal kommune i 2019. For alle kommuner i Norge er dette 98,9%.
I Drangedal kommune var det 256 som jobbet i en deltidsstilling. 227 (88,67%) av disse
var kvinner og 29 (11,33%) var menn. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for alle ansatte er
77% og 56% for de deltidsansatte per 01.12.19. Tall per 2018 er 70% for alle ansatte og
53% for deltidsansatte. Disse talla er inkludert tilkallingsvikarer.
Talla er hentet fra KS.no/KS sin Statistikkpakke som er laget på bakgrunn av data fra PAIregisteret (Personaladministrativt informasjonssystem) for 2019.
Kjønnsfordeling i lederstillinger, jfr HTA kap 3.4.1
Kvinner
Menn

Julegrøt på Toke Brygge

Toppleder
2
4

Foto: Hilde Tveit Kirkeby
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2.8 Sykefravær 2019

Resultat denne perioden

6%

Resultat for 2019
Sykefravær hittil i år

2019

Verdi
Dato intervall
6,0% januar 2019 - desember 2019

I fjor

7,3% januar 2018 - desember 2018

Mål

6,4% januar 2019 - desember 2019

Antall sykedager

5 121,5 januar 2019 - desember 2019

Mulige dagsverk

85 596,5 januar 2019 - desember 2019

Sykefravær <16 dager

1 517,2 januar 2019 - desember 2019

Sykefravær > 16 dager

3 604,3 januar 2019 - desember 2019

Sykefravær per måned

Sykefravær årlig
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Kommentar
Sykefraværet for Drangedal kommune totalt har vært svært lavt gjennom 2019, og er på totalt
6% (egenmeldt og legemeldt). Dette er en nedgang fra 2018, da fraværet totalt var på 7,3 %.
Målet for 2019 var på 6,4 %, og resultatet var dermed 0,4 % under måltall. Det har vært
mange utfordringer for kommunen gjennom 2019, så det er spesielt gledelig at sykefraværet
har vært lavt gjennom året. Viktige tiltak som er gjennomført i 2019 er fokus på forebygging
og oppfølging av sykefravær. Vestmar BHT er vår bedriftshelsetjeneste, og de har bidratt med
bistand gjennom deltakelse i AMU, kommet med innspill til planer og har deltatt i oppfølging
av enkeltsaker og opplæring. Vi har også videreført arbeidet med ny IA avtale som en del av
vårt HMS arbeid. Både Vestmar bedriftshelsetjeneste, NAV lokalt og IA rådgiver har bidratt i
arbeidet med både helsefremmende arbeid, forebygging og oppfølging gjennom året. Det er
gjennomført 5 møter i AMU i 2019. På grunn av kommunevalget ble det gjennomført noe
færre møter i AMU enn vanlig. Gjennomgang av sykefraværsstatistikk, HMS avvik og
gjennomgang av tiltak er fast sak på hvert AMU møte. Vi utarbeider årlig en HMS/IA plan
for hele kommunen i samarbeid med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Vårt HMS
arbeid skal ta utgangspunkt i risiko og sårbarhetsanalyser som gjennomføres i alle avdelinger
hvert år. Kommunen har videreført avtale om subsidiert trening som helsefremmende
velferdstiltak i 2019.
Sykefraværet vil også bli nærmere omtalt under kapitlene for kommunalområdene.

Fra arrangementet «Et rausere Drangedal» i Tokestua Foto: Hilde Tveit Kirkeby
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3. Rådmann med stab
Avdelingene som er organisert under Rådmannen med stab er:
 Rådmannskontoret
 Økonomi- og utviklingsavdeling
 IT-avdeling
 HR – avdelingen

3.1 Rådmannskontoret
Rådmannen er øverste administrative myndighet i kommunen, og er ansvarlig for alle saker
som legges fram til politisk behandling.
Rådmannen har direkte personalansvar for stabsledere, kommunalsjefer og 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

Rådmannskontoret har også ansvar for praktisk tilrettelegging og gjennomføring ved ordinære
Kommune, Fylkesting og Stortingsvalg.

3.2 Økonomi og utvikling
Dette området består av
•
•
•
•

Sak, arkiv og felles postmottak
Servicekontoret
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. I forbindelse med
statsbudsjettet for 2020 er det vedtatt at Staten selv overtar skatteoppkreverfunksjonen fra
1.6.2020. P.g.a. unntakssituasjonen med koronapandemien kan det bli noe utsatt når det
gjelder gjennomføringstidspunktet.
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Arbeidsgiverkontrollen gjøres av Arbeidsgiverkontrollen i Grenland som er et
samarbeidstiltak for kommunene i Grenlandssamarbeidet. Dette vil også bli omfattet av
statliggjøringen.
Rapportering gjøres via BMS på iPad 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 2019 (2018) hele 65 % (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. Det har vært noen utfordringer med
tekniske ting og flere aktører som har gjort ting som ikke har vært varslet. Etter hvert har dette
gått seg til og vi ser at de digitale løsningene har gjort det enklere å utføre tjenestene
uavhengig av hvor man sitter. 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. Digitalisering av sykepengerefusjon er en av de siste tingene som kommer på plass.
Innhenting av lånebehov ved hjelp av eksterne rådgivere har sikret lavest mulig
gjennomsnittsrente innenfor finansreglementets rammer. Vi har noe økning i
gjennomsnittsrenten gjennom 2019. Gjennomsnittlig lånerente ved utgangen av 2019 er bedre
enn 3 mnd. NIBOR og vesentlig bedre enn p.t. rente hos Kommunalbanken. Drangedal
kommune har posisjonert seg på denne måten gjennom en periode med relativt lavt rentenivå
samtidig med at rentebindingstiden har økt.
Rammene til Startlån fra Husbanken har fortsatt på høyere nivå enn for noen år siden. Vi har
også fått tildelt tilskuddsmidler fra Husbanken. Fra 2020 forsvinner tilskuddsmidlene fra
Staten som øremerket ordning. 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. P.g.a. sykemelding gjennom store deler
av 2019, har denne tjenesten vært delvis fraværende i denne perioden, men planlegges tilbake
til det opprinnelige igjen i 2020.
Både hjemmesider, facebook og web-tv fra kommunestyrene er viktige informasjonskanaler
overfor publikum.
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. Det er nå sannsynlig at det må
settes i gang en ny anskaffelsesprosess da man ser for seg at det må bli en såkalt skyløsning
før neste oppgradering av systemet.
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3.3 IT-avdelingen
IT-avdelingen i kommunen er 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 største prosjektet i 2019
var innføring av Office 365.
Dette gjør at vi får en sikrere mailtjeneste med mer kapasitet, og det følger med nye tjenester
som åpner opp for mer fleksibilitet og samarbeid i arbeidshverdagen.

3.4 HR-avdelingen
HR-avdelingen har 3,5 årsverk. Vi leverer hovedsakelig tjenester internt i kommunen, og
jobber tett ut mot lederne i kommuneorganisasjonen, tillitsvalgte, verneombud og eksterne
samarbeidsparter som BHT og NAV. Vi forvalter et omfattende lov –og avtaleverk innen HR,
lønn og HMS. Avdelingens oppgaver omfatter både drift, strategisk utvikling og videre
digitalisering av våre tjenester. Innenfor våre fagområder har vi ansvaret for blant annet
utvikling av kommunens overordna planer, systemer, rutiner, saksbehandling, rådgivning og
veiledning, inntak av lærlinger, refusjoner fra nav, lønnsfastsettelser og lønnsforhandlinger.
Vi utbetaler lønn til kommunalt ansatte, Drangedal kirkelige fellesråd samt godtgjøring til
folkevalgte. Vi har ansvaret for å utarbeide saker til AMU. Vi deltar også i
rekrutteringsprosesser, med hovedvekt på bistand til rekruttering til lederstillinger.
Vi arrangerer også ulike typer internopplæring, for eksempel i lokal personalhåndbok og
hvordan følge opp 10-faktor medarbeiderundersøkelse. HR-avdelingen har ansvar for å sende
ut medarbeiderundersøkelsen annen hvert år. I 2019 ble denne sendt ut 08.04.19, og kunne
besvares fram til 16.05.19.
Et av tiltakene vi har hatt fokus på de senere årene er lederutvikling i samarbeid med KS
Konsulentene, og dette er videreført i 2019. Temaene vi hadde fokus på var oppgaveorientert
og relasjonsorientert ledelse og den gode styringsdialogen som grunnlag for gode tjenester og
for identitet og omdømme.
Vi deltar i ulike fagnettverk med de andre kommunene i Grenlandssamarbeidet; HR-sjefs
nettverk, Kompetansenettverk og HMS nettverk. Nettverkene gjør oss faglig sterkere ved å ha
fokus på felles problemstillinger og løsninger. Gjennom disse nettverkene arranger vi også
kurs og konferanser til selvkost i Grenlandsområdet.
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4. Kunnskap, mangfold og kultur
Antall skoleelever i grunnskolen pr 31.12. 2019
Antall barn i skolene: 483
Drangedal 10-årige skole: 209 på barnetrinn, 148 elever på ungdomstrinn
Kroken skole: 91 elever
Tørdal skule: 35 elever
Antall elever på VO: 38 elever
Antall barn i barnehagene: 168
Heirekshaug: 108
Kroken: 49
Tørdal: 11

