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1. Innledning
Kommunedirektøren legger med dette fram forslag til Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 2024 for Drangedal kommune.
Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan og innen årets utgang
vedta budsjett for kommende kalenderår. Økonomiplanen skal legges til grunn for kommunens
budsjettarbeid og øvrig planleggingsvirksomhet. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire
neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over kommunens sannsynlige inntekter, forventet
utgifter og prioriterte oppgaver i denne perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt
over kommunens samlede gjeldsbyrde og oversikt over renter og avdrag i planperioden.
Kommunestyret vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtak treffes etter
innstilling fra formannskapet.
Endelig innstilling blir avgitt i formannskapets møte 24. november d.å.
Kommunestyret skal behandle budsjett og økonomiplan 10. desember 2020.
Budsjettet er bygget opp etter budsjettforskriftene og inndelt etter organisering av
sektorer/kommunalområde, med underliggende ansvarsområder.

1.1 Budsjett 2021 – Overordnet beskrivelse
Driftsbudsjett er utarbeidet og balansert på totalt 297,8 mill.
Statsbudsjettet for 2021 fortsetter trenden fra tidligere år og prognosene for
økonomiplanperioden tilsier en reduksjon i frie inntekter. De økonomiske utfordringene
framstår som meget krevende på sikt og underbygger behovet for en kontinuerlig fokus på
omstilling, effektivisering og kostnadsreduksjon.
Nominell vekst/vekst i frie inntekter er lavere enn gjennomsnittet for øvrige kommuner i
Telemark/Vestfold. Vi berges riktignok «noe» av inntektsgarantiordningen (Ingar) som
fanger opp endringer i rammetilskuddet fra ett år til neste, og gir en viss forutsigbarhet ved at
veksten ikke avviker vesentlig fra veksten på landsbasis.
Det er 2 forhold isolert sett som har påvirket rammeoverføringer i negativ retning:
-

Lavere vekst i frie inntekter, bl.a. på grunn av:
o Demografi/kommunens befolknings sammensetting
o Negativ befolkningsvekst / færre innbyggere
o Lave kraftpriser har medført sviktende resultat for e-verket. Det er derfor lagt
inn forventninger om et redusert utbytte fra det e-verket.

Tre forhold forsterker denne utfordringen. For de første vedtok vi i budsjettrevisjonen flere
korreksjoner og styrkinger som får varig effekt på driftsnivået utover i perioden. Dessuten har
vi gjennom budsjettarbeidet avdekket en rekke feil i budsjettet som har vært nødvendig å rette
opp for at avdelingene skal ha realistiske budsjetter å styre etter. Sist men ikke minst har de
innen de to store sektorene Helse og omsorg og Kunnskap mangfold og kultur fått økte behov
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gjennom lovpålagte tjenester slik at den samla virkningen av de vedtatte omstillingene er
betydelig svekket. Heldigvis vil effekten av vedtatte og foreslåtte omstillinger øke utover i
perioden.
Omstillingsvedtaket fra kommunestyret i juni 2020 er det viktigste tiltaket for å tilpasse
utgiftsbehovet prognoser om sviktende inntekter i årene framover. Mange av de vedtatte
tiltakene får effekt i 2012, men størstedelen av tiltakene gir først full effekt mot slutten av
perioden. Det samme gjelder de nye tiltakene som er foreslått i sektor 100 og 400.
Stortingsflertallet har tidligere vedtatt en maksimalsats for boliger og fritidsboliger på 4
promille gjeldende fra 2021. Dette betyr at vår sats på dette må reduseres fra 4,1 til 4,0
promille. For å kompensere for dette foreslår kommunedirektøren 4,0 promille også for
næring for året 2021. For resten av økonomiplanperioden har det vært nødvendig å foreslå
satsen for næring økt til 7 promille.
Økonomiplanen er balansert ved at vi bruker nesten hele vår fondsbeholdning. Dersom vi ikke
inntektssituasjonen bedrer seg gjennom neste år må vi iverksette ytterligere omstillingstiltak i
tillegg til de som alt er vedtatt i 2020 og foreslått i dette budsjettframlegget.

Viktige budsjettmessige prioriteringer for 2021
Hovedprioriteringen for budsjett og økonomiplan er strategien «Drangedal i balanse og
utvikling» som er beskrevet i kapittel 1.3. Følgende prioriteringer gjelder for drift- og
investeringsbudsjettet:
Drift


Gjennomføring av omstillingsvedtaket fra kommunestyret sitt vedtak i juni 2020



For å unngå ytterligere kutt i tjenestene i Helse og omsorg og Kunnskap har vi styrket/
begge disse sektorene samlet med 5,3 mill. kr.



Etablering av Grenland Brann og redning IKS vil gi en betydelig styrking av
beredskapen i kommunen.



Tilskudd til drift av Næringshage i Drangedal kommune – kr. 150.000,-



Grendekretsmidler er lagt inn med kr. 500.000,-.



