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1.0

Innledning fra kommunedirektøren

Årsmeldinga er en del av årsregnskapet, og den er skrevet for til kommunestyret for å gi en samlet
oversikt over det kommunale tjenestetilbudet i året som har gått. Formen er ny, men ikke endelig. I
tråd med kommunestyrets vedtak i budsjettdokumentet, er det en målsetting å utvikle
sammenhengen mellom kommuneplanen, økonomiplanen og årsbudsjett med handlingsprogram, til
et helhetlig målstyringsprogram som det rapporteres på i årsmeldingen.
Som et ledd i både å utvikle konkrete resultatmål, men også for å gi kommunestyret kunnskap om
tjenesteproduksjonen i egen kommune, er det tatt inn tall fra KOSTRA (kommunal, statlig
rapportering). Dokumentet blir omfattende, men det samme kan en si om de kommunale tjenestene.
Det er et selvstendig mål i seg selv at årsmeldingen skal bidra til å heve kunnskapen om kommunens
tjenestetilbud og at den slik sett også kan være et oppslagsverk til bruk for videre politisk arbeid.
Koronapandemien har gjort min oppstart som ny kommunedirektør spesiell. Stort fokus på
smittevern m.a. med utstrakt bruk av hjemmekontor, har gjort at det ikke har vært naturlig å være
mye ute i organisasjonen for å bli kjent. M.a. er alle mellomledersamlinger avlyst bortsett fra et kort
digital informasjonsmøte før jul. Det er min vurdering at sammenlignet med andre mindre
distriktskommuner i dette fylket, har Drangedal et godt tjenestetilbud levert av mange dyktige
medarbeidere med høy kompetanse. Dette kan understøttes ved å referere til det såkalte
Kommunebarometeret for 2020 der kommunen er rangert som 197 av 422 kommuner (tall fra 2019).
Sammenligner vi oss med andre kommuner i regionen og fylket kommer vi også godt ut.
Årsresultatet er gjort opp med et underskudd på 2,5 mill. kr tilsvarende et netto driftsresultat på –
0.55 %. Sett i lys av at 2020 har vært preget av en verdensomspennende pandemi som også har
preget daglig drift i hele den kommunale organisasjonen, er dette resultatet tilfredsstillende gitt de
budsjettpremisser som lå til grunn ved inngangen til året. I all hovedsak er budsjettstyringen i
sektorene god. Det er imidlertid krevende å følge opp stramme rammer når arbeidssituasjonen er så
uforutsigbar som den har vært som følge av pandemien.
Drangedal har en krevende demografi med fødselsunderskudd og en aldrende befolkning. I et
langsiktig perspektiv er det derfor nødvendig å bedre det økonomiske resultatet slik at vi både kan
bygge større økonomisk buffer og møte de økte kostnadene som demografien innebærer.
Kommunestyret vedtok i juni et omfattende omstillingsprogram som bør bidra vesentlig til å tilpasse
driftsnivået til våre til det forventede inntektsnivået framover.
Interkommunalt samarbeid er svært viktig kommunen. Det er krevende for en liten kommune å ha
tilstrekkelig kapasitet og kompetanse på alle de områdene der kommunen skal levere tjenester.
Gjennom Grenlandssamarbeidet får vi tilgang til kompetanse fra store organisasjoner som på en helt
annen måte oss er i stand til å bygge spesialkompetanse. Gjennom faglige nettverk bidrar det også til
faglig utvikling for våre ansatte. 2020 har vært et år med mange endringer på dette området. Vi har
fått ny legevakt i Skien og vi har sluttet oss til Grenland Brann og redning IKS. Det er grunn til å ha
forhåpninger til at vi gjennom disse samarbeidene vil få et kvalitetsmessig bedre tilbud til
innbyggerne i kommunen.
Artikler om mobbesakene fra fortida har også i 2020 preget mediebildet om kommunen. Det er
forståelig at dette er et tema som vekker interesse, både i lokale og regionale medier. Det er likevel
leit at det ikke er større interesse for det kommunen faktisk gjør for å forebygge og avdekke mobbing
i skole og barnehage. Det er både min og eksterne fagfolk sin vurdering, at det gjennom det såkalte
Læringsmiljøprosjektet, blir jobbet meget systematisk og godt med dette temaet.
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Gjennom det såkalte «Bli Z» prosjektet blir det også etablert systematikk i det tverrsektorielle
forebyggende samarbeidet rettet mot barn og unge.
Koronaen har preget verden, landet og kommunen i 2020. Det har vært krevende for de fleste i den
kommunale organisasjonen. Selv om vi har hatt få smittetilfeller så har alle smitteverntiltakene ført
mye korttidsfravær og ekstra arbeidsoppgaver for de ansatte. I all hovedsak har vi greidd å holde de
kommunale tjenestene i drift. Det har imidlertid til tider vært krevende, og uten tilsatte som har stått
på og strukket seg langt hadde dette ikke vært mulig. Herved rettes en stor takk til alle ansatte i
Drangedal kommune for en formidabel innsats gjennom pandemiåret 2020.

Drangedal 30.april 2020

Hans Bakke
kommunedirektør

4

2.0

Samfunnsutvikling

2.1 Befolkningsutvikling
I samfunnsdelen til kommuneplanen er visjonen for framtida uttrykt slik: «Drangedal skal ha
befolkningsvekst gjennom gode vilkår for bosted, besøkende og bedriftsutvikling». Med andre ord er
resultatindikatoren for kommunens arbeid samfunnsutvikling hvordan folketallet utvikler seg.
Befolkningsutviklingen er også en avgjørende premiss for kommunens inntekter og slik sett også
avgjørende for muligheten for å finansiere det kommunale tjenestetilbudet.
Kommune

1.1.2020

Fødte

Døde

Netto

Drangedal

4 060

35

56

Kragerø

10 380

83

Skien

54 942

Bamble

Vekst

Vekst (%)

1.1.2021

Innvandring

Innenlands
flytting

-21

21

11

11

0,27

4 071

91

-8

11

30

36

0,35

10 416

496

491

5

39

157

202

0,37

55 144

14 061

114

122

-8

12

-52

-47

-0,33

14 014

Nome

6 515

57

76

-19

53

-60

-27

-0,41

6 488

Kviteseid

2 403

20

15

5

-2

25

27

1,12

2 430

Tabell: Befolkningsutvikling i Drangedal og utvalgte nabokommuner 2020

Som det går fram av tabellen over så har kommunen hatt en positiv befolkningsutvikling i 2020. Det
store fødselsunderskuddet gir likevel grunn til bekymring og vi er helt avhengig av en netto tilflytting
for å oppnå en vekst.

2.2 Arbeidsplasser og sysselsetting
En viktig premiss for å oppnå vekst og utvikling er at det er tilgjengelige arbeidsplasser. Figuren
nedenfor viser arbeidslassutviklingen for Drangedal de siste 10 årene. Figuren viser at kommunen
har hatt en nedgang i antall arbeidsplasser på 0,1 % pr. år siste 10 år. Kommunen og
fylkeskommunen har hatt en vekst men parallelt har det blitt færre arbeidsplasser i statlig sektor.
Mest bekymringsfullt er det likevel at det har vært en nedgang i privat næringsliv med 0,4 %.

Figur: Arbeidsplassveksten i Drangedal dekomponert i ulike drivkrefter, årlig endring. Kilde Telemarksforsking
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Hvis veksten hadde vært den samme som landsgjennomsnittet, ville det vært en vekst på 0,4 prosent
(nasjonalt bidrag). Bransjesammensetningen til Drangedal har vært ugunstig og redusert veksten
med 0,5 prosent per år. Samtidig har befolkningsveksten vært svakere enn landet, noe som har
redusert veksten med ytterligere 0,5 prosent. Forventet arbeidsplassvekst i næringslivet var dermed 0,6 prosent. Nedgangen ble imidlertid bare 0,4 prosent, altså 0,1 prosent bedre enn forventet.
Drangedal har altså hatt en positiv næringsattraktivitet. Det har ikke gitt vekst i næringslivet, men
gjort at nedgangen har blitt mindre enn forventet.
Når det gjelder sysselsetting så viser tabellen nedenfor en klar effekt av Koronapandemien og den
totale nedstengingen av samfunnet i mars 2020. Vi ser at til tross for en markant nedgang mot
sommeren har ledigheten stabilisert seg på et høyere nivå utover høsten. Samlet sett har Drangedal
likevel mindre kraftige utslag enn mange andre kommuner, mye på grunn av at vi har relativt få
sysselsatte i de mest utsatte bransjene som reiseliv, hotell og restaurant og kulturaktiviteter.
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Figur: Utvikling i arbeidsledighet januar 2019 – desember 2020

2.3 Bolig og hytter
Det er anerkjent at det er en sterk sammenheng mellom boligbygging og bostedsattraktivitet. Et
utrykk for dette er boligprisene. Det er mindre risiko å flytte til et område med et boligmarked i
vekst. Dette fordi det er mulig å selge boligen med fortjeneste dersom en finner ut at flyttingen ikke
var vellykket. Som det går fram av figuren nedenfor er boligprisene i Drangedal svært lave
sammenlignet med andre kommuner i fylket. Omsetningstakten er relativt sett noe høyere mens
nybyggingen er liten. Med redusert folketall siste 10 år og lave priser er det naturlig at det bygges få
nye boliger.
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Figur: Boligpriser i Vestfold og Telemark 2019 til venstre og antall fullførte boliger pr 1000 innbyggere i Telemark til høyre

Hyttebyggingen gir også en indikasjon på attraktivitet, men da primært hvor attraktiv kommunen er
som besøkskommune. I Drangedal har det siste 10 år vært stor aktivitet og av figuren nedenfor ser vi
at vi er en av de kommunene med der er bygd flest nye hytter siste 10 år.

Figur: Antall bygde hytter 2010 – 2019 til venstre og antall bolighus brukt som fritidshus i 2018

Vi ser og av figuren at det bare er Tokke som har flere hus som benyttes til fritidsbolig. En ikke
unaturlig utvikling sett i lys av en negativ befolkningsutviklingen og lave boligpriser.

2.4 Analyse samfunnsutvikling
Telemarksforsking har denne analysen av utviklinga i kommunen: «Drangedal har hatt nedgang i
folketallet siden 2000 og sterk nedgang de siste fire årene. Nedgangen skyldes dels at Drangedal har
et fødselsunderskudd og dels at det har vært en svak arbeidsplassvekst både i egen kommune og i
kommuner befolkningen pendler til. Ut fra forutsetningene har Drangedal hatt litt bedre flyttetall enn
forventet. Det er altså ikke noe i veien med bostedsattraktiviteten til Drangedal.
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Antall arbeidsplasser har også gått ned i Drangedal de siste ti årene. Det skyldes nedgang i antall
arbeidsplasser i næringslivet. Nedgangen i næringslivet kan tilskrives at det har vært svak
arbeidsplassvekst i bransjer som Drangedal har mye av og at folketallet har sunket. Næringslivet har
faktisk hatt litt mindre nedgang enn forventet. Drangedal har således hatt en positiv
næringsattraktivitet. I 2019 ble det vekst i næringslivet samtidig som at næringslivet fikk en høy vekst
i verdiskapingen. Næringslivet i Drangedal har lav produktivitet, det vil si at det skapes relativt liten
verdiskaping per ansatt. Produktiviteten ble imidlertid forbedret i 2019 fordi det ble enda sterkere
vekst i verdiskapingen enn i antall ansatte i næringslivet.
Det vil høyst sannsynlig bli nedgang i folketallet i Drangedal de neste årene. Nedgangen vil også
sannsynligvis bli sterkere enn i SSBs framskriving (hovedalternativet). Nedgangen i folketallet kan
begrenses dersom en lykkes med å skape attraktivitet for bosetting og næringsliv.»

2.5 Koronaens år – 2020
I januar 2020 kom de første bekreftede opplysningene om SARS – Cov-2 viruset som forårsaker
sykdommen covid-19. I midten av februar kom de første meldingene om at covid-19 hadde kommet
til Norge og Telemark.
I slutten av februar 2020 begynte kommunen å forberede seg for en kommende pandemi og det ble
derfor opprettet en smitteverngruppe som har vært sentral i planleggingen av smittevernarbeidet i
kommunen.
12. mars 2020 kom den norske regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har
hatt i Norge i fredstid. Barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner stengte ned, med unntak for de
med samfunnskritiske jobber. I tillegg ble alle arrangementer og tilbud innenfor idrett, lag og
foreninger stengt ned. Det ble innført adgangskontroll i helseinstitusjoner.
Beredskapsledelsen i kommunen hadde daglige møter med status og utlegging av informasjon på
hjemmeside og Facebook. Parallelt med dette hadde Ukentlige møter i smitteverngruppa. Fra å være
en relativt anonym funksjon i kommunen ble kommuneoverlegen en svært sentral person i alle
vurderinger om hvordan lokalsamfunnet skulle møte utfordringene med pandemien.
1. april 2020 fikk vi det første smittetilfellet i Drangedal, men heldigvis fikk vi raskt kontroll over
situasjonen slik at vi unngikk et større utbrudd. Før jul fikk vi et større utbrudd med smitte både i
skolen og på sykehjemmet. Rask og målrettet innsats førte imidlertid til at også dette utbruddet kom
under kontroll i løpet av de siste dagene i 2020.
Som følge av de ulike smitteverntiltakene har det vært et økt arbeidspress i alle av kommunens
sektorer. Som følge av at mange har måttet holde seg hjemme som følge av symptomer har det til
tider vært en krevende bemanningssituasjon i mange tjenester. De omfattende smitteverntiltakene
har også medført betydelig økte kostnader for kommunen. Noe er kompensert gjennom regjeringens
koronaordninger og skjønnsmidler fra Statsforvalteren.
Kommunen gjennom hele pandemien fulgt nasjonale regler og åpnet og stengt ulike tilbud ut fra
gjeldende situasjon.
Per 31.12.2020 har det vært 9 smitte tilfeller i Drangedal kommune.
Kommunen har fått god oppfølging og mye informasjon fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark,
FHI og Helsedirektoratet.
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3.0 Organisasjon og medarbeidere
3.1 Organisering av den kommunale virksomheten
Drangedal kommune er organisert som følger:

Drangedal kommune er organisert med tre kommunalområder og kommunedirektørens stab. Fra
01.01.2021 ble avdelingen Plan, næring og utvikling opprettet under kommunedirektørens stab.

3.2 HMS og IA-arbeid
Det blir hvert år utarbeida en overordna plan for HMS og IA arbeidet i Drangedal kommune med
overordna målsetting og prinsipper for HMS og IA arbeidet. Planen inneholder en handlingsdel med
tiltak for å redusere sykefravær og hindre frafall fra arbeidslivet. I tillegg inneholder planen også et
HMS/IA-årshjul med hovedaktivitetene som skal gjennomføres for alle avdelinger gjennom året:












Risiko og sårbarhetsanalyse(r)/ROS-analyse skal gjennomføres minst en gang per år og når
risikoforholdene endrer seg eller det skjer andre større endringer.
Det skal utarbeides et HMS-hjul og en plan over hovedaktivitetene innen HMS.
Det skal settet mål for helse, miljø og sikkerhet.
Avdelingen skal lage oversikt over lover, forskrifter og krav i HMS-lovgivningen som gjelder
for avdelingen.
Det skal gjennomføres opplæring/gjennomgang av HMS-arbeidet på den enkelte avdeling.
Alle ansatte skal være i stand til å ivareta sin del av HMS arbeidet. Alle ansatte skal være
kjent med HMS-rutiner og prosedyrer, og skal kunne registrere avvik i vårt elektroniske
avvikssystem QM+.
Det skal gjennomføres en gjennomgang av organiseringen og ansvarsfordelingen i
avdelingen. Dette gjelder også hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med
helse, miljø og sikkerhet er fordelt. Alle ansatte skal være kjent med dette.
Brannøvelse
Vernerunde
Medarbeidersamtaler
10-faktor Medarbeiderundersøkelse skal følges opp
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Dersom avdelingen har behov for andre tiltak i årshjulet, så skal disse innarbeides i avdelingens
HMS/IA plan. Andre overordna HMS tiltak som er igangsatt er:
 Trening til redusert pris på treningssenteret Pro Sport Support som et helsefremmende tiltak.
 Rutine for oppfølging av sykemeldte og forebygging av sykefravær med fokus på tett dialog
mellom den ansatte og leder. Vi har også fokus på tilrettelegging, og bruker NAV og
bedriftshelsetjenesten i dette arbeidet.
 Kommunen er medlem i stiftelsen Vestmar bedriftshelsetjeneste (VBHT). De deltar aktivt i
oppfølgingsarbeidet, og vi bruker VBHT aktivt i det forebyggende og helsefremmende
arbeidet. Vi har egne aktivitetsplaner for bruk av VBHT på overordna nivå og for
kommunalområdene. Vi samarbeider også tett med NAV, både lokalkontoret og IA-rådgiver.
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har hatt 9 møter i 2020, og følger opp både fraværsstatistikken og HMSavvik i hvert møte.
Drangedal kommunes systematiske HMS-arbeid har følgende overordna retningslinjer:






Leder med personalansvar har HMS-ansvar ved sin enhet/avdeling. Dette ansvaret kan de
ikke overlate til andre.
Leder og ansatte skal sammen bidra til å skape et utviklende, godt og sikkert arbeidsmiljø.
Lokalt verneombud skal være en samarbeidspartner i arbeidet.
Det systematiske HMS-arbeidet skal være en integrert del av virksomhetens planarbeid.
HMS-arbeidet skal bygge på åpenhet og medvirkning, og HMS-spørsmål skal søkes løst på
lavest mulig nivå.

3.3 Medarbeiderutvikling
Et viktig verktøy i personalpolitikken er systematisk kartlegging av arbeidsmiljøet. Drangedal
kommune bruker 10-FAKTOR-undersøkelsen til KS, og denne 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 andre 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. Som det framgår av tabellen nedenfor er 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.
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Faktor

Navn

Mål
2019

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

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

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

Drangedal
kommune
2019
4,3
4,3
4,4
4,3
4,1
4,3
3,9
4,5
4,3
4,7

Landssnitt
kommuner
2019
4,2
4,3
4,2
4,2
3,9
4,2
3,7
4,4
4,0
4,6

Tabellen viser resultater fra siste medarbeiderundersøkelse utført i 2019

3.4 Kompetanseutvikling
I en tid med stor omstilling og behov for ny kompetanse er det viktig å ha en tilnærming til læring
hele livet. Vi ønsker å være en nyskapende arbeidsgiver, og derfor må vi gjøre arbeidsplassen til en
læringsarena, med rom for læring, utvikling, prøving og feiling. Det blir utarbeidet en overordnet
kompetanseplan for Drangedal kommune hvert år. Denne beskriver både satsningsområder som er
felles, og beskriver også sektorenes satsningsområder for året.
Det var mange kurs og konferanser som ble avlyst av arrangørene i 2020, men gjennom året har det
blitt mer vanlig å gjennomføre disse digitalt på plattformer som Team og lignende.
Vi har måttet avlyse/utsette en del lokale, planlagte kompetansetiltak. Noe av grunnen har vært at vi
ikke har hatt muligheten til å møtes på fysiske møter i store deler av året, men det har også vært
vanskelig for ledere og medarbeidere å avsette tid til kompetanseutvikling og opplæringsaktiviteter i
denne situasjonen.

3.5 Sykefravær
Mål for nærvær for Drangedal kommune i 2020 var 93,5 %, dvs et sykefravær under 6,5 % inkludert
både egenmeldt og legemeldt fravær. Drangedal kommune hadde et fravær på 7,2% i 2020 inkludert
egenmeldt og legemeldt fravær. Vi hadde dermed et fravær 0,7% over målsetting for 2020.

Figuren viser oversikt over sykefraværet i perioden 2016-2020, tall inkludert egenmeldt fravær
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Kommunalområdene hadde disse målsettingene for 2020:





Sektor for Kunnskap, mangfold og kultur 5,5 %
Helse og velferd 7,5 %
Sektor for Bygg, eiendom og kommunalteknikk 4,5 %
Kommunedirektørens stab (Rådmann med stab) 4,5 %

Sykefraværet for kommunalområdene omtales nærmere i egne kapitler.
I tabellen nedenfor er det vist en oversikt over kommunalområdenes sykefravær de tre siste år (tall
inkludert egenmeldt og legemeldt fravær). Vi ser at det samla resultatet for 2020 er på nivå med
2018 men høyere enn for 2019. Interessant er det likevel at fraværet i de to sektorene som har blitt
mest påvirket av koronapandemien, Helse og velferd og Kunnskap, mangfold og kultur er
sykefraværet for 2020 vesentlig avvikende fra tidligere år. 2019 var tydeligvis et år med lavt
sykefravær i hele organisasjonen.
Sykefravær 3 siste år

2018

2019

2020

Kommunedirektørens stab

2,5%

7,2%

7,7%

Kunnskap, mangfold og kultur

6,8%

4,8%

6,9%

Bygg, eiendom og kommunalteknikk

8,0%

5,0%

3,8%

Helse og Velferd

8,2%

7,1%

7,9%

Totalt Drangedal kommune

7,3%

6,0%

7,2 %

Tabellen viser sykefravær i Drangedal siste tre år.

0,6% av det totale fraværet for 2020 er registrert som koronarelatert fravær. Dette er inkludert både
egenmeldt og legemeldt koronarelatert fravær.
Kommune
1. kvartal
2.
Drangedal kommune
7,7%,
5,5%,
Kommunesektoren
8,4%
7,0%
Tabellen viser utviklingen i sykefravær per kvartal for 2020

kvartal

3.
4,7%
6,0%

kvartal

4.

kvartal

7,3%
8,0%

Tall for sykefraværet per kvartal sammenlignet med kommunesektoren. Tall er hentet fra KS PAI
rapport for Drangedal kommune, kilde SSB.
Tall for kommunesektoren er hentet på: https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-oganalyse/fravar/sykefravar-i-kommunesektoren-i-2020/.