4.1 Barnehage generelt
Pedagogisk plan for barnehagene i Drangedal kommune ble revidert og behandlet i
Hovedutvalget i mai og Kommunestyret i juni 2019. Ny revidert plan ble vedtatt å gjelde fra
2019 – 2022. Den fokuserer på arbeidet med lek som en helhetlig læringsprosess.
Barnehagene er en arena for sosial og språklig samhandling, og er nært knyttet til glede og
opplevelse av tilhørighet, livsmestring og læring. Dette vil også bidra til bedre tidlig og
tverrfaglig innsats for å sikre det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra
støtte. Planen har bidratt til en mer helhetlig kvalitetssikring av barnehagetilbudet i
kommunen og legger et godt grunnlag for barnehagenes planer gjennom hele året.
Prosjektarbeidet Språkkommune ble avsluttet desember 2019, men kunnskapen og
metodikken videreføres i tråd med hensikten med prosjektet. Ressurspersoner og ledere ble
kurset på språksamlinger og videreførte det systematiske arbeidet ved den enkelte enhet i
prosjektperioden. Språkpakkene sikret kompetanseutvikling hos alle ansatte i barnehagene
med konkrete arbeidsoppgaver for de ansatte sammen med barna. Temaene for språkpakkene
har vært
 Språk i hverdagen
 Språk og leseaktiviteter
 Overgang fra barnehage til skole
 Språkvansker

Barnehagene har også deltatt i et trepartssamarbeid vi inngikk med Fylkesmannen i Vestfold
og Telemark og USN i august 2019. I tillegg er barnehagene, sammen med skolene med i
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Læringsmiljøprosjektet i regi av Læringsmiljøsenteret ved USN. Et forprosjekt startet opp i
desember 2019.

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

Bildet er fra Heirekshaug barnehage; Positive fellesopplevelser, undring og kreativ bruk av
naturmateriale som redskap.

4.3 Grunnskole
2019 har vært et spesielt år for Drangedal kommune. Mange personer fra mange år tilbake og
fram til nyere tid har stått fram med sine mobbehistorier. Dette har preget skolesektoren og
resten av kommunen. Både lokale og nasjonale medier har hatt fokus på
mobbeproblematikken i Drangedal, og dette har vært krevende for Drangedal kommune.
Kontrollutvalget i Drangedal kommune bestilte forvaltningsrevisjon våren 2019, på bakgrunn
av henvendelser fra tidligere elever ved skoler i kommunen i forbindelse med
mobbehistorikk. Endelig rapport foreligger våren 2020. Skolene jobber kontinuerlig for å
skape trygge og gode skolemiljø.
For å hjelpe skolene i det forebyggende arbeid mot mobbing har kommunen søkt
læringsmiljøsenteret om støtte. Dette ble innvilget i 2019. Et forprosjekt startet opp i
desember i 2019, og arbeidet forsetter med forsterket kraft i 2020.
Språkkommuneprosjektet ble avsluttet 31.12.19. Ressurspersoner og ledere har vært på
språksamlinger sammen med et utvalg kommuner fra hele landet. Samlingene har vært svært
nyttige for inspirasjon og faglig veiledning. Skoler og barnehager har jobbet med
språkpakkene som hører til prosjektet og har fokus på lesing og skriving. Sluttrapportering på
prosjektet ble sendt direktoratet 15.02.20. Det betyr imidlertid ikke at arbeidet med språk er
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avsluttet i skole og barnehager, vi fortsetter med fokus på lesing og skriving og planer for
overganger.
Skolene startet å jobbe med ny læreplan, fagfornyelsen høsten 2019. I forbindelse med
Grenlandssamarbeidet deltok alle lærerne på felles planleggingsdag på campus i Porsgrunn,
november 2019. Planleggingsdagen var i samarbeid med USN, og dagen var lagt opp slik at
lærerne kunne velge mellom temaer knyttet til den nye læreplanen. Planen, LK20, skal
iverksettes høsten 2020 med unntak av 10. tinn.
Kommunen innførte i 2019 STL+ som metode i skrive- og leseopplæringen. Forkortelsen
STL står for Skrive seg Til Lesing og + tegnet står for at man i nyere tid har koblet talesyntese
til metoden. Elevene benytter seg av nettbrett i opplæringen. Både ekstern og intern erfaring
tilsier at metoden er godt egnet i forhold til tilpasset opplæring.
Alle skolene i Drangedal er tilknyttet prosjektet «Liv og røre». Formålet er å tilføre mer fysisk
aktivitet i undervisningen. Prosjektet startet i skoleåret 2018-19 og fortsetter ut skoleåret
2020-21. Fylkeskommunen yter tilskudd til prosjektet.
Kroken skole
Skolen har stort fokus på å skape et godt og trygt læringsmiljø for elevene våre. Ved å satse
på felles aktiviteter og et tett samarbeid med foresatte og nærmiljøet, opplever vi at elevene
blir godt kjent på tvers av alder og godt kjent i bygda si. Ved å ha varierte
undervisningsarenaer og ulike fellesopplegg ser vi at mange elever får vist flere sider av seg
selv. Gjennom ulike tiltak som felles avslutninger, Haitidag, Soldager, Liv &Røre, uteskole,
Friluftsuke, Zippys venner og strikkekafe m.m. opplever vi økt trivsel og et styrket fellesskap.
FAU er aktive samarbeidspartnere og bidrar bl.a. med egne Halloweenfester for elevene.
Skolemiljøet vårt blir kartlagt gjennom lokale spørreundersøkelser og elevundersøkelsen hver
høst. Vi har gode tilbakemeldinger på trivsel og trygghet.
I språkkommunearbeidet har vi vektlagt overgangen barnehage til skole og lesing - skriving
som grunnleggende ferdigheter. Høsten 2019 startet vi opp med Ipad til førsteklassingene
våre og opplæring etter STL+ metoden. Så langt er vi svært fornøyd med metoden og ser fram
til å videreutvikle dette arbeidet neste skoleår.
Skolen har fått oppgradert inngangspartiet og fått satt inn nye hoveddører oppe og nede.