Tilskudd til Tokedølen kr. 200.000,-

Investering
 Bygging av Kroken barnehage


Videre utbygging av vann/avløp på Gautefall inkl. nytt renseanlegg i Treungen fra 2023



Medfinansiering kostnader til avlastningsvei for Gudbrandsveien



Planlegging av VA til Hulfjell/Voje m.m.
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Nye lokaler for ungdomsklubben



Boligtomter i Kroken



Økt ramme startlån for 2021 og 2024



Fortsatt satsing på datautstyr til skolene og digitalisering av tjenester

Investeringsbudsjettet / økonomiplanen for 2021 – 2024 vil bli behandlet under eget kap.
4 i budsjettdokumentet.
Kommunedirektøren foreslår konkret brutto investeringer i 2021 på




Investeringer i 2022 er foreslått til
Investeringer i 2023 er foreslått til
Investeringer i 2024 er foreslått til

For økonomiplanperioden er samlet investering

kr. 99.160.000,-

Vedtatt av k-styret: 104.160 000,-

kr 48.783.000,kr 32.583.000,kr 17.183.000,-

55.783.000,38.583.000,21.183.000,-

kr. 197.709.000,-

219.709.000,-

Vi ser at investeringsnivået i 2021 er svært høyt. De to største prosjektene her er Kroken
barnehage og VA Gautefall. Begge disse prosjektene har hatt svakere framdrift enn det som var
planlagt i budsjettet for 2020 og derfor er det naturlig at investeringsbehovet i 2021 øker.
Vår samlede gjeldstyngde i kommunen er høy, og vi er «heldig» med fortsatt lavt rentenivå.
Det er viktig å ha klart for seg at en sterkere renteoppgang enn forutsatt vil bli en økonomisk
utfordring. Dette er en av grunnene til at vi legger opp til et lavere investeringsnivå utover i
perioden. Det er likevel grunn til å merke seg den gjeld med renterisiko avtar utover i
økonomiplanperioden.

1.2 Oppfølging av omstillingsvedtaket fra juni 2020
Kommunestyret sluttbehandla arbeidet med en omstillingsprosess for den kommunale
virksomheten i sitt møte 18.06. i år. For sektor 100 og 400 så ble en del av det framlagte
forslaget avvist og det ble gitt en ny bestilling til kommunedirektøren:
1) Omstilling skal være en kontinuerlig prosess i Drangedal kommune. Målet er gode og
framtidsrettede tjenester til innbyggere i hele Drangedal, tilpasset gjeldende rammer.
Kommunedirektøren bes bygge videre på erfaringene fra denne omstillingsprosessen og legge
opp til årlig fullverdig behandling av økonomiplan i juni, og årlig revisjon i forbindelse med
budsjettbehandlingen i desember.
4) Kommunestyret ber kommunedirektøren om å se på effektiviseringsmuligheter gjennom
bruk av digitale verktøy, som kommunen fortrinnsvis allerede har, men som ikke blir utnyttet
fullt ut.
5) Kommunestyret ber kommunedirektøren foreslå en omstilling i sektor 100 og sektor 400,
tilsvarende en økonomisk innsparing opp mot 5 millioner kroner årlig innen 2023, ut over
herværende innsparing. Kommunedirektøren bes se sektor 100 og sektor 400 i sammenheng.
Eventuell nedbemanning søkes løst med naturlig avgang og bruk av stillingsbank. Forslaget

6

Kommunestyrets vedtak til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

legges fram for politisk behandling innen behandling av budsjett 2021 og økonomiplan 20212024.
Drangedal kommune står overfor store utfordringer i årene som kommer. Prognosene for
folketallsutvikling er ikke positive og demografiutviklingen viser at vi blir færre unge og flere
eldre. De statlige overføringene følger opp denne utviklingen. Ideelt sett skulle vi tilpasset
tjenestetilbudet til denne utviklingen. Når vi ikke skalerer ned og effektiviserer de tunge
tjenestene til den yngste del av befolkningen som blir mindre, så forsterker dette våre
økonomiske utfordringer.
Omstilling blir derfor ekstra krevende å gjennomføre. Det underbygger pkt 1 i
kommunestyrets vedtak i sak 63/20 – omstilling må være en kontinuerlig prosess i
kommunen. Kommunedirektørens svar på dette er strategien «Drangedal i omstilling og
balanse» med tilhørende satsinger som grunnlag for forslag til økonomiplan og
handlingsprogram de neste 4 år.
Administrasjonen har arbeidet med oppfølging av dette vedtaket siden sommerferien.
Innsparingskravet er krevende reelt sett og ikke minst på den korte tiden som har vært til
rådighet. Sammen med ønsket om at nedbemanning skal skje gjennom naturlig avgang har
dette gjort det utfordrende å planlegge tidspunkt for når innsparingene kan realiseres. Derfor
er effekten på 2021 budsjettet moderat. Full innsparing realiseres først siste år i planperioden.
Med bakgrunn i de utfordringer kommunen står overfor ser kommunedirektøren det
nødvendig å gjennomføre endringer i den interne organiseringen av administrasjonen. Dette er
delvis for å svare opp pkt 5 i kommunestyrets vedtak i sak 63/30, men også for gi større lederog utviklingskraft i administrasjonen. Den nye modellen vil gi større lederkraft til å følge opp
de store utbyggingsprosjektene våre (Kroken barnehage og VA Gautefall) samt å omstille
sektor 400 til et driftsnivå i samsvar med de endringer som er forventet i vedtaket til
kommunestyret. Det vil også bidra til å samle næringsarbeidet relatert til både landbruk og
annen næringsvirksomhet samt bidra til at arbeidet med samfunnsutvikling og
myndighetsutøvelse blir godt koordinert.
Kommunedirektøren foreslår derfor gjennomføre følgende organisatoriske endringer.
1. Myndighetsutøvelse etter plan- og bygningsloven samles i sektor 100 under kommunedirektøren. Ved å samle reguleringsplanlegging og byggesaksbehandling i samme enhet
gir dette grunnlag for utnytting av komplementær kompetanse. Det bør gi grunnlag for
effektivisering slik at vi redusere ressursbruken samlet sett. I tillegg gir det grunnlag for
mer samordnet veiledning og saksbehandling overfor innbyggere og næringsliv.
2. For å følge opp politiske vedtak i sak om både å styrke næringsarbeidet, og samtidig
bidra til reduksjon i rammene til sektor 100 og 400, så overføres landbruk og miljø
også til kommunedirektørens stab i sektor 100. Landbruk er en viktig næring i
Drangedal og det er nødvendig å samle ressursene vi innen næringsutvikling når vi
skal redusere ressursbruken på disse to sektorene samlet. Miljøarbeid har dessuten tett
sammenheng med samfunnsplanlegging og med landbruksforvaltning.
Før endelig beslutning gjennomføres drøftinger med de ansattes organisasjoner. Ved
gjennomføring følges de retningslinjer som kommunen har vedtatt for denne type
omstillinger.
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Organisasjonskartet for sektor 100, Kommunedirektørens stab blir dermed slik:

Organisasjonskartet for sektor 400, Bygg, eiendom og kommunalteknikk blir slik:
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Modellen gir grunnlag for følgende innsparinger
Sektor 400
Naturlig avgang/omstilling/nedbemanning (3 stillinger)
Utgiftsreduksjon ved noe færre/endrede oppgaver.