3.6 Likestilling
I følge Likestillingsloven § 25 skal virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsmelding redegjøre
for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. I tillegg skal det sies noe om
iverksatte og planlagte tiltak jfr. Likestillingsloven § 23. Den generelle aktivitetsplikten legger opp til
at man skal avdekke de likestillingsutfordringene som finnes og gjøre noe med dem.
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. 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.
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I Drangedal kommune har vi målsettinger og kjøreregler for arbeidet med likestilling. Vår
arbeidsgiverpolitiske retningslinjer gjenspeiler disse i bla. i vår lønnspolitikk, etiske standard og
gjennom våre rekrutteringsprosesser.
 Vår lokale lønnspolitikk har som målsetting å sikre likelønn mellom kvinner og menn.
 Vår etiske standard sier at vi som ansatte i Drangedal kommune skal vise respekt for alle
mennesker uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonalitet, språk, livssyn og
seksuell legning, og vi skal ha et arbeidsmiljø der vi tar aktivt avstand fra diskriminering,
mobbing og trakassering.
 I våre rekrutteringsprosesser oppfordrer vi alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn,
alder, funksjonshemming eller etnisk tilhørighet.
Utøvelse av arbeidsgiverrollen skal være preget av et livsfaseperspektiv hvor man, så langt
arbeidssituasjonen tillater det, legger forholdene til rette ut fra den livssituasjon en er i.
Målsetningen er at en skal ha mulighet til å mestre jobben ved tilpassede, planmessige og
forberedende tiltak i hele yrkesløpet. Vårt permisjonsreglement skal bidra til gode velferdsordninger
gjennom de ulike livsfaser.
Vi har som mål å redusere omfanget av uønsket deltid. Vårt arbeid med heltid/deltid har i hovedsak
fokusert på Helse- og velferd. Våren 2021 jobber vi videre med dette, og inkluderer hele
kommuneorganisasjonen i dette arbeidet. Vi skal jobbe for at ansatte som ønsker det, skal få
heltidsstilling. Det betyr blant annet at vi arbeider aktivt med å forsøke å øke stillingsprosenten for
våre deltidsansatte, før vi lyser ut ledige stillinger.
Heltid og deltid i Drangedal kommune
Andel deltidsansatte i Drangedal kommune er 61% for 2020. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per
ansatt i deltidsstilling var 57%. (Tall hentet fra KS PAI statistikk for Drangedal kommune per 01.12.20).
Deltidsstillinger
2020
Antall ansatte i deltidsstillinger
250
Antall kvinner i deltidsstillinger
223
Andel kvinner i deltidsstillinger (%)
89 %
Antall menn i deltidsstillinger
27
Andel menn i deltidsstillinger (%)
11 %
Tabellen viser oversikt over deltidsansatte i kommunen

2019
256
227
89 %
29
11 %

2018
253
229
91 %
24
9%

2017
278
254
91%
24
9%

2016
275
248
90 %
27
10 %

For alle kommuner i Norge var andel deltidsansatte 58%. (Tall per 01.12.19, siste tilgjengelige tall)
Kjønnsbalanse blant ansatte
Årsverk fordelt på kjønn
2020
Antall årsverk
330,32
Antall ansatte
454
Antall kvinner
371
Andel kvinner (%)
82,7 %
Antall menn
83
Andel menn (%)
18,3 %
Tabellen viser oversikt over ansatte fordelt på kjønn:

2019
337,81
455
372
81,8 %
83
18,2 %

2018
334,51
457
366
80,0 %
92
20,0 %

2017
327,98
462
375
81,2 %
87
18,8%

2016
332,5
453
375
82,8 %
78
17,2 %

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.
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Lønnsforhold justert for ulike faktorer
Gjennomsnittlig fortjeneste pr. månedsverk og gjennomsnittlig grunnlønn pr. månedsverk for kvinner
i prosent av menns lønn per. Tall pr. 1.12.2018, 1.12.2019 og 1.12.2020.

Tabellen viser lønnsforskjeller i organisasjonen fordelt på ulike grupperinger

KS opplyser at tallene justert for stillingskode eller stillingsgruppe bør brukes som mål på
kjønnsforskjell i lønn. Kvinners månedsfortjeneste i % av menns per stillingskode er 98,5% og per
stillingsgruppe er dette 98,1%. Tall hentet fra KS PAI-rapport for 2020.
I kommunedirektørens ledergruppe er det følgende fordeling av kvinner og menn:
Kjønnsfordeling i kommunedirektørens strategiske ledergruppe
Kvinner
Menn

Antall
3
4

3.7 Kontroll og etisk standard
I kapittel 25 i ny kommunelov er det ny og mer omfattende regulering av internkontroll, der de
samlete kravene i bestemmelsen utgjør et minstekrav til hvordan kommunens internkontroll skal
være. Av ny kommunelov §25-1 følger det at internkontrollen skal være systematisk, risikobasert og
tilpasset virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.
Drangedal kommune har internkontroll på en rekke områder. For å samordne og styrke dette
arbeidet ble det i 2020 startet et prosjekt vi har kalt «Kvalitetsstyring og internkontroll i Drangedal
kommune 2020-2021». Arbeidet tar utgangspunkt i KS «Orden i eget hus – Kommunedirektørens
internkontroll». Overordna målsettinger for prosjektet er:
•
•
•
•

Sikre innbyggerne gode tjenester
Overholde lover og regler
Følge opp vedtak og planer
Sikre tillit til kommunen som tjenesteleverandør og kommunens omdømme

Arbeidet med prosjektet fortsetter i 2021 og prosjektet er nå i rute etter oppsatt fremdriftsplan.
I 2020 gjennomførte vi også revisjon av våre etiske retningslinjer og det blei vedtatt ny etisk
standard. Alle ansatte har et ansvar for å etterleve disse grunnleggende prinsippene. På bakgrunn av
dette er vi i gang med å utarbeide et opplegg for etisk refleksjon som skal gjennomføres ute på
avdelingene.
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Vi har også revidert varslingsrutinen til Drangedal kommune i 2020. Rutinen sikrer ansatte god
mulighet for å melde fra om kritikkverdig forhold.

3.8 Jubilanter i 2020
Vi takker ansatte for tjeneste i Drangedal kommune:
25 år:
Mette Storbukås Sætre, Eva Kristin Strand, Bård Bråten, Siv Flageborg, Rita Eskilt, Tone Robertsen,
Siw Bastnes, Marta-Irene Straume, Ole Jonny Vøllestad, Marit Holte,
Marianne Brosdal og Lasse R Robertsen.
35 år:
Bjørg Marit Tveit Aabø, Tonhild Vrålstad Moland, Kari Vendla Aasen, Tone Anni Dale, Turid Alis
Halvorsen, Anne Melås Gregersen og Bjørg Røssum Reiersdal.
På grunn av smitteverhensyn har vi ikke arrangert noen tilstelning for å overrekke gaver i år, men
jubilantene har fått takkebrev og gavekort i fra ordfører og kommunedirektør.

3.9 Lærlinger
Vi har hatt 8 lærlinger gjennom 2020. Vi har lærlinger innen helsefagarbeiderfaget og barne-og
ungdomsarbeiderfaget. Vår målsetting er å ha 7 lærlinger, og dette målet er oppnådd. Drangedal
kommune er medlem av OKOS, Opplæringskontoret for offentlig sektor. OKOS ivaretar samordning
av søkere og oppfølging av lærlinger.
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4.0 Økonomi
4.1 Det økonomiske resultatet
Tabellen nedenfor viser regnskapet i stor for kommunen. Regnskapet er gjort opp med negativt netto
driftsresultat på 2,544 mill. kr tilsvarende -0,55 %. Dette er ikke bærekraftig over tid. Resultatet må
derfor sees både i lys av at 20120 var et år preget av Koronapandemien, men også i lys av
omstillingsvedtaket fra juni, der det ble vedtatt omfattende endring og nedskalering av driftsnivået.
Positivt er det også at vi har brukt mindre av våre fond enn det som ble lagt til grunn i revidert
budsjett. For nærmere kommentarer vises til avsnittet om økonomiske måltall og årsberetningen.

Tabellen er hentet fra driftsregnskapet og viser hovedtall fra driftsregnskapet, den såkalte bevilgningsoversikten

4.2 Driftsregnskapet for sektorene
Sektor 100, Kommunedirektør med stab, har hatt et mindreforbruk på kr. 0,3 mill. Sektor 101 Politikk
har hatt et merforbruk på kr. -0,2 mill. Sektor 102 Fellesutgifter har hatt et mindreforbruk på kr. 1,8
mill. Sektor 200, Kunnskap, mangfold og kultur, har hatt et merforbruk på kr. -0,6 mill. Sektor 300
Helse og velferd har et merforbruk på kr. -1,9 mill. Sektor 400, Bygg, eiendom og kommunalteknikk
har hatt et mindreforbruk på kr. 0,2 mill.
For sektor 200 er merforbruket preget av reduserte inntekter både p.g.a. stenging av SFO og
barnehager som følge av pandemien og at vi også har måttet tilpasse fra forskuddsfakturering til
samtidsfakturering ved tilpasninger av systemer. Det siste gjør av vi har fått en måned mindre med
inntekt i 2020. For sektor 300 står det største avviket av merutgifter til barnevern.
Rammeoverføringene er økt p.g.a. pandemien i revidert budsjett. Kun deler av dette er tatt inn som
økte utgiftsrammer i driften på sektorene.
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Sektor

Sektornavn

Regnskap 2020 Rev.bud. 2020 Avvik

099 Finansiering

Avvik i %

Bud.reg.

Budsjett 2020

-294 131 651

-293 688 753

442 898

0

500 000

-294 188 753

24 417 432

24 676 395

258 963

1

246 000

24 430 395

101 Politikk

3 979 466

3 775 472

-203 994

-5

0

3 775 472

102 Fellesutgifter

5 808 987

7 662 741

1 853 754

24 -4 365 000

12 027 741

200 Kunnskap, mangfold og kultur

103 589 592

102 944 340

-645 252

-1

2 785

102 941 555

300 Helse og Velferd

145 900 275

144 012 438 -1 887 837

-1

3 108 215

140 904 223

2

508 000

10 109 367

0

0

100 Kommunedirektørens stab

400 Bygg, eiendom og kommunalteknikk

10 435 898

10 617 367

181 468

0

0

0

Tabellen viser driftsregnskapet for sektorene for 2020

Under sektor 099 Finansiering har vi redusert bruk av disposisjonsfond med kr. 1,4 mill. i forhold til
revidert budsjett. Etter ny kommunelov skal regnskapet avsluttes uten mer-/mindreforbruk. Vi har
derfor justert bruk av fond til det som er nødvendig. Etter denne korreksjonen er merinntekten på
sektor 099 fortsatt kr. 0,4 mill. Mindreforbruket på sektor 102 skyldes i hovedsak reduserte
kostnader til pensjonsregulering etter at vi har måttet kostnadsføre pensjonsbeløp fra året før som
følge av ettårsamortisering av pensjon. I tillegg slår økning i andre tidsavgrensninger ved utgangen
av året, ut med en kostnad den andre veien.

4.2 Nøkkeltal i driftsregnskapet
Alle tall i mill. kr

2020

2019

2018

-457,7

-406,8

-398,5

455,5

421,1

405,3

Brutto driftsresultat (**)

-2,2

7,1

6,8

Netto finansposter

33,5

22,9

22,4

-28,8

-30,1

-29,9

Netto driftsresultat

2,5

7,1

-0,7

**) Herav premieavvik
pensjon

3,8

-3,2

-2,4

0,48 %

-3,5 %

-1,7 %

-0,55 %

-1,7 %

0,19 %

Driftsinntekter (*)
Driftskostnader

Motpost avskrivninger

Brutto driftsresultat i %
Netto drifsresultat i %

Tabell: Utvikling av økonomiske nøkkeltall fra driftsregnskapet.
(*) Fortegn fra bokføringen er brukt slik (+) er underskudd og (-)
overskudd (bortsett fra prosenttallene). Tall uten fortegn er
kostnad eller underskudd. Alle tall i mill. kr.

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.

I budsjettet var netto driftsresultat fastsatt til 0,0-1,0 % som et mål. Vi ender opp med et underskudd
på -0,55 %. Vi ser likevel at det er en klar bedring fra 2019. Bakgrunnen for omstillingsprosessen som
ble gjort i 1. halvår 2020, henger jo sammen med en situasjon som ikke var bærekraftig.
Omstillingsvedtaka fra juni 2020 vil slå inn med økende effekt fra 2021-2023.
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4.2 Fond og gjeld
Bruk og avsetning til fond:

2020

Alle tall i millioner kr

2019

2018

Disposisjonsfond

21,5

19,8

25,3

Bundne driftsfond

11,2

8,8

10,5

Ubundne investeringsfond

0,4

0,4

0,4

Bundne investeringsfond

4,0

5,1

8,5

37,1

34,1

44,7

Sum fond
Endring i fond:
Bruk av fond
Avsetning til fond

-10,6

3,0

Disposisjonsfond/sum driftsinntekter

4,7 %

Måltall for budsjett 2020 for disposisjonsfond /sum driftsinntekter

5,0 %

7,1

4,9 %

6,3 %

Tabellen viser utvikling i fondsbeholdning siste tre år samt status i forhold til vedtatte måltall

Som det går fram av tabellen over har vi ikke nådd måltallet for fondsbeholdningen vår som i
budsjettet er satt til 5 % av sum driftsinntekter. Omstillingsvedtakene fra juni 2020 vil gi ønsket
måltall. Disse skal realiseres over de neste 3 årene.
Beregnet netto lånegjeld:

2020

Alle tall i millioner kr

Langsiktig lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser
Utlån
Ubrukte lånemidler
Netto lånegjeld
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter
Måltall netto lånegjeld/sum driftsinntekt

2019

2018

650,8

647,2

623,1

-153,3

-155,7

-141,4

-4,5

-28,2

-26,3

493,0

463,3

455,4

107,7 %

113,9 %

114,3 %

114 t.kr

112 t.kr

Maks 120 %

Netto lånegjeld i hele tusen kr. pr. innbygger

121 t.kr

Tabellen viser utvikling av lånegjeld siste tre år.

Tabellen viser at kommunen har en stor gjeldsbelastning, men at økningen siste år har vært moderat
og at vi er under vedtatt måltall.
Gjeldsform

2020

2019

2018

Startlån
Rentekomp

38,7
54,7

33,4
55,8

29
48,1

VA-gjeld
Gjeld med renterisiko

122,3
321,3

106,3
302,2

108
298,1

Utlån til Drangedal Everk
Sum kommunal gjeld*

113,3
646,3

121,3
619

113,6
596,8

457,7

406,8

398,5
74,8

*Fratrukket ubrukte lånemidler
Driftsinntekt

Gjeld med renterisiko i %
70,2
74,3
Tabellen viser hvordan den samlede gjeldsbelastning er fordelt på ulike typer gjeld siste trå år
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Måltall for nettogjeld med renterisiko for kommunen alene er vedtatt til 80-90 % som vi pr. 2020
ligger innenfor. Noen av inntektene som i 2020 ligger sammen med driftsinntektene, vil i fremtiden
bli borte eller havne som finansinntekter. Dette gjelder eieruttak fra everket som i fremtiden vil bli
ført som aksjeutbytte samt avdrag på lån til everket som kan bli helt borte. Disse inntektene
utgjorde i 2020 kr.15,5 mill.

4.3 Drangedal sammenlignet med andre kommuner (KOSTRA-TALL)

Økonomiske nøkkeltal (konserntall)
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto
driftsinntekter (prosent)
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto
driftsinntekter (prosent)
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntek. (%)
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto
driftsinntekter (prosent)
Frie inntekter per innbygger (kr)

Drangedal

Landet
KOSTRA
gruppe 04 uten Oslo

Vestfold og
Telemark

-0,6

1,8

2,4

1,9

0

-0,1

-0,1

0

7,6

20,1

22,7

23,8

78,9

50,7

47,9

42,7

141,4

100,8

117,2

104,7

67 127

65 744

59 160

57 909

Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter
3,9
9,5
11,7
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto
driftsinntekter (prosent)
13
16,1
15,9
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale
brutto investeringer (prosent)
-14,3
31,3
35,5
Tabellen viser økonomiske nøkkeltall fro Drangedal og sammenlignbare kommuner
KOSTRA gr 04: Små kommuner med høye bundne driftsutgifter pr innbygger og lave disponible inntekter

10,9
14,5
28,5

Som det framgår av tabellen Drangedal en noe mer krevende økonomi enn sammenlignbare
kommuner. Netto driftsresultat er svakere og gjeldsbelastningen større. Det er likevel grunn til å
merke seg at våre frie inntekter pr innbyggere er høyere enn gjennomsnitt for gruppene i tabellen.

4.4 Investeringsregnskapet
Investeringer i varige driftsmidler utgjør kr. 70,5 mill. i 2020. Redusert med momskompensasjon på
kr. -11,3 mill. blir nettobeløpet kr. 59,2 mill. mens revidert budsjett utgjør kr. 55 mill. Fremdriften på
Kroken barnehage ble kr. 3 mill. bedre enn forutsatt i revidert budsjett. Alle investeringer er
finansiert og ubrukte lånemidler pr. 31.12.20 utgjør kr. 4,5 mill.
Det vises for øvrig til Årsregnskapet der bevilgningsoversikt investeringer og spesifikasjon av
investeringene pr. prosjekt med avvikskommentarer er inkludert.
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5.0

Rådmannens stab, sektor 100. Politikk, sektor 102

5.1 Kommunedirektørens kontor
Kommunedirektørens kontor omfattet i 2020 avdeling for samfunnsutvikling med planarbeid og
utviklingsoppgaver, næringsrådgiver, beredskapskoordinator, politisk sekretær og spesialrådgiver.

5.1.1 Samfunn
Kommunale planer:
 Drangedal kommune vedtok planstrategien for perioden 2019-2029 høsten 2020.
 Kommunedelplan for Gautefallheia er forventet vedtatt i februar 2021.
 Områdeplan for Neslandsvatn sentrum er forventet vedtatt i løpet av 2021, planprogrammet
ble vedtatt oktober 2018.
 Kommunedelplan for Drangedal sentrum er forventet vedtatt i løpet av 2021,
planprogrammet ble vedtatt i november 2018.
 Detaljreguleringsplan for Stemmen Industriområde er forventet vedtatt i løpet av 2021.
Det er i tillegg til kommunale planer varslet oppstart på private detaljplaner.
Informasjonsarbeid
Arbeidet med kommunens webgruppe har blitt videreført i 2020. Kommunens hjemmeside
og Facebookside har blitt brukt aktivt for å informere innbyggerne. Koronapandemien har gjort
informasjonsarbeidet mye mer omfattende dette året.
Friluftsliv
Smibekkhavna har vært en del av friluftsarbeidet i Drangedal kommune i 2020 i regi av Grenland
Friluftsråd. Smibekkhavna vil bli kommunens Friluftsport, det vil si et til tilrettelagt friluftsområde for
naturopplevelse, fysisk aktivitet og sosialt samvær. I tillegg er de innfallsporter til større natur og
friluftsområder
Trafikksikkerhet og Trafikksikker kommune
Drangedal kommune ble re-godkjent som Trafikksikker kommune av Trygg Trafikk i oktober 2020.
Regodkjenning gjelder til og med 2023.
Trafikksikkerhetsplanens handlingsdel ble vedtatt av kommunestyret.
Stedsutvikling






Smibekkhavna Friluftslivsområde ble tilnærma ferdig med de planlagte tiltak i 2020. Området
er statlig sikra friluftslivsområde leid av kommunen og kommunen har fått til sammen NOK
1 760 000.- i tilskudd til leie, grunnleggende opparbeiding og til ulike tiltak. Drangedal 10årige skole har vært aktivt med i planlegging. Anlegget har nå blitt tatt i bruk og
tilbakemeldinger er positive.
På BANEN på Neslandsvatn ble det etablert ei grillhytte i 2020 i tilknytting til
aktivitetsanlegget. Denne er finansiert med midler til tiltak i statlig sikra friluftslivsområder.
Hytta har vært mye i bruk og har vært et viktig tilskudd til anlegget.
I 2020 blei det arbeida aktivt med å få videreført tur/sykkelstien på Kragerøbanen fram til
kryssing med fylkesveien før Merkebekk, delstrekning 2. Kommunen fikk et svært viktig og
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positivt tilskudd på NOK 2 000 000.- fra Sparebankstiftelsen/DNB til prosjektet som tidligere
også har fått tilsagn om midler fra Miljødirektoratet.
På Bø i Tørdal er det gjennomført en etterspurt oppgradering og trafikksikring for myke
trafikanter fra fylkesveien til skole/barnehage. Dette tiltaket har fått en betydelig
finansieringsandel fra Fylkeskommunen gjennom Aksjon Skoleveg.
Kåsmyra Badeplass i Kjosen fikk i 2020 tilsagn om tilskudd på NOK 1 650 000.- til ulike tiltak i
statlig sikra friluftslivsområder som er planlagt gjennomført i 2021.
Bikkjehola Friluftslivsområde fikk tilsagn om NOK 725 000.- fra Miljødirektoratet til etablering
av statlig sikra friluftslivsområde eid av kommunen. Området, som kommunen har leid siden
60-tallet, er nå kjøpt av kommunen.
Kommunestyret vedtok å investere i utstyr for snøproduksjon på Gautefall Biathlon. Utstyret
er innkjøpt og tatt i bruk Det er inngått driftsavtale med næringslivet v/Gautefalltomter AS
og avtale om fri innplassering av utstyr med grunneier og Gautefall Skisenter. Større
sikkerhet for løypetilbud på Gautefall Biathlon blir vurdert å ha stor betydning for salg/bruk
av fritidseiendommer på Gautefallheia, og selvsagt for den allmenne bruk av anlegget til
trening, rekreasjon og konkurranser.
Drangedal kommune og Telenor inngikk en intensjonsavtale om bygging av mobilmaster i
Ytre Kroken og på Nakksjø . God mobildekning har stor betydning for næringsliv, bosetting,
beredskap og for spesielt velferdsteknologi som trygghetsalarmer med mer. En regner med
at disse to nye mobilmastene er operative fra sommeren 2021.

5.1.2 Næringsarbeid
Næringsressursen er i 2020 tilbakeført fra Vekst i Grenland IKS (VIG)til Drangedal kommune.
Næringsrådgiver skal jobbe 30 % for Drangedal kommune og leies 70 % tilbake til VIG, Proventia og
Siljan kommune.