Lesestund i vestibylen på Kroken skole
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Tørdal skule

Skolen har i utviklingsarbeidet hatt fokus på språk gjennom lesing og skriving i alle fag og
tverrfaglighet. Alle ansatte har også jobbet mye med refleksjon rundt egen praksis i
undervisningen. Vi har brukt språkløyper både som verktøy og som metode i
refleksjonsarbeidet. Det blir også jobbet kontinuerlig med å utvikle bedre
vurderingskompetanse. Hensikten med dette arbeidet er bedre læringsmiljø og økt
læringsutbytte for elevene.
Det er installert ventilasjonsanlegg på skolen og det er utført noen utbedringer med tanke på
brannsikkerhet. Skolen trenger nytt inventar og oppjusteringer bygningsmessig. Mange av
elevenes pulter og stoler er av dårlig kvalitet.
Drangedal 10-årige skole

I skoleåret 2019-2020 har skolen opplevd et stort mediefokus vedrørende tidligere og
nåværende mobbesaker. I mai gjennomførte Fylkesmannen i Vestfold og Telemark tilsyn ved
skolen etter opplæringslovens kapittel 9A. Skolen fikk avdekket seks lovbrudd. Arbeidet
relatert til mobbesaker og tilsyn har vært krevende, men skolen har likevel arbeidet videre
med vedtatte satsinger og prosjekter.
Barnetrinnet har fortsatt sitt arbeid med Zippys venner, mens ungdomstrinnet har fortsatt sin
satsning med MOT. Nytt av dette skoleåret er at skolen også fikk kurset fire ungdommer i
Trondheim, og disse har dermed blitt en del av skolens MOT-lag. MOT gjennomføres nå i
alle klasser på ungdomstrinnet.
De ansatte på skolen har brukt planlegging- og utviklingstid til å arbeide med fagfornyelsen
som skal innføres kommende skoleår. I tillegg har kommunen fortsatt lesing som
satsningsområde, og skolen fortsetter utviklingsarbeidet for å kunne gi en best mulig
leseutvikling og språkforståelse hos våre elever. Dette er et tidkrevende og viktig arbeid for å
utvikle gode lesere.

Elever ved Drangedal 10-årige skole
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4.4 Skolefritidsordning (SFO) og skoleferieordning
Det er utarbeidet en rammeplan for skolefritidsordningen i Drangedal. Når det lages
månedsplaner, tas det utgangspunkt i rammeplanen.
Det er SFO ved Drangedal 10 årige skole, Kroken skole og Tørdal skule. På grunn av
utfordringer knyttet til skyss i kommunen får en del elever på 1.- 4. trinn tilbud om tilsyn
gjennom SFO ordningen. I tillegg er det skoleferieordning ved Drangedal 10 årige skole og
Kroken skole.
Fordeling av barn i kommunens SFO:
Drangedal 10 årige: 29 barn
Kroken skole: 23 barn
Tørdal skule: 8 barn

4.5 Voksenopplæringa
Voksenopplæringen hadde 38 elever i løpet av 2019. Disse representerte 9 ulike nasjoner, og
de aller fleste er flyktninger. I 2019 mottok vi flyktninger fra Syria, Sudan og Kongo. De
resterende elevene er innvandrere bosatt i Drangedal. Alle elevene får tilbud om
norskopplæring med samfunnskunnskap. Hovedmålet er at de fleste skal videre i
arbeid/utdanning og bli godt integrert i samfunnet.
Alle nyankomne flyktninger får tilbud om 27 norsktimer i uka. De andre får tilbud om 18
norsktimer i uka. I spesialundervisningsavdelingen har vi 2 voksne deltakere i skoleåret 20192020.
Ved voksenopplæringa er det tilsatt 6 lærere i tillegg til administrasjon.

4.6 Flyktningetjenesten
Kommunen bosatte 10 flyktninger i 2019 i h t kommunestyrets vedtak om bosetting av
flyktninger. Flyktningetjenesten, hadde i 2019 til sammen 2,7 årsverk, dette for å ivareta
kommunens oppgaver og plikter, samt gi flyktningene et forsvarlig tjenestetilbud.
Flyktningetjenesten har ansvar for organisering av bosetting og ev. familiegjenforening,
oppfølging og veiledning, og det arbeides med tilrettelegging/koordinering av andre tjenester
som flyktningene har behov for.
Videre har flyktningetjenesten ansvar for tildeling og oppfølging av introduksjonsprogram i
hht Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.
Målsettingen med programmet er å sette flyktningene i stand til å bli økonomisk selvstendige
gjennom arbeid og/eller videre utdanning. I løpet av 2019 deltok 27 personer på
introduksjonsprogrammet.

4.7 Folkehelse
Hovedmålet i Folkehelsearbeid er å fremme sosial likhet i helse og fremme inkludering.
Drangedal kommune har utfordringer når det gjelder lavinntektsfamilier og har derfor hatt
fokus på barnefattigdom. Bruk av tilskuddsmidler fra Bufdir, - tilskuddsordningen «Nasjonal
tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier» bidro til at barn og unge med
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deres familier fikk delta på ferieaktiviteter i 2019 gjennom bl.a. gratis inngang i Bø
Sommarland, Hulfjell gård mm.

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 ansatte i skoler og barnehager skal
praktisere i samsvar med førtilmeldings-prosedyrene i Tiltaksmodellen. Skoler og barnehager
skal sette inn tidlig innsats for elever og barn som har behov for det. For å lykkes med dette
arbeidet kreves det at PPT i stor grad er ute i skole og barnehage. Det er viktig at veiledning
er tilgjengelig, samt at PPT prioriterer møter som fagforumbarnehage, ressursteam og Logos
veiledningsmøter med lærer som nylig er sertifisert i Logos tester Det er tilsatt logoped i en
delstilling for å sikre at PPT har en bred fagkompetanse.

4.9 Kulturkontoret
Kulturkonsulenten gjennom mange år sluttet våren 2019, og ny kultursjef startet 1.august.
Kulturkontoret i Drangedal jobber under fanen RAUSERE DRANGEDAL, et uttrykk som ble
etablert i forbindelse med begynnende og systematisk arbeid etter det negative fokuset
kommunen fikk som «mobbekommune». Drangedal skal være en inkluderende og åpen
kommune for alle, og dette skal gjenspeile seg i kulturaktivitetene vi tilbyr.
Kulturkontoret skal legge til rette for økt kulturtilbud til kommunens innbyggere, og vi skal
bidra med økonomiske midler, gi råd i forhold til å søke eksterne midler, være rådgivere og
hjelpeskrivere av søknader, ekstra hender og muskler i alt fra å stable stoler til å tenne fakler.
Kulturkontoret skal stimulere til samarbeid på tvers av kommunale sektorer og med private
aktører, og vi skal være saksbehandlere i kultursaker som skal opp til politisk behandling.
Kulturkontoret har bibliotek, kulturskole, kulturhus og idrettshall under sine vinger, og har
ansvar for kommunens oppfølging av Drangedal bygdetun og Drangedal Frivilligsentral.
Kulturmidler
Det pågår en gjennomgang av det som er øremerkede tilskudd slik at vi i årene fremover har
god oversikt over vedtakene som er fattet. Fordelingsnøkkelen til tilskudd skal være
rettferdig, gjennomtenkt, justert og politisk forankret.
Arrangement, prosjekter og tiltak
Det var lav aktivitet våren 2019 på grunn av vakanse. Kultursjef samarbeider tett med daglig
leder av Tokestua når det gjelder arrangement og programmering av kulturprogram og
kinotilbud.
Mulighetsstudiet Drangedal aktivitetshus ble avsluttet i 2019, og rapporten skal foreligge vår
2020.
Kulturavdelingen har også deltatt i mange samarbeidsforum kommunalt og interkommunalt.
Aktiviteter vi har gjennomført:
-

Folkemøte i Tokestua: RAUSERE DRANGEDAL med blant annet foredrag av
Håvard Tjora.
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-

Julemarked på Drangedal Bygdetun hvor vi bidro i planlegginga, økonomisk og med
eventyrlesning.
Julegrantenning utenfor kommunehuset i samarbeid med handelsstand, Drangedal
frivilligsentral, Drangedal sparebank og teknisk avdeling i kommunen.
Utdeling av kulturprisen 2019 i Drangedal kirke sammen med ordfører. Prisen gikk til
barnekoret KoS.