1 600 000

(Reduksjon innen vedlikehold og tjenestekjøp
Vedlikehold/oppgraderinger mv.)

300 000

Privatisering av kommunale veger

300 000

Sektor 100
Samordning/effektivisering ved mer rasjonell organisering og drift:
(Samorganisering av plan, og byggesak samt redusert konsulentbruk)

400 000

Naturlig avgang/omstilling/nedbemanning 2 stillinger

1 200 000

Prosjektfinansiering, eigeninnsats

200 000

Utmelding av VIG (Næringsarbeid på egen «kjøl»)

500 000

Forarbeid for å bli omstillingskommune
Digitalisering/tjenestekjøp/samarbeid med andre innen IKT og adm. støttetjenester.
Krever utredning og vurdering av kost/nytte siden det det kan medføre
færre lokalt ansatte. Anslag på minimum av innsparing for å realisere
SUM

-200 000
500 000

4 800 000

Gjennom naturlig avgang reduseres bemanningen på sektor 400 tilsvarende 3 stillinger i
hovedsak gjennom naturlig avgang, men også ved endra arbeidsoppgaver/finansiering.
Dette gir en innsparing kr 1, 6 mill. kr. Dette gir likevel ikke fullt ut en tilsvarende netto
innsparing på driftsbudsjettet siden noen av stillingene er delvis finansiert gjennom
avgifter/investeringer. Nedtrekket er likevel reelt og vil eventuelt bidra til reduserte avgifter til
innbyggerne.
Det reduseres i driftsutgifter og konsulentbruk med kr 300 000.
Det iverksettes et utredningsprogram med sikte på hel eller delprivatisere kommunale veger
tilsvarende en innsparing på kr 300 000. En del av utredningsprogrammet bør være om
kommunen skal gjennomføre opprustings- og vedlikeholdstiltak før overføring.
Gjennom naturlig avgang reduseres den nye avdelingen for Samfunnsutvikling i sektor 100
med 2 stillinger tilsvarende 1,2 mil. kr innen ledelse og næring. I perioden må dette løses
gjennom intern rekruttering og kompetanseheving. En viktig del av dette er at vi lykkes med å
bli omstillingskommune slik at vi kan opprettholde og øke innsatsen knytt til næring og
utvikling. Dette er synligjort med en utgift på kr 200 000.
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Det er også lagt til grunn at avdelingen årlig skal hente inn inntekter på prosjekter tilsvarende
kr 200 000.
I kommunestyrevedtaket blir det fokusert på kontinuerlig omstilling og digitalisering.
Samtidig oppfatter kommunedirektøren denne ekstra omstillingsrunden som et politisk signal
om å skjerme primærtjenestene og fortrinnsvis kutte i støttefunksjoner og ikke lovpålagte
tjenester. Derfor iverksettes en utredning for å avdekke om det er mulig å effektivisere deler
av de administrative støttetjenestene gjennom digitalisering og/eller å samarbeidde med andre
kommuner eller kjøpe disse tjenestene av private. Det legges opp til at det må som et
minimum dokumenteres en gevinst på 0,5 mill. kr for at dette skal være aktuelt siden det på
sikt vil kunne medføre stillinger blir flyttet ut av kommunen. Det gjennomføres en egen
utredning om dette i løpet av 2021.
Utmelding av «Vekst i Grenland må sees på som et ledd i å arbeide for å bli
omstillingskommune og en erkjennelse av at vi må priorotere ressursene til lokalt
næringsarbeid. Denne innsparing er først lagt til 2023.
I forslaget blir flere tilsatte på sektor 400 overflyttet til sektor 100. For å sikre nedbemanning
uten oppsigelser vil det være aktuelt å revurdere fordelingen av stillingskutt mellom sektorene
utover i perioden dersom oppstår ledighet i stillinger.

1.3 Overordnet for økonomiplanperioden
Drangedal i balanse og utvikling – en utviklingsstrategi
Drangedal kommune står overfor betydelige utfordringer de nærmeste årene. Som det går
fram av tabellen nedenfor vil folketallet gå nedover i den neste 10-årsperioden. Merk at det
legges opp til økt netto innvandring i årene som kommer. Demografiutviklingen i kommunen
viser også at vi vil øke andelene med eldre slik at det stadig blir færre innbyggere som skal
«forsørge» de som ikke er yrkesaktive. Mobbesakene har utvilsom skapt et negativt
omdømme for kommunen så det er trolig krevende å oppfylle premisset om økt innvandring
de første årene.