Drangedal næringsfond på 1.mill per år i innskudd fra Drangedal sparebank og Drangedal
kommune er etablert i 2020.
Bedriftsnettverket «Mat og opplevelser i Drangedal» med 15 små bedrifter har hatt god
aktivitet.
Avtalen med Tele-tur AS om å profilere Drangedal opphørte i 2020. Et markedsråd pekt ut av
Drangedal næringsforening har arbeidet for å få til en løsning sammen med Visit Telemark.
Drangedal kommune fikk 1,3 MNOK til covid-19 kommunalt næringsfond. Det er innvilget
støtte til 7 bedrifter. Ordinært kommunalt næringsfond er vedlikeholdt mht. rapportering og
utbetalinger.
Drangedal kommune har i samarbeid med lokale krefter fått til en finansiering av snøproduksjon i Biathlon-anlegget. Sikker snø på Gautefall er svært viktig for videre salg av
hytter i området.
Næringsrådgiver har fungert som sekretær for Drangedal næringsforening. I 2020 har det
vært 6 digitale kontaktmøter mellom styret i næringsforeningen, NAV, Telemark
næringshage og kommunens ledelse.
Koronasituasjonen har medført noe mindre kontakt direkte med næringslivet, og aktiviteter
som fysiske møter, kurs, næringsforum og seminarer har vært vanskelig å gjennomføre.
Samtidig har vi i Drangedal fått testet ut digitale muligheter. Etter hvert har næringslivet blitt
flinke til dette.
Næringsrådgiver har benyttet Drangedalsposten til å gi ut informasjon om næringsspørsmål i
nyhetsbrev. Frekvensen har vært ca. hver andre uke.
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5.1.3 Beredskap
Året 2020 har vært preget av den pågående pandemien med covid-19 som kom til Norge i midten av
februar. Beredskapskoordinator har vært involvert i arbeidet med pandemien siden midten av
februar og har i hovedsak prioritert arbeidet med pandemien gjennom hele året.







Beredskapsledelsen har hatt daglige møter i starten av pandemien og underveis når det har
vært behov for en statusoppdatering.
Det er gjennomført ukentlige møter i smitteverngruppa
Planverk og varslingslister er blitt oppdatert
Det er gjennomført øvelse for smittesporingsteam og beredskapsledelsen høsten 2020.
Både koordinator og politisk og administrativ ledelse har deltatt i ukentlige møter
beredskapsmøter mellom kommunene og Statsforvalteren gjennom hele året.
Det er satt ned en egen vaksinasjonsgruppe som har utarbeidet en plan for gjennomføring av
koronavaksinasjon i Drangedal med oppstart i 2021.

5.2 Økonomi og utvikling
Dette området består av
• Økonomi (4,1 stillinger pr. 31.12.20)
• Sak, arkiv og felles postmottak (2,0 stillinger pr. 31.12.20)
• Servicekontoret (1,8 stillinger pr. 31.12.20)
• Skatt, arbeidsgiveravgift og innkreving (statliggjort fra 1.11.20)

5.2.1 Økonomi
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 2020 (2019) hele 73 % (65 %) av leverandørfakturaene i såkalt EHF-format.
Staten ønsker at kommunene nå skal kreve det fra alle. Vi har fra 1.1.2019 produsert
fakturautskriving via Multikanal hos EVRY som er vår leverandør av økonomitjenester. Dette gjør at
utsending skjer digitalt. Prosesser knyttet til kommunal innkreving har også tatt i bruk Digipost. I
tillegg har de interne prosessene for godkjenning av leverandørfakturaer og reiseregninger i flere år
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 rutinene som er blitt digitalisert.
Innhenting av lånebehov ved hjelp av eksterne rådgivere har sikret lavest mulig gjennomsnittsrente
innenfor finansreglementets rammer. Vi har en nedgang i gjennomsnittsrenten gjennom 2020. Dette
skyldes i stor grad at Norges Bank p.g.a. pandemien og nedstenging av samfunnet, på kort tid satte
styringsrenten ned til 0 % fra mai 2020. Selv om over halvparten av vår finansiering har rentebinding
over 1 år, har det likevel vært mulig å utnytte markedssituasjonen for å få til dette.
Rammene til Startlån fra Husbanken har fortsatt på høyere nivå enn for noen år siden. Vi får fra 2020
ikke lenger egne tilskuddsmidler fra Husbanken. Kommunestyret har fra 2020 satt av et mindre beløp
av egne midler. Ved utgangen av året var midlene til Startlån i all hovedsak oppbrukt. Kommunalsjef
for økonomi og utvikling godkjenner fortsatt alle vedtak som gjøres av boligkontoret når det gjelder
startlån. Boligkontoret har fra 2020 blitt fusjonert med Tjenestekontoret under sektor 300 Helse og
velferd. I løpet av høsten 2018 har det blitt ansatt en felles person mellom økonomiavdelingen og
boligkontoret.
22

5.2.2 Postmottak/arkiv
Post-/arkivtjenesten er en sentral funksjon for hele kommunen. Tabellen nedenfor viser at mengden
med saker og dokumenter har økt de siste tre årene. Til å være en såpass liten kommune får vi svært
mange innsynsbegjæringer. Spesielt for vår kommune er at mange av disse går langt tilbake i tid og
slik sett er svært arbeidskrevende å svare ut.
2020
2019
2018
Saker
5 007
4 262
3 705
Dokumenter inn
7 297
7 060
6 797
Dokumenter ut
5 930
4 306
4 177
Innsynsbegjæringer
384
659
466
Tabellen viser omfang av saker og dokumenter i vårt sak/arkivsystem siste tre år.

Samarbeidet om utvikling og drift av Public 360 (vårt sak-/arkivsystem) 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 ved utgangen
av 2020 satt i gang et eget prosjekt i Grenlandssamarbeidet for arbeidet med kravspesifikasjon og
anbudsrunde på nytt system. For 2021 er dette i hovedsak finansiert av skjønnsmidler fra
Statsforvalteren. Kommunedirektører/rådmenn er styringsgruppe for prosjektet.

5.2.3 Skatt og arbeidsgiverkontroll
Skatteoppkreverfunksjonen i Kragerø og Drangedal har fra 1.9.2018 vært en felles tjeneste lokalisert i
Kragerø. Skatteoppkreveren har hatt kontordag en dag ukentlig i Drangedal. Fra 1.11.2020 har
Staten overtatt skatteoppkreverfunksjonen. Dette har skjedd som virksomhetsoverdragelse.
Arbeidsgiverkontrollen har blitt gjort av Arbeidsgiverkontrollen i Grenland som er et samarbeidstiltak
for kommunene i Grenlandssamarbeidet. Dette har også blitt statliggjort pr. 1.11.2020.

5.2.4 Servicekontoret
Servicekontoret er vår førstelinjetjeneste mot innbyggerne. Som følge av Koronapandemien så har
det naturlig nok vært færre fysiske besøk i året som har gått. Kommunehuset har da også i flere
perioder vært stengt for publikum så da har telefon og e-post vært de viktigste
kommunikasjonskanalene. I tillegg er både hjemmesider, Facebook og web-tv fra kommunestyrene
er viktige informasjonskanaler overfor publikum.

5.3 HR og lønn
Kort om avdelingen
HR og lønn har 3,5 faste årsverk fordelt slik:
 Lønnsansvarlig 100% stilling
 HR-konsulent 100% stilling
 HR-konsulent 50% stilling
 HR-sjef 100% stilling
Gjennom 2020 har vi i tillegg hatt inne vikarer for ansatt som har vært prosjektleder for
internkontrollprosjektet i til sammen 100%.
Vi leverer hovedsakelig tjenester internt i kommunen, og jobber tett ut mot ledere i hele
kommuneorganisasjonen, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og eksterne samarbeidsparter som
BHT og NAV. Vi er støttetjeneste i forvaltningen av det omfattende lov –og avtaleverket innen HR,
lønn og HMS.
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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, gjennomføring av
lederutviklingstiltak, inntak av lærlinger, rapportering, refusjoner fra nav, lønnsfastsettelser og
gjennomføring av lønnsforhandlinger. Vi utbetaler lønn til kommunalt ansatte, Drangedal kirkelige
fellesråd samt godtgjøring til folkevalgte. Vi har ansvar for å sende ut medarbeiderundersøkelsen 10faktor annen hvert år.
Tjenesteproduksjonen i 2020
I 2020 har vi blant annet:








Gjennomført revisjoner av personalpolitiske dokumenter: ny etisk standard,
arbeidsreglement, gavereglement, varslingsrutine og inngått ny avtale om fleksitid.
Oppstart av prosjektet «Kvalitetsstyring og internkontroll». Ansvaret for prosjektet ble lagt
under HR og lønn, og dette utgjør en 100% stilling frem til 31.12.21. Til tross for at
koronaepidemien har gjort fremdriften noe vanskeligere, er prosjektet i rute etter oppsatt
tidsplan. Prosjektet ble presentert på kommunestyremøtet 17.09.20.
Vi har mottatt 937 dokumenter og utarbeidet og sendt ut 372 dokumenter i vårt
saksbehandlingssystem Public 360 gjennom året. Dette er dokumenter som vedtak,
arbeidsavtaler, arbeidsbekreftelser, lønnsmeldinger, saker til behandling i AMU osv.
Vi har utarbeidet 208 arbeidsavtaler (faste og vikariater/midlertidige stillinger).
Deltatt som sekretær i rekrutteringsprosessen –ny kommunedirektør (oppstart i 2019).

Viktige resultater og særskilte utfordringer
Koronasituasjonen gjorde at det ble en del merarbeid med deltakelse i beredskapsledelse,
informasjon og nye rutiner. Det var svært mange regelendringer og spørsmål vi måtte avklare.


Det var også svært viktig med tett samarbeid med de hovedtillitsvalgte og
hovedverneombud med informasjon og drøftinger i forhold til håndteringen av situasjonen.
Vi drøftet og ble enige om bland annet hvordan vi skulle håndtere omdisponering av
personell i forbindelse med koronasituasjonen. Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud har
også fått kopi av all informasjon som er sendt ut til ledere.
 Vi utarbeidet rutine for melding om koronarelatert fravær på bakgrunn av endringene i
reglene om refusjon.
 Vi har måttet avlyse/utsette en del planlagte kompetansetiltak. Noe av grunnen har vært at
vi ikke har hatt muligheten til å møtes på fysiske møter i store deler av året, men det har
også vært vanskelig for ledere og medarbeidere å avsette tid til kompetanseutvikling og
opplæring i denne situasjonen.


Med bakgrunn i at det var vanskelig med fysisk oppmøte på opplæring startet vi med
«Morgenkaffe med HR-avdelingen» med kort gjennomgang/opplæring for ledere i aktuelle
tema på Teams. Dette er gjennomført ca. hver 4 uke, og dette tiltaket vil videreføres.



Vi deltar i ulike fagnettverk med kommunene i Grenlandssamarbeidet som arbeider med
ulike felles problemstillinger og løsninger inne våre fagområder, og vi har delt informasjon
mellom kommunene også når det gjelder koronahåndtering.
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5.5 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.




IT avdelingen jobber kontinuerlig med fornyingsprosjekter, og det største prosjektet i 2020
var utskifting av lagringsløsning som brukes for både interne og eksterne tjenester.
Dette gjorde at vi nå har en flashbasert løsning med mye bedre kapasitet, samt at
effektiviteten bedres betraktelig på grunn av langt høyere ytelse.
Som følge av covid-19 pandemien har vi vært med på å tilrettelegge for en voldsom økning
av digitale møter og hjemmekontorløsninger.

5.6 Politikk
Økonomi
Sektor

Regnskap
101

3 979 466

Rev.bud. 20
3 775 472

Avvik

Avvik i %

-203 994

Oppr.budsjett
-5,4

3 775 472

Tabellen viser resultatet fra driftsregnskapet for sektor 102 i 2020

Kostnadene til de folkevalgte er om lag kr. 0,4 mill. høyere enn budsjettert for 2020, m.a. på
bakgrunn av kostnader til rekruttering av ny kommunedirektør. Årlig budsjettramme på kr. 0,3 mill.
til valggjennomføring er ikke benyttet så det reduserer avviket. Et mindreforbruk på midler til
vennskapskommune har også bidratt til å beder resultatet.
Møteaktivitet
Den politiske aktiviteten i kommunen er vanskelig å beskrive på annen måte enn å vise en oversikt
over antall møter i de politiske utvalgene og rådene. Som det framgår av tabellen nedenfor har det i
all hovedsak vært gjennomført flere møter i utvalgene i 2020 sammenlignet med tidligere år. Det har
vært gjennomført totalt 90 møter og behandlet 445 utvalgssaker, 67 referatsaker og 81
orienteringssaker i disse møtene.
Dette viser at det er en betydelig innsats som er nødvendig for å yte sekretærbistand til alle
utvalgene, både før og etter møte. Naturlig nok er det formannskapet og kommunestyret som har
flest saker. Dette vil kunne endre seg i 2020 siden nytt delegeringsreglement flytter forvaltning av
plan- og bygningsloven fra formannskapet til Hovedutvalg for bygg, eiendom og kommunalteknikk.

Utvalg

Møter

2018
U

R

O

Møter

2019
U
R

Kommunestyret
7
101
4
1
7
95
3
Formannskapet
12
91
5
7
14
98
2
H.utvalg helse og velferd
7
16
8
4
5
13
5
H.u. plan, næring teknikk og miljø
8
53
10
1
8
33
2
H.u. kunnskap, mangfold og kultur
8
20
30 12
5
11 16
Kontrollutvalget
Administrasjonsutvalget
5
11
0
1
2
4
0
Mangfold og inkluderingsutvalget
AMU
8
34
0
0
5
23
0
Eldrerådet
6
17
7
1
4
12 7
Mennesker nedsatt funksj.evne
6
13
8
4
4
13
4
Ungdomsrådet
Tabell: Oversikt over antall møter og antall saker som er behandlet i råd og utvalg siste tre år

O

Møter

2020
U

R

O

1
2
5
3
5

8
12
8
8
8
5
4
6
9
8
8
6

109
121
17
33
17
39
12
13
39
15
16
14

6
17
6
7
18
0
0
1
1
5
4
2

4
7
15
8
15
0
0
6
2
10
8
6

0
2
7
9

25

5.7 NAV Drangedal
Året 2020 ble for NAV Drangedal som for alle et år preget av koronasituasjonen.
Ved inngangen til nytt år hadde arbeidsledigheten over tid vært historisk lav. Men med pandemien
og smitteverntiltaka som ble i iverksatt gav de utslag i plutselig og høy ledighet i mars. Fra april og ut
juli ble den redusert for hver måned, men med en oppgang igjen i august. Høsten totalt viste stabil
ledighet, som var høyere enn før pandemiutbruddet, men hele tiden lavere enn fylkes- og
landsgjennomsnittet. Hovedtyngden av de arbeidsledige kom fra bedrifter utenfor kommunen.
Næringslivet i Drangedal og bedrifter i vår kommune er type bedrifter som ikke så kraftig merket
konsekvenser av smitteverntiltak.
Pandemien gjorde at vi måtte benytte hjemmekontor i stor grad. Dette igjen gjorde at vi måtte ta i
bruk nye måter å møte og følge opp de som har behov for våre tjenester. Vi har gjort oss mange
erfaringer som tilsier at flere av de endra arbeidsformene vi tok i bruk i 2020 vil vi fortsette med
fremover.
Kontoret hadde i 2020 i tillegg til sine 8 faste ansatte styrket bemanning pga koronasituasjonen i
form at deling av ressurs med NAV Kragerø. I tillegg hadde vi deling av ressurs for oppfølging av unge
på ordningen arbeidsavklaringspenger med NAV Bamble og NAV Kragerø.
Sammen med NAV Siljan søkte vi og fikk tildelt midler fra Statsforvalteren. Seinhøstes ansatte vi
prosjektmedarbeider som skal jobbe ut en arbeidsmetodikk som gjør at vi kan jobbe forebyggende
inn mot økonomiske utfordringer. Det antas at behovet for opplysning, råd og veiledning i fbm
økonomiske problemer vil øke. Dette som en konsekvens av økt arbeidsledighet og permitteringer
under koronaen.
NAVs mål har også i 2020 vært:




Flere i arbeid
Bedre brukermøter
Pålitelig forvaltning

For denne måloppnåelsen har vi drevet systematisk kompetanseutvikling for at veilederne ved
NAV Drangedal har de kunnskaper, holdninger og -ferdigheter som trengs for å få mennesker i arbeid
og skape gode brukeropplevelser.
Det å hindre utenforskap og bidra til å inkludere de som står i fare for å falle ut av arbeid eller har
vansker med å skaffe seg arbeid er viktig oppdrag for nav veilederne.
Vi har jobbet med å heve og utvikle kompetansen i NAVs kjerneområder spesielt med satsning på
veiledning- og markedskompetanse.

Også i 2020 har vi hatt spesielt fokus på følgende grupper:





Unge som har ingen eller liten utdanning,
De som har helsemessige plager som påvirker arbeidsevnen og har nedsatt arbeidsevne
sykmeldte
De som mottar økonomisk sosialhjelp og de som er fremmedspråklige
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Noen tall for Drangedal:
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp gjennom året:

ALLE s om mottok s os ialhje lp 2020
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Dette er antall innbyggere som mottar sosialhjelp både som hovedytelse og som
supplerende ytelse i Drangedal.

Unge s om mottok s os ialhje lp 2020
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Dette er antall innbyggere som mottar sosialhjelp og som er under 30 år gamle,
både som hovedytelse og som supplerende ytelse.

I Mars 2020 var det 169 helt ledige i Drangedal. Antall delvis ledige toppet seg med 65 delvis ledige i
april 2020. Gjennom 2020 økte antall deltakere på tiltak. Antall arbeidssøkere på tiltak var i
gjennomsnitt 14,6 i hele 2020. det var flest på tiltak i oktober og november, med 21 personer.
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Figur: Figuren viser antall helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak

Utviklingen i antall arbeidssøkere i Drangedal har i stor grad fulgt samme mønster som resten av
Fylket og landet. Det var en stor økning i mars 2020, deretter sank ledigheten gjennom sommeren før
det kom en liten økning høsten 2020.
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Figur: Figuren viser andel uføre over og under 30 år
Andelen uføre i Drangedal er høyere enn andelen i Vestfold og Telemark og høyere enn landet for
øvrig. Andelen under 30 år er derimot lavere enn gjennomsnittet i Vestfold og Telemark (men høyere
enn gjennomsnittet i landet).
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6.0 Kunnskap, mangfold og kultur, sektor 200

6.1 Beskrivelse av sektoren
Kommunalområdet Kunnskap, mangfold og kultur har ca.168 ansatte fordelt på 126,22 årsverk.
Sektoren har et bredt spekter av fagfelt. Kulturområdet med kulturtjenester jobber mot hele den
voksne befolkningen i kommunen og også særskilt mot barn og unge. Flyktningtjenesten tar imot og
ivaretar flyktninger i kommunen. Voksenopplæring har opplæringstilbud til voksne, flyktninger og
innvandrere. De tre kommunale barnehagene og de tre kommunale grunnskolene jobber for å tilby
gode barnehagetilbud og god opplæring for kommunens barn og unge. PP-tjenesten jobber sammen
med både barnehager, skoler og voksenopplæringen for å ivareta de som trenger ekstra oppfølging.
Noe å være stolt av!
Karoline Bråthen Valnes frå Drangedal
fikk Drømmestipendet i 2020.
Stipendordningen bidrar til å
synliggjøre kommunens arbeid for
unge kunst- og kulturutøvere. En
nasjonal jury tildelte henne prisen
etter nominasjon av Kulturskolerektor
Thomas Moen. Drømmestipendet er
et samarbeidsprosjekt mellom Norsk
kulturskoleråd og Norsk Tipping.
Stipendet skal gi inspirasjon og
anerkjennelse, og bidra til at unge
kunst- og kulturutøvere får oppfylt
sine drømmer.
F.v.: Kultursjef Hilde Fiskum, kulturskole-elev og vinner Karoline Bråthen Valnes, ordfører Tor Peder Lohne og
kulturskolerektor Thomas Moen
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6.2 Økonomi
Sektor hadde i 2020 et netto forbruk på 103 589 592,- kroner. Dette er et merforbruk i forhold til
revidert budsjett, på 645 252,- kroner, tilsvarende 0,63 %. Sektoren har sett at det har vært
nødvendig å gjøre om på fakturerings-tidspunkt for foreldrebetaling. Det er mer hensiktsmessig å
sende faktura for foreldrebetaling ut i slutten av måneden/i samtid. Denne omleggingen i 2020
medfører at barnehager, skoler/SFO og kulturskolen mangler en måneds foreldrebetaling på
årsregnskapet for 2020. Dette utgjør ca. kr. 500 000 av sektorens merforbruk.

Sektor
200

Regnskap 2020
103 589 592

Rev.bud. 20
102 944 340

Avvik

Avvik i %

-645 252

-0,63

Bud.reg.
2 785

Oppr.budsjett
102 941 555

Tabellen viser hovedtall for driftsregnskapet for sektor 200

På tross av pandemi og et krevende år med periodevis nedstenging av skoler, barnehager,
voksenopplæring og kulturarrangementer, har sektoren klart å holde god budsjett-kontroll. Noen
ekstra korona-utgifter har kommet grunnet vikarbehov, ekstra innkjøp av smittevernrelaterte
produkter og manglende inntekter i form av foreldrebetaling i barnehager, skoler/SFO og
kulturskolen. Deler av disse utgiftene har vært kompensert for av statlige korona-midler tilført
kommunen.
Resterende del av merforbruket forklares ved ulike forhold, og de enhetene som viser et merforbruk
på 300 000,-kroner eller mer i forhold til revidert budsjett forklares kort:





Vi har ved Drangedal 10-årige skole/SFO og Tørdal skule/SFO elever som etter enkeltvedtak
har behov for spesialundervisning og ekstra voksen-støtte. Dette utgjør økte lønns- og
budsjettutgifter.
Kinoen og kiosken i Tokestua hadde betydelig inntektsreduksjon i 2020 pga liten aktivitet.
Fra høsten 2020 har alle grunnskolene 5 dagers skoleuke også for de yngste elevene. Det er
innført en gratis vente-SFO-ordning i fravær av et midt-skyss-tilbud. Ved å tilby gratis venteSFO har det vært færre betalende elever i SFO. Dette vises som merforbruk da forventet
inntekt er mindre enn budsjettert. I tillegg mangler en måneds foreldrebetaling.

Sektorens samlede resultat for 2020 henger blant annet sammen med at enhetene i sektoren har
hatt mindre aktivitet i forhold til kurs og kompetanse grunnet pandemi og nasjonale tiltak.
Mindreforbruk hos flere enheter sammen med et svært moderat lønnsoppgjør og god økonomisk
styring på enhetene, gjør at sektoren totalt ender med 0,63 % i budsjettavvik.