Drangedal kulturskole
Alle kommuner er i henhold til Opplæringsloven §13-6 pliktig til å ha et musikk- og
kulturskoletilbud. Drangedal kommune ønsker via kulturskolen å gi varierte
undervisningstilbud av høy kvalitet innen kunstfag til barn og ungdom i Drangedal.
Kulturskolen ønsker å bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og unge i kommunen, og gi
elevene meningsfylte og stimulerende aktiviteter som gir både faglig og sosial utvikling.
Gode kulturskoletilbud er viktig både for lokalsamfunnet, og for hver enkelt elev.
Ved skolestart i august 2019 var det en økning i antall søkere til kulturskolen. 96 barn og
ungdom ønsket plass. Det er cirka 10 år siden det var så stor interesse. Det ble dessverre ikke
plass til alle søkerne, så noen ble plassert på venteliste. Kulturskolens tilbud i 2019 var:
Samspill/Band, Visuell Kunst, Piano, Keyboard, Akustisk Gitar, Elektrisk Gitar, Akustisk
Gitar, Vokal/Sang, Trommer, Torader, Låtskriving, Dans (våren 2019), Perkusjon, UKMarrangør og Bassgitar.
I tillegg til de ordinære tilbudene innen musikk og visuell kunst har kulturskolen videreført
samarbeidet med skolene om et kulturskoletilbud på SFO. I 2019 hadde både Drangedal 10årige skole, Tørdal skole og Kroken skole dette tilbudet.
Kulturskolen har også arrangert UKM (Ung Kultur Møtes) i Tokestua. En del av innslagene
ble presentert på Fylkesfestivalen i Ælvespeilet i april 2019. Her deltok en del av
kulturskolens elever med både musikkinnslag og utstillingsgjenstander.
I 2019 deltok elever ved kulturskolen også på utstillinger, offentlige konserter, 17.maiarrangement, elevkonserter, julekonsert, konsert på Gudbrandsvei Bofellesskap og på
samspillprosjekter. Kulturskolen bidro også til aktiviteter for barn og ungdom i vinterferieuka.
Kulturskolen har dette året samarbeidet med lokale kulturaktører, flyktningetjenesten,
kulturkontoret og skolene. Det er også et samarbeid med Kragerø kulturskole. Kulturskolen
bidrar i arbeidet med Den kulturelle skolesekken (DKS) og gjennomførte dette året ulike
prosjekter ved skolene. Våren 2019 koordinerer kulturskolen også tilbudene i
Kulturskatten/DKS Telemark.
I 2019 var det sju ansatte ved skolen. I tillegg leier kulturskolen inn lærere for å gjennomføre
kurs av kortere varighet.
Tokestua kultursal og kino
Tokestua 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 den skal være en arena for
utvikling av lokale kulturproduksjoner og for talenter i alle aldre.
Tokestua har fem ansatte fordelt på seks små stillingshjemler til betjening av kiosk og
kinomaskin samt daglig leder i 100 % stilling. Daglig leder av Tokestua har ansvar for utleie
og oppsett av treningstider i Drangedal idrettshall.
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I 2019 ble Tokestua besøkt av omlag 6500 publikummere. I overkant av 2000 av disse var
besøkende på gratisarrangementer. 2700 var kinobesøkende og 1500 var besøkende til
kulturarrangementer. I tillegg brukes Tokestua hyppig av skolen både som auditorium,
skolekino og til besøk av den kulturelle skolesekken.
Kulturarrangementer
I løpet av 2019 hadde vi besøk av ca. 1500 betalende publikummere fordelt på 18
arrangementer (ikke kino). Det utgjør et snitt på 84 besøkende pr. arrangement. 12 av disse
arrangementene bestod av artister som leide seg inn i Tokestua – de resterende seks
arrangementene var i regi av Tokestua. Ved innleie legger Tokestua til rette for leietakerne,
men det økonomiske ansvaret for arrangementet ligger hos leietaker. Ett av arrangementene
var i samarbeid med Drangedal Everk.
Våre arrangementene
Konserter

12

Stand Up

1

Revy

1

Foredrag

2

Barneshow

2

Kino
2700 publikummere kjøpte billett til 95 kinoforestillinger i Tokestua kino i 2019. Det utgjør et
snitt på ca. 28 publikummere pr forestilling. I tillegg hadde vi besøk av om lag 300 elever på
skolevisninger.
Kiosk
Den nye kiosken til Tokestua har gitt oss muligheten til å ha et større vareutvalg og en
triveligere atmosfære. Kiosken fungerer også som en liten ekstra arena for små
kulturarrangementer. I 2019 anskaffet vi en liten PA (musikkanlegg) til bruk i kiosken. Dette
gir oss muligheten til å avholde små konserter med lav terskel for artistene. Vi har hatt to slike
arrangementer i kiosken og håper å se flere unge artister på denne scenen i tida fremover.
Drangedal idrettshall
Hallen brukes av skolen på dagtid. På kveldstid brukes hallen både av organiserte idrettslag
og private grupper. Ved oppsett av treningstider prioriteres aktiviteter hvor barn er med.
Aktiviteter for barn og unge under 18 år betaler ikke leie, mens de øvrige faktureres etter
gjeldende satser.
Drangedal bibliotek
Ved Drangedal bibliotek er det ansatt to personer i til sammen 1,20 årsverk. Drangedal
bibliotek hadde i 2019 et samlet utlån på 20326. Dette er en oppgang med 1760 fra 2018.
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I 2019 ble det gjennomført 4 arrangementer med til sammen 69 frammøtte. Dette var besøk
fra barnehagene hvor de fikk servert en eventyrstund, og dette er populære besøk.
Biblioteklokalene bærer preg av å være nedslitt, og trenger en generell oppgradering. Mye av
inventaret er omtrentlig 40 år gammelt, og gulvbelegg, lufteanlegget og lysarmaturene
tilfredsstiller ikke dagens standard.

4.10 Sykefravær
Verdi
Resultat
Sykefravær hittil i år

Dato intervall

4,8 % januar 2019 - desember 2019

I fjor

6,8 % januar 2018 - desember 2018

Mål

5,5 % januar 2019 - desember 2019

Antall sykedager

1 633,9 januar 2019 - desember 2019

Mulige dagsverk

33 892,3 januar 2019 - desember 2019

Sykefravær <16 dager

682,6 januar 2019 - desember 2019

Sykefravær > 16 dager

951,3 januar 2019 - desember 2019

Sykefravær denne perioden

Sykefravær hittil i år
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Kommentar:
Sykefraværet har gått ned utover året etter en vinter med høyere fravær i flere virksomheter
som følge av influensa og forkjølelse i flere puljer. Det er også verdt å merke seg at et generelt
lavt sykefravær er positivt med tanke på utfordringer sektoren har stått i gjennom 2019
vedrørende negativ medieoppmerksomhet og utfordringer knyttet til omdømme. På den
bakgrunn er det gledelig at det totale sykefraværet er lavere enn året før.

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

Verdi
Dato intervall
97,6 % januar 2019 - desember 2019

Mål

100,0 %

Akkumulert avvik

2 495 januar 2019 - desember 2019

Akkumulert resultat

100 850 januar 2019 - desember 2019

Akkumulert budsjett

103 344 januar 2019 - desember 2019

Akkumulert tallverdier

Kommentar:

Regnskapet for 2019 viser enkelte avvik fra budsjettet. Sektoren går totalt med et overskudd
på nesten 2,5 mill. kr.
Fellesutgifter skole har et overforbruk på ca.kr 1,5 mill. Årsakene er advokatregninger og
VTA plasser som ikke var budsjettert, og merkostnader i forbindelse med gjesteelever i andre
kommuner.
Nå det gjelder flyktningetjenesten, så har trekkpliktig stønad et underforbruk på ca. kr 1,2
mill. Årsaken er at det er vanskelig å budsjettere med korrekte tall fordi noen av flyktningene
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får permisjon eller flytter. Rammetilskudd vedrørende flyktninger er 1, 2 mill. kr. mer enn
budsjettert. Årsaken er at i utgangspunktet var kommunen anmodet om å ta imot 10
flyktninger. Da budsjettet ble lagt var det høyst usikkert om det ville komme så mange.
Virksomhetene i sektoren har vist god budsjettdisiplin i 2019. Både som følge av god
budsjettdisiplin og overføring knyttet til Flyktningetjenesten kom sektoren ut i pluss i 2019.
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5. Helse og Velferd
5.1 Viktige hendelser