Det er kommunedirektørens vurdering at vi trenger enda sterkere prioritering og målretting
vår innsats for å møte disse utfordringene. Drangedal i balanse og utvikling er en strategi for
møte disse utfordringene.
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Hovedprioriteringer:
1. En robust og børekraftig kommuneøkonomi som grunnlag
for et godt og forutsigbart kommunalt tjenestetilbud
2. Målretta satsing på tiltak som kan bidra til et godt omdømme
og ei positiv samfunnsutvikling i kommunen

Tiltak under robust kommuneøkonomi


Tilpasse driftsnivået i den kommunale organisasjon til et langsiktig bærekraftig nivå i
tråd med de vedtak som er fatta i kommunestyret.
o Optimal organisering basert på at de tjenester som har størst avhengighet av
hverandre er organisert og ledet slik at vi får god samhandling og effektiv
oppgaveløsing. Tilstrekkelig lederkraft til å skape utvikling og endring.
o Netto driftsresultat større eller lik 1 %
o Fokus på tjenesteinovasjon og digitalisering av tjenester så langt det kan gi
positiv kost-/nytteverdi – primært økonomisk, men og kvalitetsmessig.
o Et bærekraftig investeringsnivå der vi har prioritert de prosjektene som kan
bidra til å nå hovedmålene om robust kommuneøkonomi og positivt omdømme
som grunnlag for bærekraftig samfunnsutvikling

Tiltak under godt omdømme og positiv samfunnsutvikling


Trygg oppvekst i Drangedal
o Målretta satsing på å utvikle gode oppvekstvilkår for barn og unge
 Delta i læringsmiljøprosjektet
 Følge opp de nye rutinene for å sikre elevene sitt skolemiljø (kapittel 9
A i opplæringsloven)
 Trygge og gode fritidstilbud for ungdom
o Etablere et system for internkontroll for å sikre kvalitet og legitimitet til de
kommunale tjenestene



Motorveg til Drangedal
o Delta i planarbeidet for firefelts motorveg på E18 forbi Kroken
o Bygge ny barnehage i Kroken
o Delta aktivt i arbeidet med å utvikle Fikkjebakke næringsområde
o Etablere attraktive bustadtomter som er klare til bygging når motorvegen kjem



Attraktive Drangedal
o Drangedal som omstillingskommune
o Gjennomføre full utbygging av vatn- og avløp på Gautefall.
o Oppgradering av vår hjemmeside med ny teknologi som legger til rette for
bedre kommunikasjon med innbyggerne.



Aktive eldre i Drangedal
o Etablere attraktive boliger nær de kommunale tjenestene sentralt i kommunen
er et viktig både for å følge opp eldrereformen «Leve hele Livet» og for å frigi
boliger for andre grupper i sentrum og andre steder i kommunen.
11
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o Iverksetting av planarbeid i 2021


Drangedal som klimanøytral kommune
o Lage klimaplan for kommunen med konkrete tiltak for alle sektorer
o Tiltak for å utvikle «grønne» innkjøp skal være en del av planen.

1.4 Kommunedirektørens stab
Kommunedirektørens stab vil etter omorganiseringen som er beskrevet tidligere i dokumentet
ha følgende ansvarsområder.
Plan, næring og utvikling
 Samfunns- og næringsutvikling
 Landbruk, miljø og utmarksforvaltning
 Planlegging og byggesaksbehandling
Økonomi og servicetjenester
 Økonomi og regnskap
 Post- og arkivtjenester
 Servicetorg
HR og lønn
 Personalforvaltning, organisasjonsutvikling m.m. jfr kap 2
 Lønn
IKT


IKT-drift og støttetjenester

Status og utfordringer
Kommunedirektørens stab vil med den skisserte endringen bli større i oppgavetilfang og
årsverk. Hele endringen skjer imidlertid innen den nye avdelingen for Plan, næring og
utvikling. Det blir en viktig oppgave for avdelingsleder å etablere den nye avdelingen med
nye oppgaver og nye medarbeidere slik at vi kan oppnå gode samarbeidsrelasjoner og et godt
arbeidsmiljø. I grunngivingen for endringen ligger det også forventninger til en mer effektiv
og samordnet oppgaveløsning og en styrket utviklingskraft ved å organisere disse tjenestene
under en felle ledelse. Det er naturlig at kommunedirektøren også følger dette arbeidet tett.
Utfordringene for denne avdelingen skisseres i eget kapittel med for de andre administrative
fellestjenestene nevnes nedenfor noen spesifikke utfordringer

Digitalisering og tjenesteinnovasjon
Arbeidet med omstilling og innsparing i innen de administrative tjenestene i sektor 100 og
400 har vist at selv om vi har fremdeles har manuelle rutiner som kan digitaliseres og
effektiviseres. Enkelte systemer er også gamle og lite brukervennlige eller at de i liten grad er
tilrettelagt for videre digitalisering. Gjennom vår deltagelse i det regionale samarbeidet
DigiTV (digitalisering i Telemark og Vestfold) legger vi opp til å gjennomgå systemer og
rutiner med sikte på lage en plan for digitalisering av tjenester og arbeidsoperasjoner.
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Siktemålet er at vi må oppnå både kvalitetsmessige og økonomiske gevinster. Det er naturlig
at vi denne sammenheng også ser på driftskostnader og utviklingskraft for vår IKT-drift. Det
er en forutsetning for å møte de utfordringene vi står over for framover at vi i større grad
greier å digitalisere våre administrative tjenester.