6.3 Tjenesteproduksjonen – overordna for sektoren
I løpet av 2020 har det skjedd flere endringer i sektor 200. I mars begynte ny kommunalsjef for
kommunalområdet og samme måned startet også arbeidet med omstilling i kommunen for å tilpasse
tjenesteproduksjonen til nye og reduserte økonomiske rammer. Ansvaret for ungdomsklubben og
SLT-arbeidet ble overført sektoren fra kommunalområdet for helse- og omsorgstjenester i 2020.
Under vises til andre viktige tiltak og hendelser i 2020.
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Korona-året
I mars kom konsekvensene av en pandemi tydelig frem, og nasjonale og inngripende tiltak for å
hindre smitte av korona preget kommunen og sektoren. Skoler, barnehager, voksenopplæring,
bibliotek og kulturskolen ble stengt fra 12.mars til slutten av april. Kultur- og fritidstilbud og alle
planlagte aktiviteter ble avlyst. Sektoren omdisponerte 12 av sine ansatte til helse- og
omsorgstjenester for en periode. Administrativt ble det brukt mye tid på beredskapsplaner,
smittevernstiltak, kartlegginger, rapporteringer og kriseberedskap. Barn av samfunnskritisk personell
og ekstra sårbare barn fikk et tilbud i barnehager og SFO, og lærere i Drangedal begynte å praktisere
hjemmeundervisning. Hele 2020 har vært preget av usikkerhet, krevende logistikk,
bemanningsutfordringer og vekslende tiltaksnivå med hensyn til smittevern. Dette har vært krevende
for hele sektoren, dens ledere og for de ansatte. Barnehager og skoler har strukket seg langt for å
opprettholde driften. Dersom barnehager eller skoler må stenge vil det medføre negative
konsekvenser for kommunen og flere tjenesteområder. Foreldre må eventuelt være hjemme med
barna og mange av foreldrene er ansatte i helsetjenester og skoler. Barnehage og skoler har brukt
mye tid på å få tilstrekkelig bemanning på sine enheter og vikar-tilfanget har vært begrenset.
Ny barnehage i Kroken
Våren 2020 startet byggingen av den nye barnehagen i Kroken. Byggingen har gått etter planen og et
nytt og flott barnehagebygg er ventet å stå klart til nøkkeloverlevering i september 2021.
Et trygt og godt læringsmiljø
Et forprosjektet til arbeid for bedre Læringsmiljø
ved skoler og barnehager i Drangedal var i gang
første halvdel av 2020. I tillegg ble det våren 2020
inngått en avtale med Læringsmiljøsenteret om
ekstra hjelp og støtte til arbeidet med
foreldresamarbeid, utfordrende læringsmiljø og
overganger fra barneskole til ungdomsskole. Det
ble utarbeidet nye kommunale prosedyrer og
rutiner for arbeidet med kapittel 9A som ble
gjeldene fra skolestart høsten 2020.

Modellen viser
hovedområdene for
forbedringsarbeidet i
Læringsmiljøprosjektet

Våren 2020 søkte sektorkontoret om deltakelse i Læringsmiljøprosjektet pulje 5 (i regi av
Utdanningsdirektoratet) for alle tre kommunale barnehager og skoler. Dette ble godkjent og den
formelle oppstarten av det toårige prosjektet startet august 2020. En overordnet kommunal plan
sammen med enhetenes planer og veiledning fra Læringsmiljøprosjektet har vært det viktigste og
prioriterte utviklingsarbeidet for barnehager og skoler i Drangedal i 2020. Målet er å få økt
kompetanse og hjelp i arbeidet for å skape trygge og gode barnehage- og skolemiljø i Drangedal.
Dette arbeidet er viktig for alle som jobber med barn og unge. Med bakgrunn i ekstra
oppmerksomhet rundt temaet mobbing i Drangedal kommune, legger vi mye innsats i dette som et
forbedrings- og utviklingsområde. I et krevende år på grunn av pandemi, og med usikkerhet og
driftsutfordringer skissert over, har sektoren valgt å ha dette som førsteprioritet for utviklings- og
endringsarbeid i barnehager og skoler. Det er en styrke for sektoren at barnehager og skoler jobber
sammen om dette.
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Andre tiltak
 Leder av Flyktningtjenesten har sammen med egen sektorledelse og sektor for helse og
omsorg utarbeidet en samhandlingsmodell for bedre tverrfaglig innsats - BTI (prosjektet ble
kalt Bli Z). BTI-arbeidet og modellen vil implementeres i 2021.
 ICPD er et foreldreveiledningsprogram som sektoren tilbyr foreldre for barn opp til 18 år.
Gjennom programmet kan foreldre møte andre foreldre i grupper for å utveksle
erfaringer om forholdet til barna. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge
foreldre ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Det får ingen ferdig oppskrift,
men hjelp til å finne egne løsninger.
 Fagfornyelsen – nytt læreplanverk for Kunnskapsløftet 2020 - har blitt innført på 1.-9 trinn fra
høsten 2020.
 Ungdomsklubben har på grunn av manglende egnede lokaler tilbudt fritidsaktiviteter på
andre arenaer i 2020. Kulturkontoret organiserte også en natteravn-ordning i 2020.

6.4 Tjenesteproduksjonen – rapport fra enhetene
ENHET
Tørdal barnehage
Kroken barnehage
Heierekshaug barnehage
Tørdal skule
Kroken skole
Drangedal 10-årige skole
Voksenopplæring
Kulturskole

Antall barn/elever/brukere
8 barn (11)
47 barn (49)
105 barn (108)
29 elever (35)
85 elever (91)
366 elever (358)
34 elever (38)
73 elever

Tabellen viser kommunens enheter som ivaretar lovpålagte samfunnsoppdrag og antall brukere/deltakere med
2019-tall i parentes. Barnehagene har noe varierende barnetall i løpet av året. Se ellers enhetenes rapporter
under.

6.4.1 Drangedal 10-årige skole
Kort om skolen
Drangedal 10-årige skole har 366 elever fordelt på 10 trinn og 17 klasser. Det er 65 ansatte ved
enheten. I tillegg til skole og skolefritidsordningen, har også kulturkontor og skolehelsetjeneste
lokaler i skolebygget.
Viktige resultater/tiltak i 2020
Drangedal 10-årige skole har to hovedsatsninger for skoleåret 2020/2021, hvor den ene
hovedsatsningen er å implementere ny læreplan gjennom arbeidet med fagfornyelsen, og den andre
hovedsatsningen er vår deltagelse i læringsmiljøprosjektet.
I fagfornyelsen har skolen hatt fokus på kjerneelementene i ny læreplan, underveisvurdering og
endring av kompetansemål. Det har vært satt av tid til fellessamlinger og gruppearbeid i
personalgruppen til dette, samt at det har vært en del individuelt arbeid mellom samlingene.
I læringsmiljøprosjektet har skolen arbeidet med fase 1 av prosjektet, som går direkte på temaet
mobbing og hvordan avdekke og stanse den form for adferd. Skolen har gjennomført ikke-anonyme
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undersøkelser på en del trinn (Spekter undersøkelse), og øvd på å avdekke og stoppe mobbing og
krenkelser. Skolen har deltatt på nasjonale og kommunale samlinger, samt hatt jevnlige
utviklingssamlinger på enheten.
Elevundersøkelsen for skoleåret viser at skolen fortsatt har høye tall innenfor området mobbing på
noen trinn/i noen klasser, selv om resultatet totalt sett er bedre enn tidligere år. Rektor ser at nye
tiltak, rutiner og kunnskap har effekt men må virke over tid. Det er viktig at arbeidet med dette
prioriteres også i kommende skoleår.
Koronasituasjonen har preget skoleåret, ettersom det har vært tiltak på nasjonalt eller lokalt nivå
som har krevd noe bruk av hjemmeskole og som i perioder har satt møtevirksomhet og planlagte
gjøremål på vent.

7.4.2 Kroken skole
Kort om skolen
Kroken skole hadde 85 elever ved utgangen av 2020. De var fordelt på 6 klasser. I tillegg til rektor har
skolen 11 lærere fordelt på 9, 3 stillinger. Skolen har tre fagarbeidere fordelt på 0,7 stilling.
Kroken SFO hadde 30 elever innmeldt på SFO ved utgangen av 2020. Det er en økning fra fjoråret. Vi
har 4 fast ansatte fagarbeidere fordelt på 4 stillinger av 30%, og en lærling. I tillegg har vi måttet
styrke med en vikar pga. oppdeling i kohorter nå i koronatiden. SFO har blitt en viktig arena for leik
og trening på sosiale ferdigheter.
SFO har måttet tilpasse seg nye rutiner for å ivareta smittevernet. Mye av tiden blir brukt utendørs.
Med økt antall barn, øker også behovet for mer plass og egnede lokaler. SFO har ikke pr d.d. egne
lokaler og må derfor tilpasse seg skolens timeplan. Det medfører utfordringer og ekstra organisering.
Viktige resultater/tiltak i 2020
Vi har gjennomført Spekterundersøkelsen og Elevundersøkelsen for å kartlegge retten til et trygt og
godt skole- og læringsmiljø. Resultatene viser at elevene trives og at de i liten grad opplever
mobbing. Skolen er likevel svært opptatt av dette tema og jobber aktivt med Læringsmiljøprosjektet.
Skolen har satt inn tiltak for å bedre elevenes motivasjon for læring.
Lesing har vært et satsingsområdet i kommunen og resultatene på nasjonale prøver viste at vi er på
rett vei. 84% av våre elever på 5 trinn ligger på nivå 2 og 3.
Koronaen har gjort at vi har delt elevene i tre kohorter på skolen. Hver kohort har fått sin egen
inngang, eget uteområde og egne toaletter. Sammen har vi utviklet nye rutiner og planer for hvordan
vi på vår skole skal følge retningslinjene fra myndighetene. Skolens aktiviteter på tvers av klasser som
Haitidag, juleavslutning, soldager mm. har vi ikke kunnet gjennomføre i 2020.

6.4.3 Tørdal skule
Kort om skolen
Tørdal skule har i skoleåret 20/21 29 elever fordelt på 3 klasser. Klassene er fordelt ved at 1-2, 34.trinn og 5-7. trinn går sammen. Foruten rektor har skolen 5 lærere fordelt på 4,2 stillinger og 1
assistent i 40% stilling.
Tørdal skule- SFO har inneværende skoleår 7 elever med 2 assistenter fordelt på 80% stilling. SFO har
fokus på leik som læring, spesielt når det gjelder sosiale ferdigheter.
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Viktige resultater/tiltak i 2020
Fase 1 av læringsmiljøprosjektet har hatt som hovedmål å avdekke og stoppe mobbing. Som følge av
dette har vi utført Spekter undersøkelsen på alle trinn. Dette er en ikke anonym undersøkelse som
har som formål å avdekke mobbing og andre krenkelser. Vi har også gjennomført U-dir sin
obligatoriske elevundersøkelse på 5-7 trinn. Resultatene har en positiv tendens og viser at elevene på
Tørdal skule har god trivsel på skolen. Godt læringsmiljø er likevel et hovedsatsingsområde videre, og
vi opplever samarbeidet med læringsmiljøsenteret som svært positivt for vår skole.
En positiv tendens har vi også når det gjelder de nasjonale prøver på 5 trinn. Årets resultater viser at
våre elever ligger over nasjonalt snitt på lesing, regning og i engelsk.
Vi har også utført Ståstedsanalysen som er et refleksjons- og prosessverktøy til bruk i skolebasert
vurdering. Målet er å skape felles refleksjon over skolens praksis og hvilke områder skolen vil
prioritere i utviklingsarbeidet sitt. Ut fra denne kom det fram at elevmedvirkning er et område vi kan
forbedre oss på og har derfor dette som et av våre utviklingsområder framover.

6.4.4 Heirekshaug barnehage
Kort om barnehagen
Heirekshaug barnehage er en trivelig barnehage som ligger fint til med skog, idrettsbane, skiløype og
Bygdetun som nærmeste nabo.
Barnehagen legger stor vekt på å skape gode hverdager for barna der trygghet, fellesskap, omsorg og
læring står sentralt. De voksne er tydelige og nærværende, og er opptatt av å ha gode relasjoner med
barna. Heirekshaug barnehage hadde pluss/minus 105 barn gjennomsnittlig i 2020 fordelt på 7
aldershomogene grupper og 29.10 årsverk fordelt på 32 ansatte.
Viktige resultater/tiltak i 2020
Heirekshaug barnehage har hatt særlig fokus på lek, språk og Rommet som den 3. pedagog. Dette
sammenfaller meget godt med Læringsmiljøprosjektet i regi av Utdanningsdirektoratet og
Læringsmiljøsentret.
Koronasituasjonen gjorde at barnehagen ikke har kunnet gjennomføre aktivitetene i
Læringsmiljøprosjektet i så stor grad som barnehagen ønsker. Barnehagen har likevel oppnådd et
godt, samlet og helhetlig fokus hvor de ansatte gjennomfører kommunens målsettinger under de
rådende forutsetninger.
Barnehagen har i tillegg også deltatt i tverrfaglige forum som BTI (Bedre tverrfaglig/tidlig innsats),
FFB (FagForum for Barnehagene), samarbeidet om overgang fra barnehage til skole, prosjekt
Kvalitetsstyring og interkontroll, samt i regional ordning for kompetanseutvikling i samarbeid med
Statsforvalteren og USN v/Terje Melaas.
Heirekshaug barnehage er fordelt i tre bygg. Dette gir fysiske rammer for å ta inn flere barn enn
antall barn i barnehagen pr. 2020, men barnehagen hele året ligget opp mot pedagog- og
bemanningsnormen og har derfor ikke hatt kapasitet til ytterligere inntak av barn selv om det er god
plass i forhold til antall m2. Tre bygg utløser også et noe større behov for bemanning enn om
barnehagen kun ble drevet i ett bygg.
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6.4.5 Kroken barnehage
Kort om barnehagen
Kroken barnehage har 47 barn fordelt på 4 avdelinger i to bygg, to for småbarn og to for store. Det er
17 ansatte fordelt på 15 årsverk.
Viktige resultater/tiltak i 2020
Barnehagen har fokus på vennskap, barnas sosiale kompetanse og det å være betydningsfull for
fellesskapet. Det siste året er det jobbet med lekens betydning for barnets utvikling.
Personalet har god kunnskap om lek, lekestrategier og rommets betydning når de engasjerer seg i
barnas lek.
Bevisstgjøring rundt våre handlinger og tilbakemeldingskultur mellom de ansatte er med på å gi
barna et trygt og godt miljø. Den enkelte voksne må kunne reflektere over sine sterke og svake sider
både i samvær med barn og de andre voksne. Det å tørre å utfordre seg selv og de du jobber
sammen med, krever selvinnsikt og bevisstgjøring i forhold til sin egen kapasitet. Tilbakemeldingskultur er viktig i dette arbeidet.
Gjennom Læringsmiljøprosjektet arbeides det med forebyggende arbeid mot krenkelser og mobbing i
barnehagen. Ansatte har tilegnet seg økt kunnskap gjennom ny litteratur. Det er laget en
implementeringsplan som alle ansatte er gjort kjente med og har hatt innflytelse over. I tillegg er det
gjennomført gode refleksjonsmøter i hele personalgruppen. Arbeidsgruppa har fungert som en
brobygger mellom veilederne fra læringsmiljøsentret og de ansatte i barnehagen.
Koronasituasjonen har gitt store utfordringer for arbeidet vi har gjort gjennom året (kohorter som
ikke skal blandes, stort sykefravær blant de ansatte og lite tilgang på vikarer, små lokaler og
hverdagen preget av mindre forutsigbarhet).

6.4.6 Tørdal barnehage
Kort om barnehagen
I 2020 hadde Tørdal barnehage 11 barn frem til august og 8 barn frem til desember. Tørdal
barnehage har til sammen 3,2 årsverk; 0,4 administrasjon, 1,6 pedagogisk leder og 1,2 pedagogiske
medarbeider/assistenter. Dette er fordelt på 5 ansatte. Barnehagen er organisert som en avdeling
men med delte grupper innad på avdelingen. Barnehagen ivaretar også skolens SFO-tilbud på
morgenen fire av dagene.
Viktige resultater/tiltak i 2020
Våren 2020 deltok Tørdal barnehage i et forprosjekt for forberedelse til Læringsmiljøprosjektet som
startet opp høsten 2020. Dette har vært og er et spennende prosjekt å være med på og som
personalet jobber godt med. Arbeidet personalet la ned høsten 2020 har gitt resultater innad i
barnegruppen og foreldre ga tilbakemeldinger på at de også merker arbeidet som blir gjort.
Koronasituasjonen endret mye på arbeidssituasjonen vår frem til sommeren. Barn og ansatte ble delt
i to grupper som ikke hadde mye kontakt med hverandre. Dette hadde også sine positive sider fordi
barna hadde faste voksne og faste barna å leke med i denne perioden. Barnehagedagen fikk en
annen ro enn vanlig. Dette har vi tatt med oss videre i høst hvor vi har delt gruppa i to stort sett hele
dagen.

35

Av de 11 barna, var det tre underårige og 8 overårige. Barnehagen overholdt da pedagognormen
akkurat, men det var ikke plass for ytterligere inntak av barn selv om det er god plass i forhold til
antall m2. Bygget i seg selv ville i denne situasjonen kunne gi plass til ytterligere 13 overårige eller 9
underårige barn, men da med behov for økning av pedagoger og bemanning ellers i forhold til
lovverket.

6.4.7 Voksenopplæringen
Kort om voksenopplæringen
Voksenopplæringa hadde noe varierende antall elever gjennom 2020. Til sammen 34 elever fikk
opplæring i norsk og samfunnskunnskap hos oss. Vi var 6 ansatte. Anslagsvis 2 av stillingene ble
finansiert med midler fra IMDI.

Foto: Voksenopplæringa er på fisketur

Viktige resultater/tiltak i 2020
Vi har gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap på 3 nivåer. Alle nyankommne
flyktninger har fått undervisning i 27 timer i uka. De andre 2 gruppene har fått henholdsvis
undervisning i 21 og 18 timer i uka. Vi hadde en forsøksordning med forberedende
grunnskoleopplæring for å forberede elever på grunnskoleopplæring. 12 elever gikk på
grunnskole/kombinasjonsklasse i nabokommuner. Dette er en stor utfordring mht svært lange
skoledager for elevene, og en stor økonomisk kostnad for kommunen.
Vi har hatt et tett og godt samarbeid med flyktningetjenesten om våre felles elever.
Vår skolebygning ble kraftig renovert i 2020. Vi fikk nytt brannvarslingsanlegg, nye vinduer, nye
inngangsdører, oppgradering av varme/strøm, elevkjøkken. Hele bygningen ble malt, og nå står
bygningen i stil med resten av skoleanlegget.
På grunn av koronaen har vi måttet kutte ut eller redusere i en del aktiviteter utenom skolen
(konserter, skidag m.m.). Likevel klarte vi å få til en dag på Du Verden i Porsgrunn, film i Tokestua og
fisketur til Bråttjenna.
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6.4.8 Kulturskolen
Kort om kulturskolen
2020 ble et positivt, men krevende år for kulturskolen. Selv om store deler av året var preget av
koronasituasjonen var det stor interesse blant barn og ungdom i Drangedal for å delta på de ulike
tilbudene ved kulturskolen. Ved oppstart i august 2020 var det 73 elever ved skolen, og sju ansatte.
Det er dessverre ikke elevplasser til alle som søker. Ved
utgangen av 2020 var det 16 elever på venteliste.
Viktige resultater/tiltak i 2020
I tillegg til de ordinære tilbudene innen musikk og visuell
kunst har kulturskolen videreført samarbeidet med skolene
om et kulturskoletilbud på SFO. I 2020 hadde Tørdal skole og
Kroken skole dette tilbudet. Kulturskolen har også
hovedansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS), Ung
Kultur Møtes (UKM) og Drømmestipendet. Det er også et
godt samarbeid med lokale kulturaktører,
flyktningtjenesten, kulturkontoret og skolene.
Kulturskolen har opprettholdt kvaliteten i tilbudene selv om
koronasituasjonen har skapt en del betydelige utfordringer. I perioder har undervisningen vært gjort
digital, og det har naturlig nok vært begrensninger i forhold til konsertvirksomhet, utstillinger og
prosjekter. Kulturskolen hadde følgende undervisningstilbud dette året: Visuell Kunst, Band/Samspill,
Gitar, Vokal, SFO-prosjekt, Trommer, Perkusjon, Piano, Keyboard, Bass, Kveding, Trekkspill og
Torader. Drangedal kulturskole har i 2020 også bidratt med:









Integreringsarbeid
Tilpassede tilbud til barn og ungdom med spesielle behov
Gitt meningsfulle tilbud til unge mennesker i en vanskelig livssituasjon
Forebyggende arbeid i forhold til mobbing, rus m.m.
En sosial møteplass for barn og ungdom
Gitt meningsfulle aktiviteter i en vanskelig tid under pandemien med mye usikkerhet for de
unge
Livsmestring. Mange barn og unge i Drangedal har ikke andre mestringsarenaer
Bidratt til å gjøre kommunen til et attraktivt bosted for småbarnsfamilier

I 2020 fremmet også kulturskolen en kandidat til Drømmestipendet. En nasjonal jury tildelte denne
kandidaten Drømmestipendet 2020.

6.4.9 Flyktningtjenesten
Kort om flyktningtjenesten
Flyktningetjenesten hadde 270% stillingshjemler fordelt på tre ansatte i året 2020.
Flyktningetjenesten organiserer bosetting av flyktninger i henhold til kommunalt vedtak.
Flyktningetjenestens arbeidsoppgaver knyttet til bosetting er etablering, oppfølging, veiledning og
koordinering av tjenester flyktningene har behov for i bosettingsfasen og ved behov også utover
denne. Flyktningetjenesten har også ansvar for tildeling av introduksjonsprogram og oppfølging av
deltakere på programmet.
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Viktige resultater/tiltak i 2020
Flyktningetjenesten organiserte bosetting av 7 flyktninger i 2020. Kommunen hadde vedtak om å
bosette 10, men fikk tildelt 7 fra Mangfold og inkluderingsdirektoratet.
I løpet av 2020 deltok 17 personer på introduksjonsprogram. 3 av disse avsluttet programmet i 2020.
Lov om Midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av
covid-19 la føringer for at deltakere som startet introduksjonsprogram før 1. januar 2019, fikk rett til
å få utvidet programmet med inntil seks måneder, dersom den enkelte hadde behov for slik utvidelse
for å komme i jobb eller utdanning. Dette medførte at 3 deltakere fikk utvidet programtiden sin i
2020.