Merforbruk – 3,4 millioner, tilsvarer 2,5 %
Historisk lavt sykefravær - 7,1 %, måloppnåelse for første gang
Reformen «Leve hele livet» igangsatt.
Har rekruttert logoped!
Kommunestyret har vedtatt tjenestekriterier for helse og omsorg
Etablert miljøterapeutisk prosjekt for yngre brukere med sammensatte behov
Tjenestekontor og boligkontor er slått sammen, med felles leder
Etablert ressursteam for Individuell Plan
Styrket skolehelsetjenesten med flere helsesykepleiere

5.2 Sykefravær
Sykefravær denne perioden

Kommentar:
Sektoren har et måltall for sykefravær på 7,5 % eller lavere. Av årets 12 måneder i 2019, lå
sykefraværet høyere eller ganske likt med måltall i fem av årets måneder. Årsresultatet ble
7,1 % for året oppsummert. Det er første gang siden 2008, sektor for helse og velferd, har hatt
måloppnåelse i forhold til sykefravær. I andre halvår ligger sykefraværet under måltallet på
7,5 % alle måneder.
Sykefravær hittil i år
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5.3 Forbruk av budsjett
Her vises akkumulert avvik regnskap mot periodisert budsjett hittil i år.
Resultat
Akkumulert forbruk hittil i år i %

Verdi
Dato intervall
102,5 % januar 2019 - desember 2019

Mål

100,0 %

Akkumulert avvik

-3 421 januar 2019 - desember 2019

Akkumulert resultat

139 358 januar 2019 - desember 2019

Akkumulert budsjett

135 937 januar 2019 - desember 2019

Trend
Periode
Ansvarlig

Hilde Molberg

Akkumulert tallverdier

Kommentar:
Sektoren hadde et merforbruk på 2,5 % i 2019, tilsvarende 3 421 000,- kr.
Ved årsslutt er det budsjettansvarene Administrasjon, NAV, Barnevern, Legevakt og
Heimesjukepleien som har vesentlige negative avvik.
Administrasjon:
838 884,- kr merforbruk. Årsak: Utgifter KAD- seng er ikke regulert i
budsjett, lavere refusjon ressurskrevende tjenester, noe merforbruk
avlastningstiltak barn/unge
Legevakt:
819 600,- kr merforbruk. Årsak: avregning for både 2018 og 2019 er
bokført i 2019. Vesentlig og uventet merforbruk begge år.
NAV:
ca 1,1 million i merforbruk. Økte behov
Barnevern:
616 409,- kr i merforbruk. Økte behov, tiltak
Hjemmesykepleien: 632 267,- kr merforbruk. Må sees i sammenheng med
sykepleierstyrkingen som ble iverksatt i 2018 på grunn av bekymring
rundt risiko for uforsvarlig drift, der formannskapet besluttet en høyere
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innsats enn administrasjonen ba om. Sett i lys av de utfordringer pleieog omsorgstjenesten vil møte i årene fremover, ansees dette likevel som
en riktig satsing.
Andre ansvarsområder i sektor har mindre avvik, kan beskrives som uvesentlige.
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
2019
Netto utgift
11,8 mill.

2018
10,7 mill.

2017
9,4 mill.

2016
9,1 mill.

2015
8,6 mill.

Utgiftsnivå barnevern:
ÅR
2019
Netto utgift
10,3 mill.

2018
9,0 mill.

2017
7,6 mill.

2016
6,3 mill.

2015
7,4 mill.

Omstillings- og nedbemanningsprosessen i boligen for Enslige Mindreårige følges opp. Fra
august 2019 ble bemanningen redusert med 1,6 årsverk. Tilskudd til EMF reduseres også år
for år, så målsettingen er at dette skal så langt som mulig balanseres. For 2019, hadde EMF et
positivt avvik på vel 170 000,- kr.
Sektoren har mottatt følgende tilskudd i 2019:
 Kompetanse/innovasjon – 568 000,-kr
 Kommunalt rusarbeid – 440 000,- kr.
 Rehabiliteringstilskudd – 300 000,- kr.
 Friskliv – 70 000,- kr.
 Velferdsteknologi – 210 000,- kr.
 Dagtilbud demensomsorgen – 216 360,- kr
 Styrking skolehelsetjeneste – 670 000,- kr
 Tilskudd psykologstilling – 410 000,- kr. Midlene er overført til 2020, da en ikke har
lykkes med rekruttering.
I tillegg til dette har kommunen i regi av sektor, mottatt tilskudd til oppfølging av boligsosialt
prosjekt med 1 120 000,- kroner.
Avvik
Det er meldt følgende avvik i sektor i 2019:
 126 avvik i kommunens kvalitetssystem Qm plus
o 18 Bygning / vedlikehold
o 43 HMS-avvik
o 64 Omsorgsmeldinger, som også er HMS avvik
 601 tjenesteavvik i fagsystemet Profil

(164 avvik i 2018).
( 10 avvik i 2018).
( 63 avvik i 2018)
( 91 avvik i 2018)
(783 avvik i 2018)

Kommunalområdet benytter avviksmeldinger aktivt i forbedringsarbeidet, blant annet med
gjennomgang av avvik i partssamarbeidsmøter og i avdelingsmøter. HMS avvik rapporteres
og drøftes i månedlige AMU møter.
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Tjenesteavvikene har følgende fordeling:

Totalt hadde sektoren en tjenesteproduksjon til 427 (428 brukere i 2018), med 1489 (1374 i
2018) tjenestetilbud. Det innvilges altså flere tjenester til omtrent samme antall brukere som
året før. Dette er beskrivende for den økende kompleksiteten kommunale tjenester blir mer og
mer utfordret på.

Årsrapporter tjenesteområdene
5.4 NAV Drangedal
Fra 01.01.2019 ble vi sammen med resten av NAV kontora i Telemark innlemmet i ny region
med alle kommuner i Vestfold – NAV Vestfold og Telemark. NAVs mål om flere i arbeid,
bedre brukermøter og pålitelig forvaltning er lagt til grunn for NAV Drangedals prioriteringer
og aktiviteter gjennom året.
Vi har jobbet med:






Styrke kontakten med arbeidsgivere for å skaffe oss bedre arbeidsmarkedskompetanse
Bidra til et inkluderende arbeidsliv
Ha fokus på arbeid i brukersamtalene
Økt innsats for å inkludere utsatte grupper på arbeidsmarkedet
Sikre gode brukermøter. Her har vi etablert brukerutvalg i samarbeid med NAV
Kragerø og NAV Bamble
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Kontoret har i 2019 hatt fokus på digitale løsninger og jobbet med å styrke egne ferdigheter
og veilede og støtte brukerne i deres bruk av NAVs selvbetjeningsløsninger.
Alle veilederne har gjennom året deltatt i gruppeveiledning for å styrke
veiledningskompetansen i møte med brukerne.
Vi har også i 2019 hatt spesielt fokus på følgende grupper:



Unge, som har ingen eller liten utdanning,
De med helsemessige plager som påvirker arbeidsevnen og som mottar
arbeidsavklaringspenger
 De som er sykmeldte
 De som mottar økonomisk sosialhjelp og de som er fremmedspråklige
I alle disse gruppene var det ved årets slutt positiv utvikling i form av nedgang i antallet.
NAV Drangedal har i 2019 videreført sitt samarbeid med område Sør som i tillegg til oss
består av NAV Kragerø og NAV Bamble. Her jobber vi sammen for faglig og resultatmessig
forbedring.