Interkommunalt samarbeid i Grenland
Grenlandssamarbeidet er særlig viktig for oss gjennom det omfattende tjenestesamarbeidet
med store kommuner med sterke fagmiljøer. Dette er vesentlig for at vi kan opprettholde
nødvendig kompetanse i den kommunale organisasjonen. Det bidrar slik sett også til å styrke
vår attraktivitet som arbeidsgiver.
2021 blir første fulle driftsåret for Grenland Brann og Redning IKS og legevaktsamarbeidet
med Skien. Vi legger til grunn at dette vil gi oss gode tjenester i årene fremover. Det blir
viktig å følge opp disse samarbeidene i oppstartsfasen slik at vi sikrer vår innflytelse på de
tjenestene som disse samarbeidene leverer.
Gjennom det interkommunale innkjøpssamarbeidet får vi tilgang til spesialisert kompetanse
innen offentlige anskaffelser samtidig som anskaffelsene blir så store at vi oppnå svært gode
priser på våre innkjøp. Et viktig oppfølgingstema i 2021 er såkalte «grønne innkjøp» noe som
også bør gi grunnlag for lokale innkjøp.
Viktige prosjekter fra handlingsplanen for 2021er:
 Beredskapsnettverket. Samarbeid om beredskapsarbeid i regionen der anskaffelse av
felles varslingssystem til innbyggerne og samarbeid om håndtering
pandemisituasjonen er viktige tiltak.
 Arbeidet med utvikling av velferdsteknologi fortsetter i 2021.
 eByggesak er et prosjekt for etablering av digital byggesaksbehandling for alle
kommunene.
 Nytt saksbehandlingssystem er et stor og viktig anskaffelsesprosjekt som skal
gjennomføres i 2021.
 DigiTV er et helt nytt prosjekt felles for alle kommunene i det nye fylket der
Grenlandsamarbeidet bidrar med vårt medlemskap. Dette handler om samarbeid og
kunnskapsdeling om digitaliseringsprosjekter i kommunene. Dette kan bli et nyttig
samarbeid for vårt eget arbeid med digitalisering.
Interkommunalt samarbeid med Kragerø
Vi har flere viktige tjenestesamarbeid med Kragerø kommune:
 Barnevern med Kragerø som vertskommune
 Landbruk og viltforvaltning der vi leverer slike tjenester til Kragerø
 Felles kommuneoverlege der Kragerø leverer denne tjenesten til oss.
Disse samarbeidene er relativ uformelt organisert. Erfaringer fra 2020 viser at det er behov for
å gjennomgå samarbeidsrutinene slik at vi sikrer god dialog og forutsigbarhet om kostnader,
tjenestekvalitet og andre forhold som påvirker de tjenestene vi leverer/mottar.
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Plan, næring og utvikling
Stillinger:
Som følge av omstilling og omorganisering i sektor 100 og sektor 400 vil dette bli en ny
avdeling i rådmannens stab som tidligere omtalt. Mer detaljer rundt dette fremkommer også i
budsjettforslaget for sektor 400.
Fagområder:
Denne delen av rådmannens stab vil fra 2021 inneholde følgende
tjenesteområder/fagområder:
 Samfunns- og næringsutvikling
 Landbruk, miljø og utmarksforvaltning
 Planlegging og byggesaksbehandling

Status og utfordringer:
Kommunal Planstrategi:
Kommunal planstrategi for 2020-2024 ble vedtatt av kommunestyret 290920 der det blant
anna heter:
«Tiltakene for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel skal ha en tydelig sammenheng
med økonomiske prioriteringer, gjennom å behandle handlingsplanen til kommuneplanens
samfunnsdel og økonomiplanen som én plan; Handlings - og økonomiplan»
Dette er i tråd med føringer og lov/forskriftsendringer fra sentrale styresmakter.
Kommunedirektøren legger derfor opp til at forslag til revidert handlingsdel til
samfunnsplanen blir fremmet til behandling sammen med økonomiplanen.
Kommuneplanens samfunnsdel.
Gjeldende samfunnsplan for Drangedal kommune ble vedtatt av kommunestyret september
2019. Planen er blitt til med stor medvirkning fra grendene, næringsliv og frivillige lag og
foreninger.
Kommunestyret gjorde i saken om kommunal planstrategi 290920 slikt vedtak:
«Kommuneplanens samfunnsdel vedtas tidlig i kommunestyreperioden slik at den kan fungere
som politikernes styringsdokument i resten av perioden».
I og med at prosessen med ny samfunnsdel forutsetter brei og relativt tidkrevende
medvirkning, også av kommunestyret selv, vil dette være krevende, med mindre det sittende
kommunestyre deltar i alle forberedende aktiviteter/prosesser og ett nytt kommunestyre gjør
selve vedtaket.
I og med at siste revisjon av samfunnsplanen ble gjort så sent som i september 2019, er
kommunedirektøren sin anbefaling til å følge opp intensjonen i kommunestyrevedtaket ved at
en starter opp prosess med revisjon av samfunnsdelen tidlig i 2021 og tar sikte på å få vedtatt
denne i kommunestyret medio 2022, altså rundt midt i kommunestyreperioden.
Andre viktige kommunale planer som vi planlegger ferdigbehandlet i 2021 som oppfølging av
vedtatt planstrategi og andre politiske vedtak:
•