6.4.10 Kulturavdelingen
Kort om kulturavdelingen
Kulturavdelingen har kultursjef i 100% stilling. I tillegg har Tokestua 1,55 årsverk fordelt på 6 ansatte.
Biblioteket har 1,20 årsverk fordelt på 2 ansatte og ungdomsklubben har 0,5 årsverk fordelt på 2
ansatte.
Kulturavdelingen skal legge til rette for rikt og variert kulturtilbud til kommunens innbyggere og skal
stimulere til samarbeid på tvers av kommunale sektorer og med private aktører.
Følgende områder følges opp av kulturavdelingen: Idrett/sport/friluftsliv/idrettsråd, utleie av
Drangedal idrettshall, kulturvern, musikk/dans/teater, litteratur, billedkunst, Tokestua,
programmering av kino og ulike kulturuttrykk, biblioteket, tilrettelegging og oppfølging av lag og
foreninger/frivilligheten, Ungdomsrådet, ulike arrangement for kommunens innbyggere alene eller i
samarbeid med andre aktører og Ungdomsklubb. Kultursjef innehar også rollen som SLT-koordinator
og barnetalsperson.
Viktige resultater/tiltak i 2020
Korona-effekter
Covid-19 lammet kultur-Norge, så også Drangedal. 12.mars ble alt av aktiviteter stengt, alle planlagte
arrangement ble avlyst eller utsatt, og Drangedals rike kulturliv ble satt på vent: Konserter, kino,
teater for barn, folkemøte angående Læringsmiljø-prosjektet, Drangedalsdagen, julemarked og
julegrantenning, kurs i bruk av sosiale medier for lag og foreninger og pensjonistdag i samarbeid med
Drangedal sparebank ble avlyst. Folkemøte med
Helsesista ble også avlyst og Tokestua (bildet) har
sett veldig tom ut i store deler av 2020. 17.mai ble
i 2020 markert på kreative måter i bygdene.
Biblioteket
Drangedal bibliotek skal ha som oppgave å
fremme opplysning, utdanning og annen kulturell
virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å
stille bøker og andre medier gratis til disposisjon
for alle. Biblioteket skal være en uavhengig
møteplass og arena for offentlig samtale og
debatt. Videre skal biblioteket ved sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og
aktualitet. Dette i henhold til Lov om folkebibliotek (Folkebibliotekloven) paragraf 1.
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I 2020 har biblioteket lånt ut 17 255 fysiske dokumenter. Dette er en nedgang fra 19 023 utlån i 2019
og skyldes hovedsakelig nedstengingen på grunn av covid-19. Utlånet av elektroniske medier var på
287 og dette er en oppgang på 48 fra 2019.
De spesielle omstendighetene rundt pandemien har gjort at det ikke har blitt avholdt noen
arrangement ved biblioteket i 2020.
Under nedstengingen av landet gikk vi ut med tilbud til kommunens innbyggere om at de kunne
bestille bokposer, forundringsposer, og dette var et tilbud flere innbyggere benyttet seg av.
Tokestua
I 20020 ble det arrangert 14 konserter og forestillinger i Tokestua kultursal med til sammen 1107
publikummere. Flere arrangement har blitt utsatt eller avlyst, og alle gjennomførte arrangement
etter 12.mars har hatt begrensninger på antall publikummere vi kan ha i salen. Årets høydepunkt, for
50 heldige, var en intimkonsert med De Lillos. Denne konserten fikk støtte fra stimuleringsordningen
til Kulturrådet. Det er en håndfull arrangementer som står på vent til smittesituasjonen tillater det.
Tokestua kino hadde 45 visninger i 2020 – mot ca 120 visninger i et normalår. Kinoene har hatt et
tungt år over hele landet. Få nye filmer slippes når kinoene i Oslo er stengt og publikum har blitt
oppfordret til å holde seg hjemme. Flere filmer enn vanlig slippes direkte på strømmetjenester. I
2020 hadde Tokestua 1015 besøkende på kino og dette innebærer en nedgang på om lag 80%.
Covid-19 har medført at daglig leder har frigjort noe tid som ble brukt til tilleggsoppgaver, blant
annet arbeidet med ny kulturplan for Drangedal kommune.
Drangedal idrettshall
Drangedal idrettshall brukes av skolen på dagtid. På kveldstid og i helger bruker seks ulike grupper
hallen til trening. Hallen kan deles i seksjoner og kan derfor benyttes av opptil tre ulike grupper
samtidig. Siden 12.mars har gruppene til enhver tid fått oppdatert informasjon om gjeldende regler
for trening og smittevern. I perioder har hallen vært stengt eller bare åpen for barnetreninger.
E-verket i Drangedal sponset idrettshallen og Tokestua med to hjertestartere i 2020.
Tippen ungdomsklubb
Ungdomsklubben ble våren 2020 flyttet til sektor 200 og underlagt kulturavdelingen. Interessen for
ungdomsklubben har vært dalende hos ungdomsgruppen i kommunen. Besøkstallet har gått ned for
hvert år. Tilbakemeldingene gikk på at ungdomsklubben lå usentralt og litt skummelt til, at lokalene
var nedslitte og at innholdet i klubben ikke fristet ungdommene. Ungdomsklubben ble som resten av
landet stengt ned 12.mars, og etter en befaring av politikerne i hovedutvalget for oppvekst, mangfold
og kultur ble det avklart at ungdomsklubben skulle holdes stengt og at nye lokaler i sentrum burde
utredes. Med stengt klubblokale og pandemi måtte vi tenke nytt, og høsten 2020 laget vi pop-uparrangement for ungdommene med variert innhold som skating, grilling i Smibekkhavna,
hallaktiviteter og kino. Ungdommene har benyttet seg av tilbudene. I løpet av høsten gikk de ansatte
ved ungdomsklubben natteravner i sentrumsnære områder enkelte kveld
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6.5 Drangedal sammenlignet med andre kommuner - KOSTRA
Drangedal
Nøkkeltall barnehage
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til
innbyggere 1-2 år (prosent)
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til
innbyggere 1-5 år (prosent)
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til
innbyggere 3-5 år (prosent)
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle bhg (antall)
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av
kommunens totale netto driftsutgifter
(prosent)
Netto driftsutgifter barnehager, per
innbygger 1-5 år (kr)

83,9

KOSTRAgr.4
(*)
81,3

Landet uten
Oslo
85,5

Vestfold og
Telemark
84,6

91,7

90,9

92,9

92,5

96,3

96,7

97,4

97,3

4,8

5,4

5,7

5,7

10,5

11,3

14,2

13,2

191 834

172 841

167 588

163 781

Tabellen viser utvalgte nøkkeltal fra KOSTRA
(*) KOSTRAgr.4: Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Kommentar til noen KOSTRA-tall i tabellen for barnehage:
Vi skiller oss noe ut fra de andre når det gjelder antall barn per årsverk til grunnbemanning. Vi har
færre barn per voksen. Lang åpningstid og flere bygg å betjene påvirker vår mulighet til å fylle opp
antall barn pr. voksen i grunnbemanningen.
Samlet sett bruker kommunen mindre av sitt netto driftsbudsjett på barnehager enn andre
sammenligningsgrupper. Vi har en kostbar barnehagestruktur i forhold til barnetallet i kommunen og
vi har flere voksne pr. barn. Dette medfører mer driftsutgifter per innbygger enn andre
sammenligningsgrupper.

Nøkkeltall grunnskole
Elever i kommunale og private grunnskoler som får
spesialundervisning (prosent)
Gruppestørrelse 2 (antall) gir en indikasjon på lærertetthet i ordinær underv.
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)
Netto driftsutgifter grunnskolesektor, i prosent av
samlede netto driftsutgifter (prosent)
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per
innbygger 6-15 år (kr)

Drangedal

KOSTRA gr.4
(*)

Landet uten
Oslo

Vestfold og
Telemark

10,4

10,1

7,8

8,1

15,3

13,7

15,7

16,6

41,0
22,5

42,4
21,7

42,9
22,4

42,3
21,7

146 658

139 029

116 610

114 658

Tabellen viser utvalgte nøkkeltal fra KOSTRA
(*) KOSTRAgr.4: Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Kommentar til noen KOSTRA-tall i tabellen for grunnskoler:
Vi skiller oss noe ut fra de andre når det gjelder antall elever som mottar spesialundervisning. PPT får
mange tilmeldinger og har sett et økende behov for sakkyndige vurderinger.
Lærertetthet i Drangedal ligger noe under kommunene i Kostragr.4 med gjennomsnittlig 15,3 elever
pr. lærer. Vestfold og Telemark samlet ligger over med gjennomsnittlig 16,3 elever pr. lærer
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Drangedal kommune ligger noe under de andre på gjennomsnittlig grunnskolepoeng. Disse tallene vil
for 2020 og 2021 vektlegges mindre betydning da skriftlig eksamen har blitt avlyst grunnet pandemisituasjonen. Grunnskolepoeng viser standpunktkarakterer satt lokalt av faglærere og i 2020 gikk
generelt kommuners grunnskolepoeng opp. Uten mulighet for en kvalitetssjekk opp mot
eksamenskarakterer, er det vanskelig å analyserer disse.
Samlet sett bruker kommunen omtrent det samme av sitt netto driftsbudsjett på grunnskoler som
andre sammenligningsgrupper. Vi har en kostbar skolestruktur i forhold til elevtallet i kommunen og
og dette sammen med antall elever med spesialundervisning medfører betydelig mer driftsutgifter
per innbygger enn andre sammenligningsgrupper.

Drangedal
Nøkkeltall kultur
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens
3,5
totale netto driftsutgifter (prosent)
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)
2 630
Bibliotek: Utlån per innbygger (antall)
2,6
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)
16,7
Besøk per kinoforestilling (antall)1
23,1

KOSTRA
gr.4 (*)
3,4

Landet uten
Oslo
4,0

Vestfold og
Telemark
3,7

2 451
3,0
20,6
16,8

2 510
2,1
13,6
15,8

2 300
2,3
12,1
11,4

Tabellen viser utvalgte nøkkeltal fra KOSTRA
(*) KOSTRAgr.4: Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Kommentar til KOSTRA-tall i tabellen for kultur:
Det som kan være verdt å merke seg er at vi har et høyere antall besøkende til kino pr. forestilling
enn andre sammenligningsgrupper.
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7.0 Helse og velferd, sektor 300
7.1 Beskrivelse av sektoren
Sektor for helse og velferd har ansvar for:









Barnevern, inkludert enslige mindreårige flyktninger fra januar 2016
Tjenestekontoret
Helse/rehabilitering
Pleie og omsorg
Psykisk helse og rusomsorg
Mennesker med nedsatt funksjonsevne
Drangedal kommunale kjøkken

Sektoren har 216 ansatte fordelt på 139 årsverk. Tjenestene er i desember 2020, organisert slik:
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7.2 Økonomi
Helse- og velferd legger beslag på en stor del av kommunens samlede økonomiske ressurser. Det er
kanskje den sektoren som det er mest krevende å budsjettere. Det er nedenfor gitt en mer utførlig
forklaring på regnskapet enn for de andre budsjettområdene.

Tabellen viser hovedtallene fra driftsregnskapet for sektor 300

Oversikt økonomisk resultat sektor 300 med merknader:
Tjenester

Regnskap

Avvik i forhold
til rev. budsjett

Andel
sektors
budsjett
11 %

Merknad

Helsetjenester
Helsesykepleier,
legekontor, legevakt,
kommuneoverlege,
fysio- friskliv

16 mill.

I balanse

Pleie- og omsorg
Hjemmebasert
Heimesjukepleien,
heimehjelp, BPA,
Myrveien
bofellesskap,
Gudbrandsveien og
Neslandstunet
bokollektiv, psykisk
helse og rusomsorg,
dagsenter
Pleie og omsorg
Institusjon
Drangedal sjukeheim
og Lauvåsen

58 mill.

Merforbruk 2,4
millioner

40 %

35,8 mill.

Merinntekter
0,8 millioner

25 %

NAV

12,7 mill.

8%

Barnevern

13,2 mill.

9%

Økte brukerbehov

Forvaltning,
støttetjenester
Tjenestekontor,
omsorgsstønad,
støttekontakter,
avlastning, grønn
omsorg, Drangedal
Produkter, krisesenter
mm.
Administrasjon

9,2 mill.

Merforbruk
0,3 millioner
Merforbruk 2,0
millioner
I balanse

Det har påløpt merutgifter både til
kommuneoverlege, legekontor og
helsesykepleiertjenesten i forbindelse med
oppfølging av pandemien. Siden flytting av
legevakta fra Kragerø til Skien ble utsatt fra 1.3 til
1.9, ble budsjettet styrket i revidert budsjett.
Kostnadene ble mindre enn forutsatt, og dette
mindreforbruket dekker opp merkostnadene ved
legetjenesten og helsesykepleiertjenesten.
Behovet for ressurskrevende tjenester har økt.
Dette gir seg utslag i merforbruk blant annet i
Myrveien bofellesskap med 1 million kroner. Dette
blir i all hovedsak kompensert med økte refusjoner
for ressurskrevende tjenester. Disse inntektene
føres på et annet budsjettansvar i sektor, og gir
derfor ikke effekt på enhetens regnskap.
I flere år på rad har det vært store merforbruk i
hjemmesjukepleien. I 2020 er dette 1 mill. kr. Det
er uttrykk for en kronisk ubalanse mellom behov
og ressurser, og det må vurderes nærmere.
Drangedal kommune har solgt 4 institusjonsplasser til Skien kommune fra mars 2020. Dette har
gitt en inntekt på 3,4 millioner kroner, noe som er
1,6 millioner kroner over budsjett. Netto
utgiftsnivå for institusjon er derfor kunstig lavt.
Økte brukerbehov

6%

- 3,3
millioner

Merinntekt
1,2 millioner

Det har vært et mindreforbruk på lønn ved boligog tjenestekontor på grunn av sykefravær og
ulønnede permisjoner, der det ikke har vært satt
inn vikar. Samtidig har det påløpt større kostnader
enn budsjettert til grønn omsorg og
omsorgsstønad begrunnet i endrede vedtak etter
klagesaksbehandling, både i lokal klagenemnd og
hos Statsforvalter. Mindreforbruket på lønn har
dekket opp for disse økte utgiftene.
Ansvaret er budsjettert med netto inntekt p.g.a.
refusjon for ressurskrevende tjenester bokføres
her. På grunn av økte behov for ressurskrevende
tjenester, er refusjonen 1,8 millioner høyere enn
budsjettert.
Reelt sett har derfor dette ansvaret et merforbruk
på 0,6 millioner. Dette skyldes innkjøp av
smittevernutstyr og kjøp av noe
konsulenttjenester.
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På tross av betydelig økning i revidert budsjett til NAV og barnevern, endte barneverntjenesten med
et merforbruk på 2 millioner og NAV med et merforbruk på 331 000 kr. Det er i løpet av våren -21,
forventet en refusjonsinntekt til barneverntjenesten på 450 000 kr, som gjelder utgifter i 2020.
Årsmeldingen har de siste årene inneholdt en egen oversikt over utvikling i kostnadsnivået ved NAV
og barneverntjenesten, og dette er også lagt inn i årets årsmelding.
Utgiftsnivået ved NAV:
ÅR
Netto utgift

2020
12,7 mill.

2019
11,8 mill.

2018
10,7 mill.

2017
9,4 mill.

2016
9,1 mill.

2019
10,3 mill.

2018
9,0 mill.

2017
7,6 mill.

2016
6,3 mill.

Utgiftsnivå barnevern:
ÅR
Netto utgift

2020
13,2 mill.

Koronakostnader:
Sektor har hatt utgifter til innkjøp av ekstra smittevernutstyr på ca 500 000 kroner, og et merforbruk
på overtid på 662 736 kroner. Økt overtidsbruk har sammenheng med at det som et smittevernstiltak
har vært restriksjoner på bruk av ansatte og vikarer på tvers av avdelinger. Det er også påløpt ekstra
kostnader ved koronafravær, smittesporing, testing og kommuneoverlegefunksjon.
Gjennom året er det god budsjettkontroll, men det må jobbes bedre med å utføre budsjettendringer
fortløpende, slik at dette også synliggjøres i regnskap. Det vurderes også endringer i selve
budsjetteringen for å få en bedre sammenhengen mellom budsjett og regnskap, blant annet å
fordele refusjon for ressurskrevende tjenester på de ansvarene, som har de faktiske utgiftene.

7.3 Tjenesteproduksjonen – overordna for sektoren
Sektor rapporterer årlig inn i IPLOS registeret vedtaksbasert tjenesteyting i sektor:
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Som en ser av oversikten er tjenesteytingen omtrent på likt nivå med 2019. Det er en større økning i
langtidsopphold i institusjon. Dette forklares med at syv kollektivplasser i Lauvåsen ble omgjort til
institusjonsplasser fra desember 2020. Daglig drift i sektor har vært ivaretatt. Utviklingsoppgaver har
derimot blitt satt på vent, all den tid pandemien har krevd mye oppmerksomhet og tiltak i tillegg til
drift. Det har ikke vært kapasitet eller overskudd til så mange andre arbeidsoppgaver. Dette vil
følgende rapportering gi et tydelig bilde av.
Rapportering på prioriterte oppgaver, som ble beskrevet i budsjettet for 2020:
Prioriterte oppgaver

Status

Ressursteam Individuell Plan – er etablert, følger opp
arbeidet i 2020

-Ressursteamet har hatt regelmessige møter også i 2020.
Det er ryddet mye på systemnivå, men må fortsatt holdes
tak i, og arbeidet fortsetter
Er ikke etablert
Er ikke etablert
Arbeidet fortsetter, behov for et mer målrettet fokus

Hukommelsesteam, prioriteres i 2020
Ressursteam pårørendestøtte, prioriteres fra 2020
Kompetansegruppe velferdsteknologi – er etablert, følger
opp arbeidet i 2020
Kompetansegruppe for fagprogrammet Profil
Temaplan for implementering av st.mld «Leve hele livet»

Vurdere tiltak for å øke direkte brukertid i
hjemmesykepleien
Temaplan for demensomsorg
Temaplan for psykisk helse og rusomsorg
Kartlegge ressursbruk fra fysioterapitjenesten på
sjukeheimen
Oppfølging plan for velferdsteknologi, revideres 2020
Oppfølging plan for habilitering og rehabilitering
Revidere boligsosial handlingsplan
Ta i bruk års turnus til flere avdelinger i sektor

Sektor vil prioritere arbeidet med å utvikle god
internkontroll i alle ledd i kjernetjenestene.

Er ikke etablert – er under planlegging
Eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne og Hovedutvalg for helse og velferd har
arbeidet med kartlegging og prioritering av tiltak, gjennom
høsten 2020.
Prosjektet er utsatt
Er ikke igangsatt
Avventes – sees i sammenheng med prosjekt om
integrerte hjemmetjenester
Dette er avklart mellom fysioterapitjenesten og
sjukeheimen
Arbeidet følges opp av kompetansegruppe
velferdsteknologi
Arbeidet er ikke påbegynt
Avventes – sees i sammenheng med mulig lovendring i
forhold til oppløsing av boligstiftelser
Dette har vært prioritert. Fra og med desember 2020 har
alle aktuelle avdelinger i sektor innført års turnus. Dette
gjelder; Bolig for enslige mindreårige flyktninger,
Neslandstunet bokollektiv, Gudbrandsveien bokollektiv,
Myrveien bofellesskap, Drangedal sjukeheim/Lauvåsen og
heimesjukepleien. I alt 156 av sektorens 216 ansatte
arbeider nå i års turnus.
Ledergruppa har vært arbeidsgruppe for sektoren, i
kommunens overordnede internkontrollprosjekt.
Arbeidet følges opp videre.

7.3.1. Viktige resultater for sektor i 2020







Årsresultat, merforbruk 1,3 % i et krevende år
Sykefravær 7,9 % - dette er inkludert koronafravær. Det er grunn til å tro at ordinært fravær
er under måltall på 7,5 %
81 % av ansatte med pasientnært arbeid tok influensavaksine høsten 2020
Hjemmesykepleien har kjøpt sin første el-bil
Alle aktuelle avdelinger har innført års turnus fra desember 2020. Dette betyr at 72 % av
ansatte i sektor nå arbeider i års turnus
Drangedal sjukeheim og Lauvåsen bokollektiv/skjermet enhet er samlet til en felles
virksomhet under felles ledelse fra desember 2020. Alle plasser er nå institusjonsplasser.
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Kommunens KAD tilbud – kommunalt akutt døgntilbud, ble flyttet fra Marienlyst Sykehjem i
Kragerø kommune, til Skien Helsehus fra 01.03.20
Legevakttilbudet ble flyttet fra Kragerø kommune til Skien interkommunale legevakt 01.09.20
Skien kommune har kjøpt 4 institusjonsplasser ved Drangedal Sjukeheim/Lauvåsen fra mars
2020
Det er lært opp, og etablert smittesporingsteam i vaktordning fra oktober 2020
Det er bygd opp lokalt lager av smittevernutstyr beregnet for forbruk i 6 – 8 måneder