5.5 Drangedal sjukeheim
Ressurser og økonomi
Drangedal sjukeheim hadde 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. 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 2019 ble det 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. På slutten av 2019 var disse hjelmene innspart uten oppsigelser, men grunnet naturlig
overgang til pensjon o.l. I overgang til 2020 er totale årsverk 29,0 årsverk.
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 2019. Totalt bidro dette
til et overskudd i regnskapet på kr. 53.343,-
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Tjenester
I 2019 hadde sykehjemmet 138 pasienter på korttidsopphold. Dette er en økning det siste året
på 41 opphold. Årsaken til økningen er utskrivningsklare pasienter fra sykehuset med
komplekse sykdomstilstander skrives ut fra sykehuset mye tidligere enn før og økning av
behov for avlastningsplasser. Av disse 138 pasienter var 63 pasienter på avlastningsopphold.
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 2019 var det 22 pasienter som døde på sykehjemmet.
Drangedal sjukeheim har fokus på brukermedvirkning. Brukertilfredsheten ved Drangedal
sjukeheim er god. Svarprosent på brukerundersøkelsen som gjøres 2. hvert år var i 2018 på 69
% og ga disse svarene:
Respekt og
trygghet

Informasjon

Brukermedvirkning Andre forhold

Helhetsvurdering
og tilfredshet

5,6

5,2

5,3

5,2

4,8

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 kan være utfordringer i forhold til å ha forskjellige aktiviteter som engasjerer alle, noe
som gjenspeiler seg i undersøkelsen 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 2019 har det vært full drift i Lauvåsen Bofelleskap gjennom året. Det vil si at alle de 14
plassene vi har i avdelingen har blitt tatt i bruk. Mot slutten av året ble det noe ledighet i
bofellesskapet, og på bakgrunn av det og strammere økonomiske rammer for 2020, ble det
vurdert å stenge ned 7 av plassene i Lauvåsen. Dette ble vedtatt av kommunestyret i
budsjettmøte i desember 2019. Vedtaket skapte stort engasjement blant både pårørende og
innbyggere i kommunen.
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
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kompetanseprofilen i sektor, er oppnådd i vår avdeling.
Avdelingen satte i verk års turnus for første gang i desember 2019.

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
Årsverk Gudbrandsvei: 4
Årsverk Neslandstunet: 4
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
2019 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 2019 vært
høy, men vi har med nøye koordinering av pasienter, kompetanse, demografi klart å unngå i
stor grad overtidsbruk. Vi merket større pågang av pasienter som trengte hjemmesykepleie. Vi
ser i 2019 også økt forespørsel fra «hyttepasienter» fra Gautefall.
Vi styrket hjemmetjenesten i 2018 ved å opprette 3 nye sykepleierstillinger og omgjorde en
fagarbeider stilling til sykepleier. I 2019 merket vi positiv effekt av dette, ved at vi tilbyr mer
kontinuitet i våre tjenester og faglig forsvarlighet blir ivaretatt.
Sykefravær i hjemmesykepleien i 2019 var 11,7 %, 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 bli gjennomført annethvert år, den 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.
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Trygghetsalarmer knyttet opp mot hjemmesykepleien
Utløste trygghetsalarmer fører til ekstra utrykninger som ikke er planlagt i den daglige
arbeidet vårt, samt demografi er utfordringer i en allerede minimal bemanning.
Vi har per 31.12.2019, i underkant av 100 pasienter som innehar trygghetsalarm. Alarmer
utløst til hjemmesykepleien er 2552. Vi ser en økning fra tidligere år på antall alarmer utløst,
2018 hadde 1421 utløste alarmer og i 2017 hadde vi 629 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 2019 har plass til 15 pasienter per dag, 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 bokollektiv
Det er 14 rom i begge kollektivene og det er heldøgns bemanning. Det har vært 4 årsverk i
begge bokollektivene. Neslandstunet ble fra 1. desember skilt ut som selvstendig avdeling, og
er styrket med 3,7 årsverk i bemanningsplanen. Styrkingen er gjennomført med overføring av
ressurser fra andre avdelinger. Det har vært en fagansvarlig i sykepleier i hvert kollektiv, de
kombinerer denne jobben med jobb i annen avdeling i sektor. Ved Neslandstunet har
fagansvarlig tiltrådd, som leder ved avdelingen 1. desember.
Sykefravær Gudbrandsvei 2019: 6,9 %
Sykefravær Neslandstunet 2019: 14,4 %
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 mnd, 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.

5.9 Drangedal kommunale kjøkken 2019
Drangedal kommunale kjøkken har i 2019 bestått av 2,88 årsverk fordelt på 4 personer. Vi
lager mat til Sjukeheimen, Lauvåsen bofellesskap, Gudbrandsveien, Neslandstunet og FHboligen. Og dagsenter for eldre hver onsdag og fredag.
Vi lager mat til hjemmeboende med kjøring ut av mat mandag, tirsdag, torsdag og fredag
dette utgjør ca 100-150 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, dette har gått
veldig bra og for oss på kjøkkenet så har vi jobbet for å legge om våre rutiner og ting fungerer
veldig bra.
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Vi baker fremdeles alle brød selv og det bakes det vi har av kaker til avdelingen også, men
kake måltidet er kuttet ut på hverdager til fordel for lunsjen, men 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.
Aktiviteten på legekontor har holdt seg omtrent på samme nivå som foregående år.

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

43

Drangedal kommune 2019

Organisering av tjenesteproduksjon
Leder og fagleder samarbeider med vernepleiere og primærkontaktene og 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.
Endringer og utvikling i 2019
Bemanningsplan er utarbeidet og turnus basert på denne iverksatt september 2018. I
bemanningsplanen er det ca 21 årsverk, og dette er inkludert leder. Februar 2019 ble
renholdspersonalet liggende under egen renholdsavdeling i kommunen.
Kompetansehevende tiltak i 2019
8 av personalet har våren gjennomført «Mitt livs ABC» 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. Det er ønskelig at det fra høsten av startes opp en ny
gruppe med «Mitt livs ABC», samt at den første gruppen som har gjennomført går videre på
neste kurs.
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.
Fagleder som har utdannelse i vernepleie, har høsten 2019 startet på et deltids masterstudium i
adferdsvitenskap som strekker seg over fire år. Dette er et studie som er svært relevant i
forhold til brukerne vi har i boligen, men også til andre tjenestemottakere i kommunen.
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Brukermedvirkning
Vi har i løpet av 2019 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 2019, og
planlegger å avholde slike møter 2 ganger i året.
Avvik
Det er fortsatt fokus på avvik og avviksregistrering. Leder og fagleder gjennomgår avvikene
som er journalført på hver personalmøte. Dette er med på å avdekke; svakheter i rutinene,
behov for kompetanseheving, men også for å avdekke mer strukturelle problemstillinger som
arbeidsfordeling, belastninger o.l.

5.12 Andre tjenester
Når årsmeldingen for 2019 skulle skrives, falt dette sammen med corona pandemiens inntog i
Norge. Dette har medført en litt annerledes hverdag. Dette preger også denne årsmeldingen.
Det er derfor flere tjenesteområder i helse og velferd, som ikke er beskrevet. Det nevens:
 Tjenestekontoret
 Psykisk helse og rusomsorg
 Helsestasjon/skolehelsetjeneste
 Praktisk bistand/hjemmehjelp og BPA
 Friskliv/fysio- og ergoterapitjenesten, rehabilitering
Det er små endringer i forhold til drift innenfor enhetene, men verdt å nevne:






Tjenestekontor og boligkontor ble samlokalisert under felles leder fra og med 2019
Ressurser fra psykisk helse og rusomsorg har vært overført til miljøprosjekt ved
Neslandstunet bokollektiv
Skolehelsetjenesten har blitt styrket med flere og mer helsesykepleiertjeneste ute på
skolene
Jordmortjenesten er styrket med en ekstra dag i uken for å oppfylle lovkravet om
oppfølging av nyfødte
Vi tar stadig ny velferdsteknologi i bruk
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6. Bygg, eiendom og kommunalteknikk
6.1 Sykefravær
Sykefravær årlig

Kommentar:
Sykefraværet i sektor 400 var i 2019 på 5,0%. 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
Sykefravær pr. måned 2019
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Sykefravær akkumulert for 2019