Kommunedelplan (KDP) Gautefallheia

•

KDP Drangedal Sentrum
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•

Områderegulering Neslandsvatn

•

Reguleringsplan Stemmen Næringsområde

Boligpolitikk
Nybygging av boliger blir vurdert å være en svært viktig faktor for utviklingen av folketallet i
kommunen, og må derfor være en høyt prioritet oppgave for kommunen. Det er gjort politiske
bestillinger på flere aspekter innen boligpolitikk/strategi som må følges opp i 2021.
Med de store, kommunale investeringer i ny barnehage og trolig ny, firefelts E18 nærmere
Drangedal vil det være naturlig å forvente høyest etterspørsel etter boliger og boligtomter i
Krokenområdet. Arbeidet med både privat og kommunal tilrettelegging på boligsektoren her
bør derfor ha høy prioritet.
I Drangedal sentrum er det stort behov for ett variert og større tilbud på leiligheter. Dette er
fulgt opp av eldrerådet og kommuneadministrasjonen, som spesielt har sett nærere på
mulighetene i området Lindheimtomta/Doktormyra. Dette vil bli fulgt opp i administrasjonens
forslag til ny Kommunedelplan for Drangedal sentrum og med forslag til mulighetsstudie og
forprosjekt i 2021.
Snøproduksjon i Biathlonanlegget på Gautefall
Drangedal kommunestyre vedtok i 2020 å legge til rette for snøproduksjon på Gautefall
Biathlon i nært samarbeide med næringslivet på Gautefallheia. Dette vil være ett viktig bidrag
til å sikre skiløyper i en lang sesong, som vil være til stor fordel både for fastboende,
tilreisende og næringslivet i området.
Stedsutvikling.
Som oppfølging av politiske vedtak har kommunen arbeidet aktivt med å etablere statlig sikra
friluftslivsområder og søkt om midler til tiltak på disse. De områdene som har fått tilsagn om
sikring og midler til tiltak i senere tid er Kragerøbanetrasèn ved Neslandsvatn, Toke Brygge,
Smibekkhavna, Kåsmyra Badeplass i Kjosen og ved Bikkjehola på Neslandsvatn. Kommunen
tar sikte på fortsatt å arbeide aktivt med dette i 2021 og vil blant annet prøve å få etablert
resten av arealene etter Kragerøbanen i Drangedal som friluftslivsområde og tur/sykkelsti.
Det er også ett arbeide i Kragerø kommune med dette som vil kunne åpne for en spennende
tur- og sykkelsti på strekningen etter Kragerøbanen helt fra Sannidal til Neslandsvatn.
Mobildekning
Kommunen har underskrevet en intensjonsavtale med Telenor om etablering av nye
mobilmaster i Ytre Kroken og på Nakksjø. Disse forventes satt i drift i løpet av 2021. Dette
vil ha stor betydning for både næringsliv, bosetting og beredskap i områder med dårlig og
ingen mobildekning i dag. Kommunens andel (grunn og strømframføring) er i hovedsak
finansiert med bunden avsetning til dette formålet fra tidligere.
Trygghetsalarmer og annet brukerplassert utstyr blir nå i utgangspunktet knyttet opp til
mobilnett. God mobildekning i hele kommunen er derfor svært viktig også av denne grunn.
Energi- og klimaplan.
Gjeldende plan ble sist vedtatt av kommunestyret i 2013. Denne vil bli prioritert oppdatert i
2021 i samsvar med vedtak om kommunal planstrategi 2020-24.
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Større fokus på utvikling.
Når disse forvaltningsområder nå blir organisert sammen i rådmannens stab, må målet være
enda større fokus på potensialet i Drangedal for utvikling og samhandling både intern og
eksternt.
I og med at Drangedal også har ansvaret for forvaltning innen viltforvaltning, skogbruk og
jordbruk for Kragerø kommune bør det legges til rette for samordnende satsinger og
utviklingsprosjekter sammen med både kommune og næringsliv i Kragerø.
Budsjettmessige kommentarer
Budsjettforslaget innebærer fortsatt tilskudd til Visit Drangedal (nå Visit Gautefall) med kr
150 000,- og driftsstøtte til Tokedølen med kr 100 000,- samt kjøp av sommerruter med
ytterligere kr. 100 000,-. Vårt bidrag til Drangedal næringsfond med kr 500 000, er også
videreført. Det samme gjelder tilskuddet til Drangedal næringshage med kr 150 000,-.
Tilskudd til sommerjobb for ungdom er tatt bort fra og med 2021. Dette er tatt inn igjen av kommunestyret
10.12.20.

Forholdet til Vekst i Grenland IKS (VIG)
Drangedal har gjennom sitt medlemskap i Vekst i Grenland IKS (VIG) tidligere overført vår
næringsressurs til VIG. I dag er næringssjefen utleid til Vig og andre regionale aktører slik at
stillingsressursen lokalt er 30 %. Fra de største eierne signaliseres det at det er et ønske om
mer lokale prioriteringer av de store prosjektene i Grenland. Selv om en positiv utvikling i
Grenland også er positivt for Drangedal er økonomien vår så anstrengt at det er vanskelig å se
at vi kan forsvare kostnadene med dette medlemskapet dersom utviklingen går i denne
retning. Det kommunedirektøren sin vurdering at de små næringsressursene vi har må
prioriteres til lokalt arbeid i Drangedal. Derfor foreslåes det utmelding av Vekst i Grenland fra
senest i 2023 tilsvarende en innsparing på kr 500 000.

Samfunnssikkerhet og beredskap
Fokusområder innenfor samfunnssikkerhet og beredskap i 2021 vil være å oppdatering av
overordnet risiko og sårbarhetsanalyse og bygge videre på kunnskap i beredskapsledelsen om
hvordan en best kan fungere under en hendelse.
Det vil i løpet av 2021 bli implementert nytt system for befolkningsvarsling i kommunen.
Dette skal brukes ved større hendelser der det er behov for å nå ut til alle innbyggerne i
kommunen. Prosjektet blir ledet av Porsgrunn kommune på vegne av de seks
Grenlandskommunene.
Samfunnet har i stor grad gjort seg avhengig av teknologiske installasjoner og systemer for å
kontrollere og styre blant annet samfunnskritisk infrastruktur som vannleveranse, avløp, elkraft og fjernvarme. Dette gjør at vi blir mer sårbare i forhold til bortfall av blant annet strøm
og ekom.
Økning i klimarelaterte uønskede hendelser gir store utfordringer med å sikre blant annet
samfunnets infrastruktur. Nye statlige planretningslinjer (SPR) for klima og energiplanlegging
og klimatilpasning fra september 2018 gjør at kommunen må ha et større fokus på klima og
energiplanlegging og klimatilpasning i all kommunal saksbehandling.
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Det er i dag økt fokus på samfunnssikkerhet og beredskap i Drangedal kommune. Kommunen
må sørge for å ha et oppdatert risikobilde som grunnlag for forebyggende tiltak og for å ha
beredskapsplaner dersom en større krise skulle oppstå.
Kommunen har følgende fokus innenfor samfunnssikkerhet og beredskap:








Alle ledd i organisasjonen skal arbeide for å redusere muligheten for at uønskede
hendelser eller kriser kan oppstå og ha planer for avbøtende tiltak dersom en uønsket
hendelse skulle inntreffe. Dette skjer blant annet gjennom løpende HMS arbeid,
Planer som omhandler beredskap ved kriser og katastrofer skal ajourføres løpende
eller minst en gang i året.
Kommunen skal minst hvert fjerde år gjennomgå den helhetlige risiko og
sårbarhetsanalysen
Samfunnssikkerhet og beredskap må innarbeides i kommunens opplæringsplan og tas
med der det er naturlig i den enkelte virksomhets opplæring
Drangedal kommune skal fortsette det gode samarbeidet med de andre kommunene i
Grenland med tanke på å gjøre oss mindre sårbare og forbedre beredskapen
Det skal avholdes møte i beredskapsrådet en gang i året.
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2. Organisasjonsutvikling
Oppfølging av vedtak om innsparing fra juni 2020 vil føre til en del endringer i
organiseringen. En del av tiltakene er allerede i gang, og det blir også endringer i 2021.
Organisasjonsendringene er omtalt nærmere i kapittel 1.
Kommunedirektøren ønsker videre å ha et sterkt fokus på digitalisering, utvikling og
innovasjon i organisasjonen for å fortsette å effektivisere og forbedre tjenestene. Det vil være
fokus på å videreutvikle eksisterende IT- løsninger for å oppnå nye og mer effektive måter å
jobbe på. Det vil også være et satsningsområde å møte lovpålagte krav til rapportering,
internkontroll og dokumentasjon. I ny kommunelov er det en ny og mer omfattende
bestemmelse om administrativ internkontroll. Gjennom 2020 og 2021 blir prosjektet
«Kvalitetsstyring og internkontroll» gjennomført, og internkontrollen i hele organisasjonen
skal gjennomgås og styrkes.
I ny hovedtariffavtale er partene enige om å løfte fram kompetanse som en felles satsing i
denne tariffperioden, og om å fortsette arbeidet med å øke andelen heltidsansatte i
kommunesektoren. I Drangedal kommune fortsetter arbeidet med heltid-deltid i samarbeid
mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Dette arbeidet har hatt fokus på Helse og velferd.
Sentrale parter vil også komme med anbefalinger til kommunene for det videre arbeidet. Vi
jobber videre med kommunens eksterne og interne informasjon. Vi bruker hovedsakelig
ansattportalen og epost til intern informasjon, og vi bruker hovedsakelig hjemmesiden og
sosiale medier til å informere innbyggerne. Det er satt i gang et arbeid med å utrede ulike
løsninger med tanke på å anskaffe ny hjemmeside/ansattportal der målsettingen er bedre
oversikt og forenklet bruk.

2.1 Utvikling i årsverk
Årsverk
For 2021 er det budsjettert med 316,66 faste årsverk/hjemler fordelt på ca. 440 ansatte.
Endringer i årsverk gjennom 2021 vil omtales nærmere under kapitlene fra
kommunalområdene. I oversikten under vises budsjetterte årsverk ved inngangen av året.
Årsverkene er slik fordelt:
Kommunalområde/
Stab
100
Kommunedirektørens
stab
200 Kunnskap,
mangfold og kultur
300 Helse og velferd

Budsjetterte
årsverk 2018
22,70

Budsjetterte
årsverk 2019
23,10

Budsjetterte
årsverk 2020
22

Buttsjetterte
årsverk 2021
25,5

138,03

128,54

124,65

126,22

138,50

143,49

139.60

132,5

40,27

40,27

32,04

335,40

326,52

316,66

400 Bygg, eiendom og 30,06
kommunalteknikk
Totalt Drangedal
329,29
kommune
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Lærlinger
Drangedal kommune har som mål å ha 7 lærlinger, og viderefører dette for 2021. Drangedal
kommune tilbyr læreplasser innen helsefagarbeiderfaget og barn-og ungdomsarbeiderfaget.
Lærlingene regnes ikke med i oversikten over årsverk. Drangedal kommune er medlem i
OKOS, Opplæringskontoret for offentlig sektor.

2.2 Organisering
Drangedal kommune er organisert med 3 kommunalområder og kommunedirektørens stab:

2.3 Kompetanse
Det blir hvert år utarbeidet en overordna kompetanseplan for Drangedal kommune. Denne
beskriver satsningsområder som er felles, og beskriver også kommunalområdenes
hovedsatsningsområder for året. Kommunalområdene lager plan for kompetansehevende
tiltak innenfor sine fagområder.
Koronasituasjonen har gjort det vanskelig å gjennomføre kompetansetiltak som innebærer
fysisk oppmøte på for eksempel kurs og lederutvikling gjennom 2020, og det er også
vanskelig å planlegge for første del av 2021 på grunn av smittesituasjonen.
Vi har hatt fokus på å gjennomføre kompetansetiltak ved bruk av elektroniske løsninger,
eksempelvis Teams og KS læring, og vil også bruke dette i videre arbeid med
kompetanseutvikling.

2.4 Tjenesteproduksjonen
Brukernes forventninger til kommunale tjenester setter krav til tjenesteproduksjonen og
kvalitet på tjenestene. Drangedal kommune må være klar og tydelig på hvilken intern og
ekstern tjenesteproduksjon de kan og skal levere, og hvilken kvalitet tjenestene skal ha.
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2.5 Styringsdokumenter
Styringsdokumentene til Drangedal kommune består av:
 Kommuneplanen
 Økonomiplanen (4-års plan)
 Årsbudsjett
 Virksomhetsplaner og driftsrapporter
 Årsmelding
I tillegg vil våre rutiner, retningslinjer og prosedyrer være styrende for vår virksomhet.