7.4 Koronapandemien
Driften har både vært utfordret av, og preget av pandemien, siden februar/mars 2020:
Et lite innblikk i hvordan pandemien har virket inn:
Da Norge ble stengt ned den 12. mars 2020, hadde vi allerede begynt planlegging i forhold til økt
bekymring rundt global og nasjonal situasjon, blant annet med faste møter i lokalt smittevernteam i
regi av kommuneoverlegen. Vi hadde allerede hatt bekymring rundt smittesituasjon knyttet til
enkeltpasienter i flere avdelinger. Det var smått med smittevernutstyr så vi improvisere med bruk av
plastforklær over stellefrakker og vi kjøpte opp støvmasker fra lokale håndverksbedrifter (disse var
også godkjent for smittevern). Vi fikk avtale om utlån av klassesett med vernebriller fra Drangedal 10årige skole og opererte med «karantene» av pasienter, selv om de ikke var bekreftet smittet. Det var
restriksjoner på testing, da det både manglet testutstyr og analysekapasitet.
Rett i etterkant av vinterferien kom det karantenebestemmelsene for de som hadde vært i utlandet,
og brått fikk vi ansvar for 20 ansatte i karantene.
Drangedal kommune mottok melding om sin første smittede innbygger 1. april 2020. Som en
konsekvens av nedstengingen ble flere tjenestetilbud stengt ned og/eller endret. Støttekontakter,
dagsenter, friskliv, avlastning, rehabilitering, psykisk helse og rusomsorg er de tjenestene, som ble
mest berørt i denne perioden. Det ble gitt tilbud om alternativ oppfølging i flere tilfeller. Samtidig ble
det innført besøksstans ved institusjon og besøksrestriksjoner ved bokollektiv. Alle eksterne tilbud i
institusjon ble stoppet.
Kontinuitetsplanen for å opprettholde drift i sektoren innebærer blant annet omdisponering av
personell, både internt og fra andre sektorer. Dette fikk vi prøvd ut, med omdisponering av eget
personell fra skolehelsetjeneste, psykisk helse/rusomsorg, friskliv/fysio- og ergoterapitjeneste,
hjemmehjelper. 7 ansatte i sektor ble omdisponert for en periode opp mot 2,5 mnd. I alt ble 11
ansatte med helsefaglig bakgrunn i flyktningetjenesten, barnehagene og voksenopplæringa,
omdisponert til forskjellige avdelinger i helse for en periode på noen uker. Dette ble til god hjelp i en
periode, der vi måtte innstille oss på endret drift, skaffe oss oversikt over anbefalt smittevern,
skjerpe inn og intensivere renholdsrutiner. Det var frykt for smitte, stor usikkerhet om hva som
ventet oss og når vi samtidig skulle sørge for forsvarlige og gode helse- og omsorgtjenester. I starten
var det stort fokus på hygiene som et viktig smitteverntiltak. Det kom raskt på plass en styrking i alle
avdelinger i regi av renholdsavdelingen, noe som fortsatt er opprettholdt.
Det ble etablert ukentlige møter i smitteverngruppa og regelmessige møter mellom kommuner og
sykehus. Gjennom kvalitetsseksjonen i Skien kommune, fikk vi også tilsendt daglige oversikter over
faglige vurderinger/anbefalinger og endringer basert på informasjon fra Folkehelseinstituttet,
Helsedirektoratet og Regjeringen. Frekvensen på disse oppdateringene ble justert etter hvert, men
sendes fortsatt ut til kommunenes helse- og omsorgstjenester 2 – 3 ganger pr uke.
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Informasjonsmengden som vi må forholde oss til og følge opp, har vært stor. I en enkelt sak i
arkivsystemet «20/00223, Informasjon om korona», er det registrert 186 dokumenter fortløpende fra
januar til desember 2020. Mange av dokumentene har krevd aktiv oppfølging i
kommuneorganisasjonen.
Sektoren valgte tidlig å benytte seg av opplæringsressursene som ble lagt ut på FHI sine sider. Alle
ansatte ble henvist til disse sidene for å sikre seg kompetanseheving, spesielt på riktig bruk av
smittevernutstyr. Oppfatningen er at ansatte har benyttet dette i stor grad.
Utover sommer og tidlig høst roet smittespredningen seg betraktelig, og situasjonen var langt mer
normalisert, men med fortsatt veldig høyt fokus rundt smittevern, både for ansatte og besøkende
ved besøk i våre boliger og sykehjem. Det ble et sterkt fokus på influensavaksinering høsten 2020.
Myndighetene signaliserte bekymring rundt risiko for sammenfall av influensasesong og oppblussing
av Covid19. Ansatte med pasientnær kontakt sluttet godt opp om influensavaksinen, og 81 % av
ansatte lot seg vaksinere.
Hele våren og sommeren hadde sektor et veldig lavt sykefravær, noe som medførte at vi blant annet
taklet koronafravær ganske greit. Fra august og ut året, har sektorens sykefravær vært mer på
normalt nivå, men koronafraværet har i perioder gjennom høsten også vært høyt. Dette har vært
slitsomt. Vi har hatt restriksjoner på bruk av personell på tvers av avdelinger, og derfor har noen
avdelinger med et høyere sykefravær slitt mer enn andre. Det er meldt 487 avvik i forhold til brudd
på arbeidsmiljøbestemmelsene i 2020. Dette er brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Mye er
begrunnet med de restriksjoner som er innført. 49 av bruddene er det gitt dispensasjon for i forkant,
på grunn av spesielle turnusordninger.
Helt fra våren 2020, fikk vi gradvis bygd opp lokalt lager av smittevernutstyr, både ved egne innkjøp
og i regi av den nasjonale innkjøpsordningen. Både testutstyr og analysekapasitet, har også gradvis
blitt styrket, blant annet med 800 hurtigtester, som kommunen mottok i høst. Det har hele tiden
vært legekontoret, som har ivaretatt testing. Helsesykepleierne og kommuneoverlegen har det
faglige ansvaret for smittesporing. Det er et godt og nødvendig samarbeid mellom helesykepleiere,
kommuneoverlege og legekontor for oppfølging av TISK strategien (TISK= testing, isolering,
smittesporing og karantenering). Beredskapskoordinator har bistått med informasjonsarbeid til
kommunens innbyggere, og er også bindeledd mellom statsforvalteren og de kommunale tjenestene.
Fra oktober ble det lært opp og etablert et smittesporingsteam, som gikk inn i vaktordning.
I november og desember fikk kommunen stadig meldinger om flere smittede, og året ble avsluttet
med smitte tilknyttet Drangedal 10-årige skole og Drangedal Sjukeheim. Dette medførte at vi både
fikk prøvd ut vår test- og smittesporingskapasitet i en periode med særlige bemanningsutfordringer,
nemlig rett før og midt i jule- og nyttårshelga. Vi erfarte at dette gikk smidig og greit, og at vi har
ansatte som virkelig stiller opp når det gjelder.
Den 21. desember innførte vi påbud om bruk av munnbind for alle ansatte i helse, med pasientnært
arbeid.
Vi har i perioden hatt behandling og pleie av en Covid19 pasient ved Drangedal Sjukeheim.
Den 23. desember fikk kommunen informasjon om levering av de første vaksinene mot korona i uke
1, 2021.
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En liten oppsummering av pandemien, 2020:
 9 smittede personer i Drangedal
 980 tester ved Drangedal Legekontor
 101 i karantene (fra desember 2020)
 Innført daglige renholdsrutiner for ansatte i sektor, som er nyttige uavhengig av en pandemi
 Ansatte har fått oppfrisket kompetanse i smittevern og bruk av smittevernutstyr
 Etablert smittesporingsteam, kompetanseheving i smittesporing
 Etablert lokalt lager av smittevernutstyr, for 6- 8 måneders forbruk
 Har fått prøvd ut kontinuitetsplan for omdisponering av personell, både internt og på tvers

Foto: Drangedal kommune
Maria Dukefoss, Sylvia Bastes og Gunn Eva Rosland ved
Drangedal legekontor ferdig vaksinert mot influensa.

7.5 Tjenesteproduksjonen – rapport fra enhetene
7.5.1 Bolig- og Tjenestekontoret
Kort om enheten
Bolig- og Tjenestekontoret er en forvaltningsenhet som ivaretar tildeling og saksbehandling av helseog omsorgstjenester. I tillegg ivaretas den kommunale forvaltningen på startlån, boligsosiale tilskudd,
bostøtte og utleie av kommunale boliger. Tjenestekontoret er koordinerende enhet i kommunen.
Tjenestekontoret har systemansvar for fagprogrammet Visma Profil og ivaretar oppdatering og
utvikling, meldingsutveksling samt journalhåndtering og tilgangsstyring for ansatte og 320
brukere/pasienter i fagprogrammet. Det tilrettelegges for fakturering fra fagprogrammet samt
rapportering til IPLOS. Nedenfor er en oversikt på den sentrale tjenesteproduksjon i enheten:
Antall saker innvilget
Antall saker avslått
Antall saker avsluttet uten behandling
Totalt antall saker
Antall brukere innvilget
Antall brukere avslått
Antall brukere avsluttet uten behandling
Totalt antall brukere
Gj.snitt behandlingstid innvilget
Gj.snitt behandlingstid avslått
Gj.snitt behandlingstid
Avsluttet uten behandling
Gj.snitt behandlingstid

2020
494
13
14
521
285
12
14
292
14
27
21

2019
482
4
12
498
261
4
12
270
11
102
98

2018
388
15
44
447
223
14
38
249
16
34
14

15

14

16

Tabellen viser saksbehandling og saksbehandlingstid, helse- og omsorgstjenester i Visma Profil
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Boligsosiale virkemidler:
Årstall

Startlån, tilsagn

Etableringstilskudd

Tilpasningstilskudd

Beløp
Antall
Beløp
Antall
2020 7 000 000
7
300 000
5
2019 6 000 000
11
1 000 000
4
2018 6 000 000
10
800 000
2
Tabellen viser en oversikt over ulike boligsosiale virkemidler siste tre år.

Beløp

Antall

Prosjektering og
utredningstilskudd
Sum og antall

150 000

3
0

40 000 x 1
40 000 x 1

Det er i tillegg gitt individrettede tilskudd fra husbanken til boligsosiale formål i perioden.
Fra 2020 inngår tilskuddsmidler i rammeoverføringen til kommunene. Bostøttesøknader søkes
primært digitalt, og saksbehandles videre av Boligkontoret.
2020
2019
2018
Søknader
133
148
141
Utbetalinger
117
119
122
Tabellen viser tall for søknader og utbetalinger av bostøtte siste tre år.

Viktige resultater og særskilte utfordringer
Bolig- og tjenestekontoret fikk i 2020 et innsparingskrav på kr 500 000. Dette ble ivaretatt med
reduksjon av 60% stilling og nedtrekk av boligsosialt tilskudd med kr 100 000, til kr 200 000 for 2021.
Enheten er ansvarlig for å rapportere på PU-midler, tilsvarende kr 11,5 mill for 2020.
Enheten rapporterer på ressurskrevende tjenester for å sikre tilskudd til kommunen,
tilsvarende kr 4,2 mill i 2019, og estimert til kr 6,8 mill for 2020.
o Det er inngått en avtale med konsulentfirmaet Sødermann for å gjennomgå
rapportering på ressurskrevende tjenester med sikte på å etablere et nytt
beregningsverktøy, og forankre rapporteringen i de ulike avdelingen som ivaretar
tjenesteproduksjonen. Arbeidet blir ferdigstilt i 2021.
o Kommunen har hatt fire overliggerdøgn på sykehuset i 2020 til en kostnad på kr
20 144, ellers er samhandlingen og pasientflyten god.
Kommunal klagenemd er ikke lengre klageinstans for klage på vedtak etter Helse- og
omsorgstjenesteloven. Disse klagene vil nå sendes direkte til Statsforvalteren, etter endring i
delegeringsreglementet.
Enheten hadde et sykefravær på 10% i 2020. Dette sammen med innsparing av 60% stilling
som ble iverksatt fra juni 2020, har gitt en stor arbeidsbelastning på kontoret.
Koronaen har i mindre grad påvirket tjenesteområdet, og enheten har i hovedsak
opprettholdt den ordinære tjenesteproduksjonen:
o Anbefalte smittevernhensyn er fulgt, og inngår i daglige rutiner.
o Det er tilrettelagt for hjemmekontorløsning, der alle ansatte har fått arbeids PC med
fjernaksess til nettverket i kommunen. Hjemmekontor har vært benyttet i perioder.
o Kartleggingsbesøk hos pasienter ivaretas i tråd med gjeldene smittevernhensyn.
o Alle ansatte har fått installert Teams, og andre aktuelle kommunikasjonskanaler for å
ivareta nødvendige møter og kurs digitalt. Dette har vært et tidsbesparende tiltak i
en travel hverdag.
o Enheten har hatt en sentral rolle i informasjon til befolkningen under korona
pandemien og deltar i kommunens smittesporingsteam.
Bolig- og Tjenestekontoret er sterkt involvert i oppfølging av Helse – og velferdsplan 2018 –
2027. Denne setter rammer for satsningene i enheten ved at vi:
o Leder ressursteam for Individuell plan
o
o








49

Deltar i kompetansegruppe for velferdsteknologi, og et spesielt ansvar for innkjøp og
implementering av digitalt tilsyn – Room Mate
o Har ansvar for kompetansegruppe i fagprogrammet Profil. Arbeidet her er ikke
kommet i gang, og det satses videre på dette i 2021.
Boligsosial handlingsplan 2015 – 2020 var planlagt revidert i 2020. Grunnet
bemanningssituasjonen ved kontoret ble dette arbeidet nedprioritert. I tillegg ga enheten et
høringssvar på «Forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser».
En slik lovendring vil kunne gi et endret handlingsrom i forhold til å organisere og drifte
kommunale utleieboliger ut fra en felles administrasjon.
o Kommunen kjøper tjenester av Drangedal Sparebank for etablering og utbetaling av
startlån i henhold til gjelden avtale.
o Husbanken har utviklet digitale løsninger for søknad og saksbehandling av
boligsosiale virkemidler som forenkler og kvalitetssirkler saksbehandling og
forvaltning av disse midlene.
Bolig- og tjenestekontoret har en sentral rolle i sektorens forvaltning av de lovpålagte
oppgavene, og blir «døra inn» til de ulike tjenestetilbudene. Søknader saksbehandles
individuelt i tråd med vedtatte tjenestebeskrivelser, og herunder balansere behov, lov-krav
og tilgjengelige ressurser.
o





7.5.2 Drangedal sjukeheim/Lauvåsen
Kort om enheten
Drangedal sjukeheim/Lauvåsen hadde totalt 47 årsverk i desember 2020, fordelt på 3
sykehjemsavdelinger og 1 avdeling for renhold og vaskeri – totalt 69 ansatte.
Drangedal sjukeheim avdeling 1 og 2 har 32 plasser fordelt på pasienter med vedtak om
langtidsopphold eller korttid. Lauvåsen Bofellesskap ble lagt innunder Drangedal sjukeheim i 2020 og
de «hjemmeboende» pasientene ble tildelt vedtak om langtidsopphold på institusjon. De 14
plassene i avdeling Lauvåsen er forbeholdt pasienter som har fått sykdommen demens.
I 2020 hadde sykehjemmet 133 pasienter på korttidsopphold. Behovet for korttidsplasser har økt
betraktelig de siste årene. Årsaken til økningen er utskrivningsklare pasienter fra sykehuset med
komplekse sykdomstilstander som skrives ut fra sykehuset tidligere enn før. Behovet for
avlastningsplasser varierer. Rehabilitering blir i mye større grad enn tidligere også ivaretatt av
kommunehelsetjenesten og ikke spesialisthelsetjenesten. Det er mange som avslutter livet sitt på
sykehjemmet og kompetanse på lindrende pleie er god. I 2020 var det 28 pasienter som døde på
sykehjemmet.
Grunnet fire stengte rom gjennom hele 2020 er det foretatt nedtrekk på ressurser/årsverk.
Inntektsgrunnlaget for sykehjemmet er avhengig av hvilke type opphold pasienten har fått innvilget.
Tidsrom
Langtidsopphold
2018
39
2019
37
2020 (+ avd. Lauvåsen fra 2020) 48 + 19
Tabellen viser bruk av ulike tilbud i institusjon siste 3 år

Korttid/rehabilitering
67
75
87 + 1

Avlastning
29
63
45
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Viktige resultater og særskilte utfordringer
 I 2020 ble Lauvåsen Bofellesskap en avdeling ved Drangedal sjukeheim, noe som gjør at
Drangedal sjukeheimen fremstår mer som samlet enhet utad.
 I 2020 hadde sykehjemmet 133 pasienter på korttidsopphold. Behovet for korttidsplasser har
økt betraktelig de siste årene. Årsaken til økningen er utskrivningsklare pasienter fra
sykehuset med komplekse sykdomstilstander som skrives ut fra sykehuset tidligere enn før.
 Behovet for avlastningsplasser varierer. Rehabilitering blir i mye større grad enn tidligere
også ivaretatt av kommunehelsetjenesten og ikke spesialisthelsetjenesten. Det er mange
som avslutter livet sitt på sykehjemmet og kompetanse på lindrende pleie er god. I 2020 var
det 28 pasienter som døde på sykehjemmet.
 Utleie av 4 institusjonsplasser til Skien kommune resulterte i at vi ikke måtte stenge
ytterligere flere institusjonsplasser. Dette ga oss mulighetene til å beholde opparbeidet
kompetanse på avdeling Lauvåsen. Grunnet salg av institusjonsplasser ble det ikke lagt ned
flere institusjonsplasser i 2020.
 Hele sykehjemmet innførte årsturnus med det resultat at mange ansatte fikk økt sin
stillingsprosent, men uønsket deltid er fremdeles en utfordring
 17 personer skulle ha gjennomført utdanningen ABC- demens. Grunnet Corona pandemien
er dette delvis forskjøvet ut i 2021.
 Prosjekt «akuttkjeden» er innført i 2020
 2 sykepleiere gjennomførte studiet Akutt syke eldre.
 Omfattende smitteverntiltak har vært krevende å tilpasse inn i den daglige driften.
 Smittevern og andre følger av pandemien har gjort det vanskelig å gjennomfør nødvendig
kompetanseutvikling
 Store utfordringer i forhold til restriksjoner for besøkende i institusjon grunnet pandemien

7.5.3 Bistand for funksjonshemma - Myrveien bofellesskap - FH-boligene
Kort om enheten
FH-boligene er et bofelleskap med 14 leiligheter og 1 avlastningsleilighet, tilknyttet heldøgns
personal og tjenester. Det er 34 ansatte fordelt på ca 21 årsverk.

Foto: Myrvegen bofelleskap

Viktige resultater og særskilte utfordringer
 Grunnet covid-19 pandemien har FH-boligen hatt en del sykefravær dette året. Som følge av
dette har det periodevis vært utfordrende å opprettholde en forsvarlig bemanning.
I april fikk vi bistand av personale fra barnehage og voksenopplæringen, da skolene og
barnehagene ble stengt ned.
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Covid-19 pandemien har ført til høyt fokus på smittevern. Det ble innført gode rutiner for å
kunne håndtere pandemien, og ansatte ble raskt innkjørt i nye rutiner.
Det er en utfordring å rekruttere personale til FH-boligene. Et av punktene i handlingsplanen
er å øke kompetansen i boligen. I løpet av 2020 har to stillinger blitt omgjort til
høyskolestillinger. Dette har bidratt til å øke kompetansen i boligen, men vi ønsker fortsatt å
øke bemanningen med høyskolestillinger etter som naturlige avganger vil oppstå. Vi
opplever at det kan være utfordrende å få kvalifiserte søkere.



Vi har fokus på å øke kompetansen blant personalet.
 En vernepleier startet i 2020 på en masterstudie i adferdsvitenskap
 Leder i FH-boligen startet på nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten på BI.
 Tre av personale har hatt livredningskurs i vann

7.5.4 Hjemmehjelpstjenesten
Kort om enheten
 Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleien, Gudbrandsvei
bokollektiv og dagsenter for eldre.
 Årsverk i hjemmesykepleien inkludert dagsenter er 20,9
 Årsverk i Gudbrandsvei er 4,6
 Hjemmetjenesten har 39 ansatte.
 Hjemmesykepleien og Gudbrandsvei bokollektiv server ca 100
hjemmeboende pasienter. I tillegg til dette finnes det 75
trygghetsalarmer som hjemmesykepleien må rykke ut til ved
alarmer.
 På dagsenter for eldre er det 15 pasienter som har vedtak.
Foto: Hjemmetjenestens nye el-bil

Viktige resultater og særskilte utfordringer
 Vi har i 2020 gitt gode og forsvarlige helsetjenester til hjemmeboende pasienter. Det har
vært behov for lindrende pleie og behandling av hjemmeboende pasienter i livets siste fase.
Tjenesten er ikke fullt ut rigget for dette, blant annet fordi det ikke er sykepleier på natt mer
enn en tredjedel av nettene. Av og til klarer vi likevel å følge pasientene helt til livets slutt,
men dette krever utstrakt planlegging og at nok sykepleiere kan stille opp ekstra i disse
periodene. I 2020 døde 4 pasienter i eget hjem, og totalt 8 pasienter hadde oppfølging store
deler av terminalfasen.
 Utfordringer i forhold til covid-19 gjorde at vi har hatt høyt fokus på smittevern og hvordan vi
skal kunne levere best mulige tjenester til pasienter under pandemien. Det ble innført gode
rutiner for å kunne håndtere en pandemi og de ansatte ble raskt innkjørt i nye rutiner og
måter å jobbe på.
 Avdelingen deltok i «Akuttkjedeprosjektet i Telemark» på slutten av 2019, og anskaffet
akuttsekker til alle bilene i hjemmesykepleien. Alle ansatte fikk gjennomført opplæring våren
2020. Disse akuttsekkene har så og si vært i daglig bruk, noe som øker pasientsikkerheten og
den faglige kvaliteten i tjenesten.
 Vi har i 2020 hatt stort arbeidspress på grunn av stor pågang av pasienter og deres behov for
tjenester. Derfor måtte det gjøres tiltak periodevis for å levere forsvarlige helsetjenester.
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Tiltakene er blant annet å ha ekstra innleie for å kunne gi tjenester til alle pasientene våre.
Dette kom utenfor oppsatt bemanningsplan.
I 2020 kjøpte hjemmesykepleien sin første elektriske bil. Vi sparer miljøet og reduserer
drivstoff kostander. Vi har totalt 9 biler som hjemmesykepleien disponerer. Av disse har vi to
hybridbiler og en el- bil. Vi har godt samarbeid med bilverksted på teknisk som bidrar til at vi
følger opp at vi er en trafikksikker kommune.

Hjemmehjelp
Kort om enheten
 Hjemmehjelp tildeles den som ikke helt eller delvis kan utføre nødvendig husarbeid selv.
Opprettholdelse av brukerens egenmestring skal være sentral, noe som betyr at
heimehjelperen ikke skal overta gjøremål som den enkelte bruker kan utføre selv.
 Hjemmehjelpen utfører nødvendig renhold i de rom som til daglig er i bruk. Kommunen har
lagt seg på en standard der rengjøring i hovedsak utføres hver 14. dag, der oppgaver som
støvtørring, støvsuging, vask av bad, toalett og gulv, samt sengeskift er prioritert.
Det kreves egenbetaling for tjenesten og denne blir beregnet ut i fra den samlede inntekt i
husstanden.
 Det er i desember 2020, 64 hjemmeboende personer/hjem som har vedtak om heimehjelp.
15 av disse har hjemmehjelp hver uke.
 Det er 4 ansatte i totalt 1,75 årsverk i denne tjenesten pr. desember 2020. 1 årsverk er
vakant, og løses med vikarbruk.
Viktige resultater og særskilte utfordringer
 En periode etter korona-nedstenginga i mars 2020, ble tjenesten redusert. Dette skjedde ved
at vi i samråd med brukerne diskuterte om de ville ha færre besøk. Noen valgte å kutte
tjenesten helt ut for en periode, noen valgte færre besøk og noen fortsatte i samme intervall
som tidligere.
 Det er satt fokus på smittevern, men hjemmehjelpene har stort sett kunnet holde avstand til
bruker og har derfor ikke brukt munnbind i vesentlig grad.