6.2 Forbruk av budsjett (i tusener)

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

Kommentar:
I 2019 er samla resultat for sektor 400 er et merforbuk på ca. 499 000 kr.
Merknader til enkelte poster:
Drangedal fjernvarme har hatt merforbruk ift strøm på ca. 0,5 mill kr i 2019. Dette forklarer
hovedsakelig det svake resultatet for året.
Gautefall Biathlon merforbruk 107 000,-..
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. 1 300 000,-.
Hovedgrunnen til mindreforbruket skyldes sykefravær og vakante stillinger. I tillegg noe
mindre aktivitet enn planlagt og at noe vedlikeholdsarbeid er utsatt.
Miljø- og landbruk viser et merforbruk på ca. 267 000.-.
Dette skyldes feilbudsjettering og lønnsbelastning av Beredskapskoordinator på dette
ansvaret.
Geodataavdelingen viser et merforbruk på ca. 205 000.-.
Dette skyldes generelt for optimistisk budsjettering av inntekter for 2019 hvor regnskapet
viser mindreinntekt på ca. 164 000 kr.
Kommunale veier og service viser et merforbruk på ca. 678 000,-.
Dette skyldes hovedsakelig økte vinterdriftkostnader.
VA-områdene går samlet med ca. 1,1 mill kr i merforbruk (mindreinntekt).
Dette skyldes hovedsakelig inntektssvikt på vannområdet blant annet som følge av at
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budsjettert tilknytningsvolum er forsinket og ikke kom i 2019.
Brannvesenet har et merforbruk på ca. 1,0 mill kr som i hovedsak skyldes økt
vaktgodtgjørelse og overtid hos brannmannskapene. Dette var ikke budsjettert i et slikt
omfang som det utartet seg til i 2019.

6.3 Brann- og feiervesen
Brannvesenet har i 2019 mottatt 60 alarmer som fordeler seg på branntilløp i og utenfor
bygning, ingen husbrann med totalhavari, automatiske brannalarmer, trafikkulykker,
redningsoppdrag, feilalarmer og andre alarmer.
Det ble anskaffet ny «kjipp»-bil sommer 2019 innredet med røykdykkerseter. Ny brannbil ble
bestilt i 2019 for levering sommer 2020. Det har blitt brukt mye tid på disse anskaffelser.
Ny brannstasjon med tilbygg og ominnredning ble påbegynt høsten 2019 for ferdigstillelse
sommer 2020.
Tilsyn for særskilte brannobjekter er gjennomført av Skien brannvesen etter inngått avtale.
Feiertjenesten har blitt gjennomført rutinemessig med årlig feiing.
Drangedal Kommune har nå vedtatt selskapsavtale for Grenland Brann og Redning. Selskapet
ble opprettet fra 01.01.2020 med mål om at brannvesenene i Bamble, Drangedal og Porsgrunn
skal bli sammenslått i dette selskapet fra 01.01.2021.

6.4 Vann og avløp
Gautefallheia VA
Avtale med grunneiere/utbyggere på Lia hyttefelt er på plass.
Avtale med grunneiere/utbyggere på Midtstrandlia, Haukelitjenn og Laukfjell er under
utarbeiding.
Prosjekter er forsinket på grunn av manglende tillatelse for legging av VA nett på eiendom
44/1.
Det er satt i gang et samarbeidsprosjekt på Bratsbergheia der Grunneier Terje Gautefall,
Hytteforening og Drangedal Kommune for har inngått avtale om tilknytting av 100-120 hytter
til kommunalt VA. Bygging er godt i gang og ligger foreløpig etter tidsplanen.

Ledningskart fra Langmyr til toppen av Bratsbergheia. Foto: H.O.Vøllestad
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Gautefall RA.
VA-avdelingen sammen med Sweco Norge AS har gjort utredninger for hvilke grep som må
gjøres på Gautefall RA for å takle den økende mengden avløpsvann frem til 2023. Nytt
fellesanlegg i Treungen skal stå klart i 2023.
Det er i 2019 gjort noen grep slik som enkel driftsovervåking sammen med noen enkle tiltak i
prosessen for å øke kapasitet. Det vil bli gjort ytterlige tiltak i 2020 for å øke kapasiteten på
renseanlegget ytterlig og bedre driften.
Lundtveit VA
I sammenheng med etablering av ny adkomstvei til Lundtveitgrenda så har det blitt
oppgradert vanntilførsel og nyetablert kloakk inn i området. Det er etablert en
kloakkpumpestasjon ved Bikkjehola og det er satt avgreininger for fremtidig byggefelt på
Kjennåsen. Anlegget er nå ferdigstilt og klart for at abonnenter kobler seg til.

Ny adkomstvei med tilhørende VA. Kloakkpumpestasjon innerst ved vannet. Foto: H.O.Vøllestad

AP Demma
I sommer 2019 fikk vi skiftet ut pumpestasjonen i Demma slik som vi planla i 2018. Den nye
stasjonen har det nyeste pumpeteknologien for å hindre tilstopping. Denne stasjoner er også
innlemmet i vår driftskontroll og vi har døgnkontinuerlig overvåking og alarmutsendelse om
noe er galt. Vi vil fortsetter videre med å oppgradere stasjoner slik at vi får en så god som
mulig kontroll på stasjonene våre.
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Ferdig oppgradert pumpestasjon. Foto: H.O.Vøllestad

Vannlekkasjer: Det er i 2019 utbedret en lekkasje på Bostrak i størrelsesorden ca. 30.000 liter
i døgnet. Vi vil ha et fokus fremover mot å prøve å minske lekkasjer på ledningsnettet både til
kommunen og private stikkledninger.
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.
Driftskontroll:
I 2019 har vi fått døgnkontinuerlig driftskontroll på følgende installasjoner.
Kloakkpumpestasjon Demma.
Kloakkpumpestasjon Lundtveitgrenda.
Kloakkpumpestasjon Holte.
Trykkøkerstasjon Bleka.
Neslandsvatn Vannbehandlings anlegg.
Tilsyn:
Tilsyn avløp: 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 mindre avløpsanlegg er en resurskrevende jobb som vi
håper at vi kan samarbeide med andre kommuner om, slik at dette blir mest mulig effektivt
fremover. Det er kommet føringer fra sentralt hold at alle kommuner skal ha status og kontroll
på alle utslipp i kommunen innen 2027. I Drangedal er det flere hundre private avløpsanlegg.
Tilsyn Vann: Vi har også gjort et tilsyn på vann og avløpsløsningene på hytter i et felt på
Gautefall. Der fant vi avvik i et betydelig antall hytter som viser at dette er noe vi må bruke
mer resurser på fremover. Avvikene gikk på ulovlige tilkoblinger, doble systemer og
ureglementerte utslipp. Vi rakk tilsyn på et 40talls hytter i 2019. Vi ønsker og få tatt ett visst
antall tilsyn i 2020 også, men det kan vise seg vanskelig da dette er en resurskrevende jobb
både å kordinere, utføre og følge opp.
Prestestranna RA
Vi har i 2019 bygd om Prestestranna RA. Vi har bygd om forsedimenteringsbasseng til et
biologisk rensetrinn. MBBR Moving Bed Biofilm Reaktor. Det er i tillegg skiftet ut inntaks
sil for å bedre uttak av søppel før renseprosessen. Disse grepene gjør at anlegget har fått en
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mye høyere kapasitet og kan oppfylle kravet til sekunder rensing. Anlegget vil nå kunne takle
ytterligere tilkoblinger på en bra måte. Anlegget vil i 2020 komme over en total biologisk
belastning på 2000pe. Anlegget vil derfor havne i kapittel 14 i forurensingsforskriften.
Kommunen er da ikke lenger tilsynsmyndighet men ansvaret tilfaller fylkesmannen, med de
ekstra krav dette medfører Drangedal Kommune.

6.5 Kommunale veier og bygninger
Oppgradering av kommunal vei i Havna, nyasfaltert. Reasfaltert av deler av kommunal vei i
Havna og Gareveien (opp bakken 120 m). Utført over driftsbudsjett med totalkostnad ca. 200
000,-. Ellers er det utført noe grøfting og hogging langs veier, Dalaneveien og Kåsaveien.

Utbedring Havna, Neslandsvatn (før og etter). Foto: OJV
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Damtjenn-bru ved Henseid ble påbegynt og ferdigstilt 2019. Totalkostnad ca. 1,9 mill. kr.