7.5.5 Neslandstunet bokollektiv
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Kort om enheten
Neslandstunet bokollektiv har 14 leiligheter fordelt på to avdelinger. Beboerne har et aldersspenn fra
30 til 97 år. Neslandstunet har totalt 8,9 årsverk fordelt på 15 ansatte.
Viktige resultater og særskilte utfordringer
 Koronapandemien har påvirket oss sterkt i 2020. Fellesarealene våre har vært lukket for
pårørende og andre eksterne samarbeidspartnere. Dette har medført at vi ikke har kunnet
gjennomføre aktiviteter som vaffeltreff, andakt, konserter ol. Slik som vanlig.
Det har vært vanskelig å gjennomføre avdelingsmøter, opplæring og veiledningsmøter da
ikke lokalene er store nok til å romme større gruppe med avstand på en meter av hensyn til
smittevern.
COV id 19 har gitt restriksjoner på når personalet kan være på jobb. Dette har medført økt
fravær og vansker med å dekke vaktene.
 Vi har på tross av begrensningene fått gjennomført flere felles aktiviteter ved å tilpasse dette
slik at vi bruker det personalet som til enhver tid er tilgjengelig. Vi har hatt vaffeltreff for kun
våre beboere hvor vi f.eks. har fellessang/høytlesning. Vi har hatt trim og bingo på fellesstue,
noe beboerne setter stor pris på.
I oppstart av pandemien hadde vi tilsynslege her på Neslandstunet pga. stengt legekontor.
Dette fungerte veldig bra. Vi har ellers hatt tett kontakt med fastlegene.
 Vi har gjennomført møter, veiledning og opplæring på nett og vil jobbe videre med å få dette
til å fungere optimalt. Dette krever opplæring for personalet og oppgradering av teknisk
utstyr.
Ansatte har stilt sterkt opp for avdelingen og har dermed dempet den negative effekten
pandemien har hatt.

7.4.6 Psykisk helse og rusomsorg/helsestasjon/skolehelsetjeneste/EMF
Kort om enheten
Psykisk helse og rusomsorg
Avdelinge består av 9 ansatte fordelt på 5,6 årsverk. Avdelingen har ansvar for drift av
dagsentertilbud psykisk helse 2 dager pr uke, og aktivitetstilbud på Tippen 5 dager pr uke. I tillegg
tilbys psykisk helsehjelp i form av støttesamtaler og bistand til dagliglivets gjøremål, både i hjemmet
og i egne lokaler.
EMF Bolig
Avdelingen har fortsatt ansvar for 5 enslige flyktninger som kom til Norge som mindreårige. Alle er
over 18 år nå, men de har fortsatt vedtak om ettervern etter barnevernloven. Ungdommene bor på
hybel i uka, og kommer stort sett «hjem» til Skoleveien i helgene. Boligen har blitt nedbemannet i
august fra 8 til 5 ansatte (Fra 4,6 årsverk til 1,85). De ansatte jobber hver 4. helg og har hver et
primæransvar for en eller flere ungdommer som de følger opp gjennom telefonsamtaler og
hybelbesøk i ukene.
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste
Avdelingen har totalt 3,98 årsverk (en miljøterapeut i 84%, to helsesykepleiere (100% og 90%), en
helsesykepleier under utdanning i 70% og en jordmor i 45%). I tillegg har vi helsestasjonslege og
fysioterapeut.
Formålet med helsestasjons- og skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme
gode sosiale og miljømessige forhold, og forebygge sykdommer og skader. Tjenesten skal så tidlig
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som mulig fange opp barn og unge, gi dem et tilbud og henvise videre ved behov.
Jordmortjenesten gir helsehjelp i forhold til kvinnehelse, svangerskap, fødsel og barseltid.
Viktige resultater og særskilte utfordringer
Psykisk helse og rusomsorg
 Året 2020 har bydd på utfordringer da de ordinære tjenestene som rus og psykiatri vanligvis
utfører tidvis har vært hindret av Korona.
 Brukerne av systemene har tidvis fått oppfølging via telefon, eventuelt ut på tur. Praktisk
bistand har delvis foregått uten at brukerne selv har kunnet vært med.
 I samarbeid med hjemmesykepleien, og hjemmehjelpen har tjenestene blitt fordelt slik at en
tjeneste har utført alt fra praktisk bistand, hjemmehjelp i heimen til støttesamtaler. Dette for
å hindre at flere mennesker enn nødvendig er inne i heimen hos brukere i risikosonen..
 Brukere med særskilte behov har vært prioritert, og har hatt tilnærmet normale tjenester.
 Dagsentrene har vært noe nedstengt, eller hatt reduserte åpningstider, og begrensninger på
antall brukere som kan være der. De ansatte har da utført tjenestene på annet vis, med å
besøke brukere hjemme(utendørs), hatt telefon kontakt, gått turer.
 Noen ansatte har også blitt omplassert til andre helseinstitusjoner når samfunnet var
nedstengt.
EMF Bolig
Til tross for at nedbemanningen har vært krevende, oppleves arbeidsmiljø som god. Gjennomsnittlig
sykefravær for 2020 var på 0,54%



Målet er at alle ungdommer skal få utdanning og kan stå på egne bein på sikt.
Alle ungdommer er fortsatt under utdanning. Én er lærling i rørleggerfaget (vgs3), 2 gutter
går på vgs2 (rørlegger og elektriker) og 2 på vgs1.

Helsestasjon og jordmor
 Helsestasjon har hatt 36 fødsler i 2020. 12 av disse har hatt besøk av jordmor innen 3 døgn
etter hjemkomst fra sykehuset, slik retningslinjene til Helsedirektoratet anbefaler.
 33 nybakte familier har hatt hjemmebesøk av helsesykepleier innen 10 uker etter
hjemkomst. Våren 2020 ble hjemmebesøkene erstattet med vanlige konsultasjoner på
helsestasjon grunnet koronatiltak.
 Helsestasjon har videre gjennomført konsultasjoner og barnevaksinasjoner etter
Helsedirektoratets Helsestasjonsprogram.
 Helsesykepleierne har et tett samarbeid med flyktningetjenesten. Vi er aktive med i mottak
av nye flyktningfamilier som kommer til kommunen, og tar et hjemmebesøk og en
helseundersøkelse på helsestasjon.
 Helsestasjon er videre representert i ulike tverrfaglige fora, slik som BTI-forum, gruppa som
jobber med barnefattigdom og FFB (Fagforum for barnehagene).
 I høst vaksinerte helsesykepleierne 460 innbyggere mot influensa. Dette er en ny rekord i
antall satte influensavaksiner.
I tillegg satte sykehjemmet, Neslandstunet, FH bolig og hjemmesykepleien influensavaksine
på totalt 171 pasienter og ansatte. Noen pasienter ble vaksinert av fastlegen sin.
 Det har vært ekstra mye smittevernsarbeid i året som har gått. I mars ble det avsatt ressurser
til koronatelefon. Den ble ingen stor suksess, og vi erfarte at de fleste ringte legekontoret i
stedet.
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I oktober ble det opprettet smittesporingsteam. Tre av våre (helse)sykepleiere ble med i
teamet.

Skolehelsetjeneste
 Skolehelsetjenesten har merket at flere elever og lærere benytter seg av tjenesten. Vi deltar i
psykososialt team på skolen og blir involvert i mange enkelte saker. Miljøterapeuten er med i
MOT (livsmestringskonsept). Støttesenteret mot incest og overgrep og Amathea (veiledningstjeneste
for å for å forebygge uønska graviditet og svangerskap) har gjennomført undervisningsopplegg i
9.klasse våren 2020. Vi har videre bistått skolene med undervisning i kosthold i 3. trinn og
pubertet i 6. trinn.
 Videre er skolehelsetjenesten med i læringsmiljøprosjektet og dette skoleåret har vi ansvar
for deltakelse i Aktiv365.
 Da skolene ble stengt våren 2020, ble miljøterapeuten på skolen omdisponert til
hjemmesykepleien. Skolehelsetjenesten opprettet Snap Chat-konto «Helsepøddene» for å nå
ut til ungdommene i denne perioden.

Foto: Privat
Ole Ivar Luggens og Knut Olav Ettestad i sving som
hjemmehjelpere under nedstenging av tjenester våren 2020.

7.4.7 Frisklivssentral, Rehabiliteringsteam, Fysio-/ergoterapi
Kort om enheten
Vi har 7 ansatte fordelt på 5 årsverk: 2,8 fysioterapi, 1,0 ergoterapi, 0,4 vernepleier, 0,4 psykiatrisk
sykepleier, 0,2 logoped og 0,2 ernæringsveileder
Viktige resultater og særskilte utfordringer






Tjenesteproduksjonen har etter mars vært preget av Koronapandemien.
De første ukene etter nedstenging var store deler av tjenestene omplassert til andre avdelinger,
men i mai gikk det mer tilbake til vanlig bemanning. Vi hadde også et par langtidssykemeldinger
som satte sitt preg på tilbudet, da spesielt rehabiliteringsteamet.
Koronapandemien gjorde at vi har måttet jobbe annerledes. Vi har planlagt mer, endret på
tjenestetilbudene, og det har gjort det vanskelig å opprettholde det samme tilbudet som før
pandemien.
Fysioterapi, ergoterapi, rehabiliteringsteam, hjelpemiddelformidling og velferdsteknologi kom
raskere tilbake i tilnærmet vanlige former enn frisklivstilbudet.
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Pga. strenge nasjonale restriksjoner på treningsgrupper innendørs fikk vi startet med
treningsgrupper ute først og mindre grupper innendørs etterhvert i løpet av høsten.
Vi har hatt grupper med mindre størrelse enn tidligere, da vi har måttet ivareta smittevern i
tillegg til pasientsikkerhet. Det har blitt flere en-til-en oppfølginger enn tidligere i friskliv.
Vi fikk gjennomført KID-kurs (mestring av depresjon) og første runde av ordinære
frisklivstreninger før nedstengningen i mars i tillegg til oppfølging/opptrening/rehabilitering av
pasienter både i ulike institusjoner/bokollektiver og i hjemmene. Vi har tilfredsstillende
kapasitet på hjelpemiddelformidling og har fått opp mer bruk av velferdsteknologi i løpet av
året. Oppfølgingen av velferdsteknologien er tidkrevende og vi ser at dette fort kan gå på
bekostning av andre oppgaver i avdelingen

7.4.8 Drangedal legekontor
Kort om enheten
Drangedal legekontor består av fire fastlegehjemler i privat praksis. To leger har i tillegg kommunale
stillinger, 0,5 årsverk er knyttet til institusjon og 0,2 årsverk til helsestasjon. Kontor- og
laboratoriepersonalet er kommunalt ansatt og utgjør 3,2 årsverk.
I 2020 startet legekontoret opp med Besokslegen.no. Det kan nå opprettes dialog med fastlege og
bestilles legetimer via E-portal. I 2020 ble det foretatt 867 elektroniske konsultasjoner/kontakter. Det
har gått mye ressurser til testing i forbindelse med Koronapandemien.
Viktige resultater og særskilte utfordringer









Oppstart av Besokslegen.no
Oppstart av legevakt i Skien kommune
Kompetanseutvikling i akuttmedisin i
forbindelse med ny legevakt
Konsultasjoner utført: 9968 inkludert Epkonsultasjoner og Ep-kontakter
Sykebesøk: 228
Laboratoriekonsultasjoner
forhåndsbestilte: 2456
Covid-19 tester: 980
Coronapandemien har vært utfordrende
i forhold til smitteverntiltak, testing og
oppfølging av testresultater

Foto: privat, Fastlege Walter Gdynia utfører covid-19 test

7.4.9 Drangedal kommunale kjøkken
Kort om enheten
Drangedal kommunale kjøkken er liten avdeling med 3 års verk, fordelt på 4 ansatte. Sykefravær i
2020 er 6,6 %
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Vi lager mat til 11 enheter, og mat til dagsenteret for eldre 2 dager i uken, og 3 dager i uken
for dagsenteret for rus og psykiatri, produserer ca. 90-100 middagsporsjoner om dagen.
Vi lager også mat til andre enheter i kommunen på bestilling.
Vi leverer full kost til 74 personer når alle avdelinger er fulle

Foto: Privat
Produksjon og utstyr fra kommunalt kjøkken

Viktige resultater og særskilte utfordringer
 Korona har ikke påvirket vår avdeling utover at vi har hatt redusert bestilling av mat til møter
 Kjøkkenet vil trenge en del oppussing fremover (ble sist pusset opp i 2004)

7.4.10 Vestmar barnevern
Kort om enheten
Vestmar barnevern består av 15 årsverk. Tjenesten dekker Drangedal og Kragerø Kommune.
Tjenesten er delt inn i undersøkelsesteam og tiltaksteam. I tillegg har tjenesten 2 PMTO
terapeuter/miljøterapeuter, merkantil og leder.






Antall innkommende bekymringsmeldinger: 59
Antall opprettet undersøkelser: 28
Barn med omsorgstiltak: 14
Barn med hjelpetiltak: pr.30.06.20: 19
Pr i dag (februar 2021): 26 (*)

(*) Kan ikke få ut nøyaktig tall pr.31.12.2020 på hjelpetiltak.

Økningen i hjelpetiltak som kommer fram i punktlista over har sammenheng med at antall meldinger
økte igjennom hele året for Drangedal.
Det er fremdeles 14 barn med omsorgstiltak i dag. Det er positivt at det er hjelpetiltak som har øktog ikke omsorgstiltak.
Barneverntjenesten opererer ikke med saksbehandlingstid på aktive saker. En sak kan gå over
mange år, mens en annen blir avsluttet etter endt undersøkelse innen tre måneder. Det vises til at
tjenesten ikke har gått over frist på 3 måneder før den konkluderer en undersøkelse. Enten
henlegges saken - eller så går den over i et praktisk tiltak.
Viktige resultater og særskilte utfordringer
 2020 var ett spesielt år for oss alle med pandemien som rammet ikke bare Norge, men hele
verden. Skoler, barnehager og fritidsaktiviteter ble helt eller delvis stengte. Det gjorde at alle
som jobbet med barn ble bekymret. Hvordan skulle man ivare ta de barna som trengte ekstra
støtte og hjelp? Tjenesten hadde spesielt tett kontakt med skolene i denne tiden for
veiledning, og oppfølging av barn man var bekymret for.
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Når skoler og barnehager åpnet opp igjen, økte antall meldinger til barneverntjenesten. Det
man kunne se i løpet av året var at meldingene som kom inn var av en mer alvorlig art. Man
kan tenke seg at det er fordi man kom sent inn og problemene hadde allerede fått vokse seg
store. Tjenesten er fremdeles bekymret for «senvirkningene» av nedstenging av samfunnet.
Tjenesten har i løpet av 2020 fått ferdigstilt punktene som forvaltningsrevisjonen pekte på
som forbedringsområder. Tjenesten har ikke hatt lovbrudd på 3 mnd. fristen for
undersøkelse som var en stor utfordring i 2018 og 2019. Tjenesten har hatt tilsyn fra
statsforvalteren som fant lovbrudd. Tjenesten har svart opp statsforvalteren, og har ikke
avdekket lovbrudd under egne utførte internkontroller. Tjenesten er i gang med å forberede
seg på barnevernsreformen som trer i kraft i 2022. Det er opprettet en styringsgruppe som
består av representanter fra politisk og administrativ ledelse fra begge kommunene. Dette er
både spennende og utfordrerne for små kommuner. Tjenesten ser med bekymring på å
skulle overta flere av oppgavene som har ligget til det statelige barnevernet uten å få tilført
flere ressurser.

7.5 Drangedal sammenlignet med andre – KOSTRA
Kostra
Drangedal guppe 04

Vestfold
og Telemark

Nøkkeltall for helse og omsorgstjenester

2020

2020

2020

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)

378,4

427,5

338,6

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)

85,3

77,6

78,4

Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)

40,7

34,1

28

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)

43,6

43,3

48,7

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)

11,7

11,9

9,9

Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)

0,55

0,46

0,65

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)

10,8

12,5

12,2

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere
0-20 år (årsverk)
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens
samlede netto driftsutgifter (prosent)
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede
netto driftsutgifter (prosent)

11,8

11,4

9,2

44,9

52,9

44,1

5,5

5,6

5,2

30,6

35,7

35,1

Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)
36647
38525
Tabellen viser ulike økonomi og kvalitetsparametere for helse- og omsorgstjenestene i kommunen

29786

Drangedal kommune prioriterer omsorgstjenestene i mindre grad enn andre kommuner. Drangedal
har lavere bemanning i omsorgstjenestene enn de vi sammenligner oss med. Det framgår at langt
flere over 80 år bruker hjemmetjenester i Drangedal. Dette har mest sannsynlig en sammenheng
med at både omsorgsboliger, matombringing og trygghetsalarmer rapporteres som
hjemmetjenester, og Drangedal har et stort omfang av denne type servicetjenester. Dette er et
målrettet servicetilbud, som støtter opp under at folk skal kunne bo hjemme lengst mulig.
Helsetjenestene er prioritert på likt nivå som andre. Avtalte legeårsverk er noe lav, men det er
erfares at kapasiteten likevel er tilstrekkelig. Dette kan ha sammenheng med at 10-15 % av
kommunens innbyggere har fastlege i andre kommuner. Det gjenspeiles god kvalitet i form av god
legedekning på sykehjem.
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Kostra
Drangedal gruppe 04
Nøkkeltall: Psykiatri og helse
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (helse- og omsorg)
(antall)
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000
innbyggere (helse og sosial) (antall)
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere
(helse og sosial) (antall)

Vestfold og
Telemark

2020

2020

2020

9,6

0,1

7,1

14,5

0,2

11,5

2,5

0,1

2,7

5,3

5,1

10,5

Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr)
346,4
Tabellen viser ulike økonomi og kvalitetsparametere for psykiatritjenestene i kommunen

164,6

451,2

Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent)

Drangedal kommune har god kompetanse innen psykisk helse og rusomsorgsfeltet. Tjenesten
prioriteres på lik linje som i andre kommuner i samme KOSTRA gruppe, men langt lavere enn
gjennomsnittet i Vestfold og Telemark. Vårt «nye» fylke består av flere større byer og bynære
pressområder, der forekomsten av rusproblemer og tjenester antagelig er ganske annerledes, enn
hos oss.

Drangedal

Nøkkeltall: Barnevern

Kostra
gruppe 04

Vestfold og
Telemark

2020

2020

2020

12952

9204

8158

Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent)

5,4

5,2

5,5

Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent)

4,3

4,9

4,8

Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent)

5,2

4,3

3,9

78397

55154

50031

519200

397595

436619

Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr)

Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252)
(kr)

Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent)
93
88
97
Tabellen viser ulike økonomi og kvalitetsparametere for det barnevernet. Merk at kostnadene til drift er påvirka av at dette
er interkommunalt samarbeid.

Det er positivt at andelen undersøkelser innenfor frist er så høy. Driften av barneverntjenesten har
høyere kostnader enn de vi sammenligner oss med, både når det gjelder saksbehandlingsressurser og
kostnader til tjenester for barn der vi har overtatt omsorgen. Andelen barn med barneverntjenester
er høyere enn hos sammenligningskommunene. Andel meldinger er på likt nivå med andre.

60

8.0 Bygg, eiendom og kommunalteknikk, sektor 400
8.1 Beskrivelse av sektoren

Kommunalområdet Bygg, eiendom og kommunalteknikk har ca. 50 ansatte, i tillegg er det ca. 20
ansatte i deltidsbrannvesenet.
Sektoren har et bredt spekter av fagfelt med forvaltningsoppgaver innen byggesak, geodata,
landbruk, vilt/natur/miljø, eiendomsskatt og brann og feiing. I tillegg er det forvaltnings- og
drift/vedlikeholdsoppgaver innen renhold, vann, avløp, veier, bygninger, eiendom med mer.

8.2 Økonomi
Sektor

Sektornavn
Bygg,eiendom
kommunal400 teknikk

Regnskap 2020 Rev.bud. 20 Avvik
10 435 898

10 617 367

181 468

Avvik i %
1,71

Bud.reg.
508 000

Oppr.budsjett
10 109 367

8.3 Tjenesteproduksjonen – overordna for sektoren
Det er arbeidet målrettet med strategi og tiltak for å oppnå god balanse innenfor selvkostområdene
og få flere kunder på våre kommunale VA-anlegg. Juni 2020 trådte ny forskrift for vann og avløp i
kraft. Dette har gitt umiddelbar effekt ved flere abonnenter og økte inntekter. Som forventet har
dette gitt rom for å senke årsgebyrene på vann og avløp med 10% for 2021.
Det er brukt store ressurser i løpet av 2020 for å komme i mål med kommunalt vann og avløp til flere
hyttefelt på Gautefall. Dette gjelder Lia, Midtstrandlia, Laukfjell og Bratsbergheia hvor økonomiske
beregninger viser at dette er utbygginger som etter relativt kort tid vil bidra positivt inn i
selvkostregnskapet for vann og avløp. Kommunalt VA til Brattsbergheia er bygd i 2020 og nå helt i
sluttfasen og snart kan 128 nye abonnenter få offentlig vann og kloakk.
For de andre områdene er kommunen i gang med ekspropriasjon for å få tilgang til grunn slik at
arbeidet kan starte opp.
Omtaksering av eiendommer og utskriving av ny eiendomsskatt ble gjort 1. mars 2020. Sist
nytaksering ble gjort var i 2010 og neste kommer da trolig i 2030. Av de ca. 3700 eiendommene som
ble taksert har det kommet inn ca. 150 klager (ca. 4 %). Kvaliteten på arbeidet med nytaksering har
vært god og det lave antall mottatte klager er nok et bilde på dette.
Vi hadde mål om ingen arbeidsrelaterte skader på egne ansatte. Dette har vi klart, ingen skader!
61

Det har også vært et mål å levere tjenester i kommunen på en effektiv måte med god kvalitet. Dette
jobber vi kontinuerlig med. Vi er midt i et omfattende arbeid med å forbedre internkontroll i hele
sektoren.
Vi har som mål å hele tiden tilpasse driftsnivå til økonomiske rammer og behov. Vi klarte dette og
leverte et lite «overskudd» på ca. 200 000 kr. på sektoren i tillegg til å levere et stort «overskudd» på
ca. 1,7 mill. kr. til selvkostfondet for avløp. Ansvar 1569 Brannvesen og ansvar 1570 Renhold har hatt
store budsjettutfordringer i 2020 og endte begge med merforbruk ca. 800 000 kr. Merforbruket på
disse to ansvarene er dekket inn gjennom budsjett- og økonomistyring for sektoren som helhet.
Kommunestyret vedtok omorganisering/nedbemanning av administrative ressurser i 2020.
Ytterligere tiltak for å oppnå økonomisk forbedring er vedtatt for 2021-23. Det er arbeidet med å
iverksette tiltak slik at den økonomiske effekten av dette blir så stor som mulig i budsjettåret. Dette
har vi klart.
Sektor 400 ved kommunalsjef har hatt ansvar for rollen som prosjektansvarlig i majoriteten av de
vedtatte investeringsprosjektene. Videre har sektoren hatt ansvar for å engasjere intern eller ekstern
prosjekt- og byggeledelse.
Sektoren har kjøpt tjenester gjennom interkommunale samarbeid. For sektor 400 dreier dette seg
eksempelvis om:
•
VA-Gautefall (Nissedal)

8.4 Tjenesteproduksjonen – rapport fra enhetene
8.4.1 Miljø og Landbruk
Kort om Miljø og Landbruk
Avdelingen har 3 årsverk og har ansvaret for forvaltning og saksbehandling innenfor jordbruk-,
skogbruk-, vilt- og miljøforvaltning. Med unntak av miljøforvaltning, har avdelingen ansvar for disse
oppgavene også i Kragerø kommune. Statsforvalteren har overført nye oppgaver i løpet av året mens
Kragerø kommune har vedtatt å si opp avtale om landbruk og viltforvaltning f.o.m. 01.01.2022.
Nøkkeltall skog
Avvirkning(m3)

År
2020
2019
2018
2017
2016

55 544
73 221
48 483
60 618
63 454

Nyplanting(stk.)

Ungskogpleie(daa)

40 900
57 900
40 655
54 700
35 240

Tømmerverdi
(mill. kr.)

2 125
1 962
2 329
1 616
1 103

18,9
28,3
17,7
19,9
19,9

Tabellen viser nøkkeltal for de viktigste aktivitetsparameterne i skogbruket siste 5 år
*Kilde: Økonomisystem for skogordningene (ØKS)

Avskyting vilt
Årstall
Elg
Hjort
Rådyr
2018
139
52
12
2019
149
59
39
2020
169
74
72
Tabellen viser fellingsstatistikk for hjortvilt siste tre år. Merk at statistikken er for rådyr p.g.a. manglende
rapportering
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Nøkkeltall jordbruk
År
2020
2019
2018
2017
2000

Areal i drift
da
11 016
10 972
10 436
10 421
10 539

Antall søkere.
Produksjonstilskudd
57
58
58
60
119

Mordyr Storfe
340
264
281
239
266

Tabellen viser utvikling av jordbruksareal i drift, antall aktive drivere av jordbruk og dyretal for storfe.

Viktige resultater/tiltak i 2020
Skog
 Til tross for koronapandemien har skogbruksaktiviteten i Drangedal vært rimelig bra.
 Skogeierne har mottatt 444 459,- i tilskudd til skogkultur og 736 439,- i tilskudd til bygging av
skogsbilvei.
 De nye tilskuddsordningene og overføringen av ansvaret for tilskuddsforvaltning til
skogsbilvei fra fylkesmannen har medført merarbeid for kommunen i 2020.






Vilt
Kommunen har utarbeidet mål for forvaltning av både elg, hjort, rådyr og bever.
I 2020 kom fire vald «tilbake» til Drangedal og det jaktes nå på et totalt areal på 934 643 daa.
For 2020 var 70 % av valdene med i et bestandsplanområde, mot 90 % de foregående årene.
Fellingsprosenten (felt av tildelt) for de respektive artene er som følger; elg 68 %, hjort 30 %,
rådyr 12 %



Miljø
I 2020 har kommunen også vært med på Kystlotteriet som er en ordning for å plukke
«eierløst» søppel i naturen. Noe svakere oppslutning enn tidligere år.





Jordbruk
Drangedal er en av få kommuner i landet som har mer areal i drift i 2020 enn i 2000.
Drangedal var også i 2020 en storbruker av investeringsmidler i jordbruket fra Innovasjon
Norge.
Jordbruket sysselsetter fremdeles flest mennesker i Drangedal.

8.4.2 Teknisk forvaltning
Kort om Teknisk forvaltning
Enheten hadde 6 ansatte med ansvar for forvaltningoppgaver som gjelder kommunale bygninger,
eiendom, veier, byggesak, kart, oppmåling, e-skatt, renovasjon, vann og avløp.
Byggesaksavdelingen har to ansatte i en stillingsprosent på 150%. Avdelingen behandler saker etter
plan- og bygningsloven, jordlova, forurensingsloven og forurensningsforskriften.
Geodata/Oppmåling
Aktiviteten Gauefall er fortsatt god, men det er også merkbar oppgang på fradeling av hyttetomter
andre steder i kommunen.
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Geodataavdelingen bistår også Plan og VA med oppdateringer av sine databaser. I tillegg hjelper også
byggesaksavdelingen med å føre tiltak og oppdatere matrikkelen.
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.
Eiendomsskattekontoret
Etter nytakseringen av Drangedal kommune i 2020 har det kommet inn ca. 150 klager. Noen er
behandlet, andre venter på behandling. Det er vedtatt 37 nye eiendomsskatteobjekter med virkning
frå 01.01.2021
Viktige resultater/tiltak i 2020
Byggesak
 Vi har behandlet 330 byggesaker i 2020 mot 197 saker i 2019.
 Vi har behandlet 30 dispensasjoner.
 Det er foretatt 9 tilsyn på spredte avløp.
 Vi ble arrangert næringsfrokost for å beder kontakten mellom kommunen og næringslivet
vinteren 2020. Arrangementet hadde god oppslutning, men har blitt innstilt inntil videre på
grunn av Covid-19.
 Covid-19 gjorde at vi har brukt hjemmekontor. Dette har ikke medført hinder eller
vanskeliggjort saksbehandlingen. Forhåndskonferanser og møter holdes digitalt og
innbyggerne har ikke uttrykt misnøye, heller tvert om.
 Med bare to ansatte er tjenesten sårbar. Dette fører m.a. til at saksbehandlingen er særlig
utsatt ved ferie og lengre fravær.
 Mad bare to ansatte og strenge tidsfrister for saksbehandlingen er det krevende å ha
kapasitet til lovpålagte tilsynsarbeidet.







Geodata/Oppmåling
Avdelingen har i 2019 behandla ca.70 saker som omfatter gjennomføring av forskjellige typer
oppmålingsforretninger.
Det er etablert 20 nye hyttetomter og 2 nye boligtomter.
Ellers saker som fradeling av tilleggstomter, innløsing av festetomter, grenseoppganger,
sammenslåinger, arealoverføringer og andre type oppmålingssaker.
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.

8.4.3 Renhold
Kort om Renhold
Enheten har ca. 15 fast ansatte fordelt på ca. 12 årsverk som har ansvar for daglig renhold samt
forvaltningsoppgaver knyttet til fagområdet. Enheten utfører sin drift etter standard Insta800.
2020 hovedsakelig vært et år der renholdsavdelingen har kjempet mot koronasituasjonen.
Koronasituasjonen har gitt enheten mange flere arbeidsoppgaver, primært mot helsesektoren men
også i skole/barnehage. Det har vært et merkbart økt behov for renhold grunnet korona og det har
også økt press på de ansatte. Det er merkbart at de ansatte er slitne.
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I 2020 var det behov for ytterligere 5 ansatte i vikariat/engasjement for å dekke opp fravær og økt
renholdsnivå grunnet koronasituasjonen.
Viktige resultater/tiltak i 2020
 Renholdsavdelingen bygger struktur for beder utnyttelse av våre ressurser.
 Mange bygg har krav om ferdigstilt renhold 08.30 som gir utfordringer ift. å utnytte
fulltidsstillinger på en best mulig måte.
 Vi arbeidet for å rendyrke tjenesten ved avvikle arbeidsoppgaver som har «hengt» igjen fra
gammelt av og som ikke primært er en renholdsoppgave. Dette kan gi mulighet for beder
kvalitet og omfang på vår primærtjenester.
 Økt renhold og dyrere varer har gitt utfordringer med budsjett.
 Flere eldre maskiner har havarert men vi har greidd å erstatte disse ved omdisponeringer fra
andre ansvar innen sektoren.
 Økning oppgaver og krav i renholdsavdelingen. Ført til et større press på renholderne.

8.4.4 Teknisk drift VA
Kort om teknisk drift VA
Enhet for teknisk drift vann og avløp består av en driftsleder i delt stilling administrativt og praktisk
utedrift samt tre driftsoperatører i 100% stilling i utedrift og en 50% stilling på service/verksted.

Viktige resultater/tiltak i 2020
 Implementering av ny VA-forskrift med virkning fra 01.06.2020. Ført til økt antall abonnenter
og inntekter.
 For VA- Bratsbergheia er den kommunale delen av prosjektet ferdigstilt, men vi vil også følge
opp den delen som hytteforeningen skal betale siden det skal overtas i kommunalt eie etter
ferdigstilling. Vil gi ca. 130 nye abonnenter til kommunalt vann og avløp.
 Prosjektering på VA-Midstrandlia og Haukelikjenn er snart ferdig og klar til å ut på anbud
 VA-Lia har vært ute på nytt anbud og er planlagt igangsatt våren/sommeren 2021.
 VA-Langmyr til Gautefall RA har vært ut på nytt anbud og blir igangsatt nå i våren 2021.
 Forhandlinger med Hytteforening og utbyggere på Laukfjell.
 Ekspropriasjon for fremføring av VA ledninger på Gautefall er vedtatt av kommunestyret og
vi forventer gjennomføring i 2021.
 Det er gjennomført VA-tilsyn på hyttefelt Brattsbergheia.
 Fortløpende tilknytninger Gautefall, Neslandsvatn og resten av bygda.
 Det gjøres fortløpende kontroller og oppfølging i Komtek (IT-system for forvaltning VAgebyrer) av kommunale gebyrer.
 Planlegging av nytt felles renseanlegg i Nissedal og fordelingsprinsipper.
 Overtakelse VA-Holte har gitt utfordringer grunnet avvik fra kvalitetskrav.
 Påbegynt omfattende jobb med drifts og vedlikeholdsplan for VA.
 Vanskelig å drifte eldre ledningsnett etter gjeldende regelverk grunnet dets oppbygning. Man
må veie opp krav i drikkevannsforskriften mot HMS hensyn til de ansatte.
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8.4.5 Teknisk drift bygg og vei
Kort om Teknisk drift bygg og vei
Enhet for teknisk drift bygg og vei består av en driftsleder i delt stilling administrativt og praktisk
utedrift samt sju driftspersonell i 100% stilling i utedrift og en 50% stilling på service/verksted.
Viktige resultater/tiltak i 2020
Vei
 GS-vei og deler av Hjertesona på Neslandsvatn(som ikke kommer i konflikt med utbedringen
av Skulebakken) er påbegynt og ferdigstilles våren 2021.
 Kåsmyra Badeplass. Planlagt oppstart høsten 2020, ferdigstilles før sommeren 2021.
 Fortau langs Rådhusparken ble påbegynt høsten 2020 og sluttføres i 2021 med beplantning
og taktile heller ved gangfeltene. Prosjektet er utført i egen regi.
 Utført hogst lang deler av Stengerveien. Siste del av planlagte oppgraderingstiltak på
Stengerveien utføres 2021.










Bygg
Installert nytt brannvarslingsanlegg i idrettshallen.
Installert nytt brannvarslingsanlegg og låssystem ved Solbergskolen/VO.
Bygningsmessige brannverntiltak er gjennomført på kommunehuset.
Gjennomført bygging av ny del på brannstasjon og ombygging av deler av eksisterende.
Utbygging av fjernvarmenett til nye kunder på Stemmen.
Oppstart og bygging av nye Kroken barnehage.
Oppgradering av kommunal bolig Mjelkåsveien 21A.
Gjennomført bygging bla. grillbu/toalett i Smibekkhavna nærmiljøpark.

8.4.6 Brann- og feiervesen
Kort om Brann og feiervesen
Brannvesenet har i 2020 hatt ansatt 19 personer på deltid og 1 feier på heltid. Dette medregnet
brannsjef, beredskapsleder og brannkonstabler. Brannvesenet har 4-delt vaktordning.
Gjennom hele 2020 har brannsjef og leder for brannberedskap arbeidet med å tilpasse videre drift
inn i Grenland brann og redning IKS. Dette har krevd mye innsats og fra 01.01.2021 er Drangedal
Brannvesen historie. Da inngår alt fra dette brannvesen inn i Grenland Brann og Redning.
Viktige resultater/tiltak i 2020
 Brannvesenet har i 2020 mottatt 56 alarmer som fordeler seg på branntilløp i og utenfor
bygning, gress- og skogbrann, ingen husbrann med totalhavari, automatiske brannalarmer,
trafikkulykker, redningsoppdrag, feilalarmer og andre alarmer.
 Kjøpt ny moderne brannbil. Brannbilen er ankommet, klargjort og tatt i bruk.
 Nye lokaler til Brannstasjonen er bygd og ferdig innredet.
 Flere brannkonstabler har gjennomført grunnkurs.
 Feiertjenesten har blitt gjennomført rutinemessig med årlig feiing.
 Drangedal Kommunes brann- og feiervesen inngår i Grenland Brann og Redning IKS f.o.m.
01.01.2021.
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8.5 Drangedal sammenlignet med andre (KOSTRA – noen like parametere andre ulike)
I Kostragruppe 04 er det 66 kommuner, bla. Drangedal, Kviteseid, Siljan Vegårshei.
Kostra gr.
04

Drangedal
Nøkkeltall. Brann og ulykkesvern
Brutto driftsutgifter til brann og feiing pr.
innbygger, konsern (1000 kr)
Årsverk i brann- og ulykkesvern, forebygging,
beredskap per 1000 innbyggere (årsverk)

2020

2020

1 166

1 677

Landet
utenom Oslo

2020

0,92 -

Antall bygningsbranner (antall)

1

Vestfold og
Telemark

108

1 293

1 149

0,68
-

0,83
284

Tabellen viser nøkkeltal for brann og ulykkesvern i kommunen og sammenlignbare kommuner

Kostnadene for eget brannvesen i Drangedal kommune ligger på nivå med snittet i Vestfold og
Telemark og godt under nivå i Kostragruppe 04 til tross for noe høyere bemanning.. For 2021 vil disse
tallene komme frå det interkommunale brannvesenet Grenland Brann og redning IKS
Drangedal
kommune

Kostra
gr. 04

Nøkkeltall: Renovasjon, vannforsyning og avløp

2020

Landet
Vestfold og
utenom Oslo Telemark
2020
2020
2020

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr)

3 370

2 856

2 997

2 657

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr)

6 534

3 677

3 645

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)

7 665

6 473

3 881
4 321

4 956

Tabellen viser årsgebyrer innen VA for Drangedal og sammenlignbare kommuner.

Drangedal kommune har mange anlegg (vannverk og renseanlegg) fordelt på få abonnenter. Dette
gjør seg utslag i forholdsvis høyere årsgebyr enn Kostragruppe 04 og de andre kommunene i Vestfold
og Telemark.

Drangedal
Nøkkeltall: Plan og byggesak
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer
gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (%)
Byggesøknader i alt behandlet (antall)
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker
med 12 ukers frist (dager)
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker
med 3 ukers frist (dager)

Kostra
gruppe 04

Vestfold og
Telemark

2020

2020

2020

11

14

15

271

69

216

18

30

36

20

14

16

Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall)
0
89
100
Tabellen viser nøkkeltal for plan og byggesaksbehandlingen sammenlignet med andre kommuner

Drangedal kommune har vært svært effektive og behandlet 271 byggesøknader mot 69 byggesøknader som er
snitt pr. kommune i Kostragruppe 04 og 216 som er snitt for fylket. Saksbehandlingstida er også kort for de
sakene med kort frist.
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Drangedal
Nøkkeltall: Samferdsel
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har
ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)
Andel kommunale veier og gater med belysning av
alle kommunale veier og gater (prosent)

2020

Kostra
gr. 04

Landet
Vestfold og
utenom Oslo Telemark
2020
2020
2020

5,4

9,3

47,3

38,5

Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av
alle kommunale veier og gater (prosent)
70,3
46,2
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og
gater per innbygger (kr)
267
1013
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per
innbygger (kr)
1 653
1 674
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per
km (kr)
90 932
104 322
Tabellen viser nøkkeltal for kommunale veger sammenlignet med andre kommuner

15,7
61,3
27,7

15,6
69,1
18,8

1 271

1073

1 219

1 086

155 710

146 652

Drangedal kommune bruker langt mindre på egne kommunale veier (drift, vedlikehold og
investeringer) sammenlignet med Kostragruppe 04. Dette kan være indikasjon på at kommunen
akkumulerer vedlikeholdsetterslep.
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9.0 Interkommunalt samarbeid
Drangedal kommune deltar i ulike interkommunale samarbeid. De fleste av disse samarbeidene er
innenfor det såkalte «Grenlandssamarbeidet». Det fører for lang å beskrive disse i årsmeldingen.
Kommunestyret vil få informasjon om disse via årsrapporter og regnskap som blir lagt fram som
referatsaker forløpende gjennom året.
Grenlandssamarbeidet består av kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Siljan og
Drangedal. Grenlandssamarbeidet har vedtatt disse 4 satsningsområder for samarbeid i tiden
fremover:





Helse
Utdanning
Infrastruktur
Næring

Ulike problemstillinger innenfor disse temaene er aktuelle på tvers av kommunegrensene.
Samarbeidet er «rigget» slik at alle 6 kommunene nødvendigvis ikke må bli med i et nærmere
definert samarbeidsfelt/avtale på alt. Det gjøres bilaterale avtaler med èn eller flere kommuner på
de felt- og innenfor de funksjons- og tjenesteområder som man selv ønsker og ser gevinstpotensiale.
Formelt inngås de ulike samarbeidende enten ved «Avtale» eller felles interkommunalt selskap.
Kommunedirektørene i de 6 kommunene utgjør praktisk styringsgruppe for en del forskjellige
prosjekter innen satsningsområdene. I tillegg er det etablert administrative- og faglige nettverk som
har til hensikt å samarbeide og utvikle kompetanse innenfor løpende drift av de ulike kommunale
tjenesteområdene. Det vil føre for langt å nevne og beskrive alle samarbeidene i årsmeldingen, så
det er valgt ut noen få samarbeid som har hatt endring eller bevegelse i året 2020.

9.1 Felles landbrukskontor med Kragerø
Drangedal kommune har hatt samarbeidsavtale med vertskommuneansvar for felles
Landbrukskontor med Kragerø siden starten på 2000 tallet.
Drangedal kommune har hatt ansvar for oppgaver innen jord, skog og vilt for Kragerø kommune.
Det siste året har også «Utvalgte kulturlandskap» på Jomfruland og Stråholmen blitt flyttet fra
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark over på kommunene.
Samarbeidsavtalen er imidlertid sagt opp av Kragerø kommune og avsluttes etter 1 års oppsigelsestid
pr. 31.12. 2021.

9.3 Vekst i Grenland (VIG IKS)
Vekst i Grenland er grenlandskommunenes felles næringsavdeling og næringsapparat.
Frem til 2020 har kommunenes egen næringssjef/næringskontakt vært overført/ansatt i VIG, men ble
trukket tilbake til kommunene igjen i løpet av 2019 og 2020.
Representantskapet i VIG har på møte i november 2020 vedtatt å avvikle selskapet i løpet av 2021.
Drangedal kommune har besluttet å betjene sitt næringsapparat og tjenester gjennom intern
organisering i avdeling for «Plan, næring og utvikling» direkte underlagt kommunedirektøren.

9.4 Legevakt
Drangedal kommune har frem til høsten 2020 hatt felles legevaktsamarbeid med Kragerø kommune.
Drangedal kommune vedtok i 2019 å tilslutte seg Skien legevakt og si opp gjeldende avtalesamarbeid
med Kragerø kommune. Forutgående utredning og analyse konkluderte med at man på bakgrunn av
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både faglige og økonomiske faktorer så seg best tjent med tilslutning til en større og mer robust
legevaktordning for Drangedal. Faktisk endring for innbyggere i Drangedal skjedde fra 1. september
2020.

9.5 Grenland Brann- og redning IKS
By- og kommunestyrene i Porsgrunn, Bamble og Drangedal vedtok våren 2019 opprettelsen av felles
brann- og redningsberedskap, inkl. feier tjeneste. Selskapet har vært under opprettelse og dannelse i
løpet av 2020, og er operativt fra 01.01. 2021.
Myndighetsutøvelse på aktuelt område er overført fra Drangedal kommune til selskapet fra januar
2021.
Lokasjon og bemanning (deltidsmannskaper) for Drangedal vil bli i ny brannstasjon på Stemmen
industriområde.
Den nye organisasjonen vil hovedsakelig bestå av 110 ansatte fordelt på 3 brannstasjoner, Porsgrunn
(Herøya industripark - hovedbrannstasjon), Bamble (ny brannstasjon på Rugtvedt) og Drangedal
(ny/ombygget brannstasjon på Stemmen).
Sør-Øst IKS
Grenland Brann- og redning er igjen tilsluttet Sør-Øst 110 IKS.
Sør-Øst 110 IKS er brannvesenets 110-sentral i Sør-Øst politidistrikt (Buskerud, Telemark og Vestfold,
samt Jevnaker i Oppland) med over 710 000 innbyggere. Sør-Øst 110 har ansvaret for mottak og
formidling av nødmeldinger og er fagsentral for alle brannvesen i Sør-Øst. 110-sentralen er lokalisert
i nye lokaler på politihuset i Tønsberg sentrum.

9.5 Grenlandskommunenes innkjøpsenhet (GKI)
GKI ble opprettet i 2007 og er organisert som et kjøpsavtalesamarbeid med Skien kommune som
vertskommune. Alle 6 Grenlandskommuner er tilsluttet ordningen.
GKI har et ansvar for at kommunene til enhver tid har tilgang til oppdatert informasjon om samtlige
rammeavtaler inngått av GKI på vegne av kommunene.
Innkjøpsenheten utarbeider og oppdaterer rutiner, maler og kontraktsvilkår for gjennomføring av
anskaffelser av varer og tjenester innenfor anskaffelsesforskriften.
For Drangedal kommune har GKI i 2020 bistått ved gjennomføring av flere innkjøp/oppdrag, bl.a.
prosjektering/bygging Kroken barnehage, innkjøp av ny brannbil og oppfølging av
veterinærtjenester/avtaler.

9.6 Interkommunalt samarbeid utenfor Grenlandssamarbeidet
Indre Agder og Telemark Avfallsselskap (IATA IKS)
Drangedal kommune har interkommunalt samarbeid på kommunale renovasjonstjenester.
Dette er organisert som et interkommunalt selskap eid av kommunene Nome, Nissedal, Åmli og
Drangedal.
IATA har som formål å sikre en miljøriktig og økonomisk forsvarlig oppsamling, innsamling, transport
og sluttbehandling av avfall, redusere mengden av avfall og legge til rette for gjenvinning gjennom
kildesortering.
I tillegg er kommunen deltager i en rekke andre interkommunale samarbeid knyttet til arkiv, revisjon
m.m. Disse er ikke tatt med i årsmeldingen fordi de i mindre grad leverer tjenester som retter seg
direkte mot innbyggerne.
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