Bygging av ny Damtjenn-bru ved Henseid. Foto: OJV/TJM

GS-vei Neslandsvatn trinn 2 (fra Oterbekk til Stengerveien) ferdigstilt. Ny parkeringsplass og
støpt plate til servicebygg. Servicebygg samt ny parkering ferdigstilt i 2019. I tillegg er det
bygget aktivitetsfelt langs GS-veien.
Lundtveitveien ferdigstilt i 2019, ferdigbefaring i 2020.
På Tørdal skule er det bygd nytt ventilasjonsanlegg i 2019. I tillegg er brannverntiltak
gjennomført med bla nytt varslingsanlegg. Totalkostnad ca. 2 mill.

Nytt ventilasjonsanlegg Tørdal skule bygd i 2019. Foto: TJM

Nye Kroken barnehage: Kommunestyret gjorde vedtak om bygging av 4-avdlings barnehage
som ble prosjektert ferdig i løpet av 2019. Entreprise ble lyst ut og oppstart bygging forventes
våren 2020.
Kroken skole har fått oppdatert brannvarslingsanlegg.
Trafikksikring Stenslandsveien påbegynt 2019 ferdigstilles 2020. Det bygges GS-veg adskilt
med autovern.
Smibekkhavna friluftsområde ble påbegynt 2019, ferdigstilles 2020. Her skal blant annet
bygges toalett og grillbu.
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Servicebygg ved badeplassen ved
Neslandsvatn. Foto: OJV

Smibekkhavna friluftsområde i Prestestranna.
Foto: TJM

TS-tiltak Stenslandsveien, Bø i Tørdal. Foto: OJV

6.6 Landbruk
Skog
I årsmeldingen 2018 stod det bl.a. «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»
Skogeierne i Drangedal har helt klart «respondert» på håpet fra 2018, for i 2019 ble det
avvirket 73 222 m3. Vi må nesten 20 år (2001) tilbake i tid for å finne høyere avvirkningstall.
Skogeiere i Drangedal fikk også en god andel av tilskuddspotten til skogsveibygging i 2019.
Totalt ble gitt tilsagn om 1 232 000,- til 3 veiprosjekter. Ungskogpleieaktiviteten ligger
omtrent på gjennomsnittet for de siste 10 åra med ca. 2000 daa. Her er det potensiale for å øke
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aktiviteten i 2020.
I 2019 var det knyttet en del spenning til hvordan tørkesommeren 2018 ville slå ut med tanke
på skoghelsen. Det har imidlertid kommet inn relativt få meldinger om skader som følge av
tørkestress eller billeangrep.

Barkebilleovervåking. Foto: ESJ

Vilt
Kommunene har hovedansvaret for den offentlige forvaltningen av elg, hjort og rådyr. I
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 2019 ble det felt 141 elg, 58 hjort og 39 rådyr(mangelfull
rapportering) innenfor det arealet kommunen administrerer.
Miljø
I 2018 deltok kommunen i Kystlotteriet for første gang. I 2019 har kommunen også vært med
på Kystlotteriet som er en ordning for å plukke «eierløst» søppel i naturen. I den forbindelse
har kommunen inngått et samarbeid med Indre Agder og Telemark Avfallsselskap (IATA) som
innebærer at kystlotteriets søppelsekker kan leveres gratis på Stemmen gjenvinningsstasjon.
Alle som leverer inn disse søppelsekkene med «eierløst» søppel, deltar i trekningen om lokale
pengepremier. I 2019 ble det trukket vinnere av totalt 13 000,-. Det ble levert inn 21
søppelsekker på Stemmen gjenvinningsstasjon i 2019.
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Jordbruk
Et godt år med videre utvikling. Flere nye fjøs er tatt i bruk. Forvaltningsmessig er det stor
aktivitet på eiendomsomsetning. Det er flere nye husdyrbrukere i landbruket. Staten kjøper
opp melkekvoter som er for salg. I 2019 var det et godt avlingsår som gjenspeiles i økning av
dyretall. Det arbeides for utvikling av nye og spennende bedrifter innenfor primærnæringene.
Det er generasjonsskifter på eiendommer der vi ser satsing innenfor både mere tradisjonelle
og nye driftsformer.

6.7 Byggesak
Det ble gitt byggetillatelse for 10 nye boenheter i Drangedal i 2019. Det er en økning på over
40 % fra i 2018. Boligbyggerne har vært i variert alder.

Formannskapet på befaring i en byggesak. Foto: TJM

Ellers er det registrert rundt 197 byggesaker i 2019 med smått og stort. Det er søkt om tilbygg
(herunder også terrasser), garasjer, brygger, piper og andre mindre byggeprosjekt. Det har
vært nedgang i bygging av fritidsboliger i 2019. Det er fremdeles god aktivitet på Gautefall,
og det bygges også en del fritidsboliger langs Toke. Det ble gitt tillatelse til bygging av 41
fritidsboliger i 2019. Byggesaksavdelingen har sammen med avdelingen for vann og avløp
hatt en rekke tilsyn på utslippsordninger med hovedvekt på boliger i spredte strøk og
fritidsboliger i såkalte «tørre felt» hvor man ikke har hatt lovlige utslipp.
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Fra hyttefelt på Laukfjell, Gautefall. Foto: T.Seynaeve

6.8 Geodata
Avdelingen har i 2019 behandla ca.65 saker som omfatter gjennomføring av forskjellige typer
oppmålingsforretninger. Det er etablert 20 nye hyttetomter, 2 nye boligtomter, resten er saker
som fradeling av tilleggstomter, innløsing av festetomter, grenseoppganger, sammenslåinger,
arealoverføringer og andre type oppmålingssaker.
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 år har spesielt matrikkelføring av jordskiftesaker tatt mye tid grunnet
oppretting av en del naturreservater i Drangedal.

Bilde fra en oppmålingsforretning ved Sageide høsten
Henseidvann og Skudeskotheia i bakgrunn.
Foto: TØ

Innmåling av gammelt og nytt røropplegg 2019.
før bygging av ny brannstasjon. Foto: TØ

56

Drangedal kommune 2019

Aktiviteten på fradelinger i hyttemarkedet har avtatt noe fra tidligere, men spesielt på
Gautefall er aktiviteten fortsatt god.
I følge FDV avtale (forvaltning, drift og vedlikehold) 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.

6.9 Eiendomsskatt
Kommunestyret i Drangedal vedtok den 14.06.2018 KS sak 52/18 alminnelig taksering av alle
eiendommer, inkludert næringseiendommer i henhold til eiendomsskatteloven §3 a. Det ble
utarbeidet et anbudsgrunnlag hvor Verditaksering Kjell Larsen AS var den rimeligste og ble
tildelt oppgaven. Eiendomsskattekontorets rolle i denne prosessen har vært å legge alt til rette
for ny taksering av kommunen. Opprettelse av ny KOMTEK base, utsendelse av varsel,
innhenting av informasjon fra næringseiendommer, bistått besiktigerne ved tilgang til bommer
og transport til vegløse fritidsboliger, føring av matrikkelendringer og etablering av nye bygg
som er avdekket under befaringer. Den alminnelige takseringen ble gjennomført i 2019 slik at
alt var klart til utskriving av ny eiendomsskatt i 2020. I tillegg har eiendomsskattekontoret
behandlet 2 klager som har kommet inn for året 2019.

6.10 Renhold
2019 var første året med egen renholdsavdeling i Drangedal, avdelingen har kommet i gang
på de områder som renhold vanlig var aktivt.
Unntaket for renholdsavdelingen er sjukeheimen som disponerer eget renholdsteam.
I 2019 ble det også oppført renhold på flere områder enn tidligere, dette gjelder da blant annet
renseanlegg, vannverk, brannstasjon, verksted.
Innføring av renholdsstandard NS-INSTA 800 jobbes stadig videre med.
Flere renholdere jobber med å ta fagbrev for å utvide sin kompetanse.
Avdelingen er delt opp i tre hovedområder (Kroken, Tørdal og Drangedal Sentrum) målet er
at de ansatte innenfor hvert område kan ha et godt samarbeid på tvers av sine arbeidsplasser
som øker tilgjengelighet og kompetanse.
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