Styringsprosessen tar utgangspunkt i:
 De langsiktige målene og strategiene
 Fokusområdene: Brukere, medarbeidere og økonomi
 Målene innenfor hvert fokusområde
 Ambisjonsnivået vårt
 Måloppnåelse
Resultatledelse/ Balansert målstyring
Kommunedirektøren legger stor vekt på myndiggjøring av de tjenesteproduserende
virksomhetene som gjennomfører politiske vedtak, mål og strategier i praksis. Dette
forutsetter rapportering gjennom året. Drangedal kommune har et plan- og styringssystem
basert på resultatledelse, balansert målstyring (BMS). Kommunedirektøren utarbeider
lederavtaler og delegering til kommunalsjefene med fullmakter, mål og hovedoppgaver.
Kommunalsjefene utarbeider videre delegering til sine ledere. Mellomlederne rapporterer i
BMS i forhold til økonomi og sykefravær. Delegeringen forutsetter etterlevelse av rutiner,
retningslinjer og prosedyrer.

2.6 Økonomisk rapportering
Ledere har tilgang til oppdaterte regnskapstall i BMS. Hver natt overføres regnskapstallene
elektronisk fra regnskapssystemet Agresso. Kommunalsjefene og virksomhetslederne skal
kommentere avvik og beskrive eventuelle nødvendige tiltak for å nå oppsatte mål. Målet er et
regnskap i balanse med budsjett.

2.7 Brukere
Det skal gjennomføres brukerundersøkelser som skal dekke de fleste virksomhetene i den
kommunale tjenesteproduksjonen. Resultater fra tidligere gjennomførte brukerundersøkelser
tyder på at innbyggerne stort sett er meget godt fornøyd med kvaliteten på de tjenestene de
mottar. Mål for brukertilfredsheten omtales nærmere under hvert kommunalområde.
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2.8 Medarbeidere
Medarbeiderundersøkelse
Drangedal kommune bruker KS sin 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse som er spesielt
utviklet for kommuner og fylkeskommuner. Den gjennomføres i Kommuneforlagets
elektroniske løsning (Bedre kommune). 10-FAKTOR-undersøkelsen omfatter ti spesielt
utvalgte faktorer som hver måles med noen få måleindikatorer/spørsmål. 10-FAKTOR er en
utviklingsorientert medarbeiderundersøkelse, og de ti faktorene er valgt ut basert på flere
kriterier. De to viktigste kriteriene er at faktorene er dokumentert viktige og samtidig mulig å
utvikle.
Undersøkelsen ble for første gang gjennomført i Drangedal kommune i 2017, og den
gjennomføres hvert 2. Resultatet for 10-faktor i 2019 var likt eller bedre enn
landsgjennomsnittet for kommuner, og bedre enn egen målsetting som var likt eller bedre enn
egne resultater fra 2017.
Mål for 10-faktor medarbeiderundersøkelse undersøkelsen for 2021 er satt til likt eller bedre
enn resultatene for Drangedal kommune for 2019:

Faktor

Navn

Faktor 1
Faktor 2
Faktor 3
Faktor 4
Faktor 5
Faktor 6
Faktor 7

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

Faktor 8
Faktor 9
Faktor 10

Mål Drangedal
2021
(Resultater
2019)
4,3
4,3
4,4
4,3
4,1
4,3
3,9

Landssnitt
Kommune 2019

4,5
4,3
4,7

4,5
4,1
4,7

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

HMS og IA arbeidet
Fra 01.01.19 ble det avtalt ny IA avtale mellom de sentrale parter med hovedmålsettingene
om at sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for
2018, og at frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.
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 også en
handlingsdel med tiltak med mål om å redusere sykefravær og hindre frafall. Planen
inneholder også HMS/IA-årshjul med hovedaktivitetene som skal gjennomføres for alle
avdelinger gjennom året:
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Risiko og sårbarhetsanalyse(r)/ROS-analyse gjennomføres minst en gang per år og når
risikoforholdene endrer seg eller det skjer andre større endringer
Utarbeides HMS-hjul/Plan over hovedaktivitetene innen HMS
Sette mål for helse, miljø og sikkerhet
Lage oversikt over lover, forskrifter og krav i HMS-lovgivningen som gjelder for
avdelingen
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 QM+
Gjennomgang av organiseringen og ansvarsfordelingen i avdelingen. Dette gjelder
også hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og
sikkerhet er fordelt, og skal være kjent for alle ansatte
Brannøvelse
Vernerunde
Medarbeidersamtaler
10-faktor Medarbeiderundersøkelse skal følges opp

Dersom avdelingen har behov for andre tiltak i årshjulet, så innarbeides dette i lokal HMS/IA
plan. Andre HMS tiltak som er igangsatt er at ansatte i Drangedal kommune har tilbud om
trening til redusert pris på treningssenteret Pro Sport Support som et helsefremmende tiltak.
Vi har utarbeidet lokal 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 på
bakgrunn av helsemessige årsaker. Vi er medlemmer i stiftelsen Vestmar bedriftshelsetjeneste
(VBHT). De deltar aktivt i oppfølgingsarbeidet, og vi har også fokus på å bruke VBHT i det
forebyggende og helsefremmende arbeidet. Vi har egne aktivitetsplaner for bruk av VBHT,
både på overordna nivå i kommunen og for hvert kommunalområde. Vi samarbeider også tett
med NAV, både lokalkontoret og IA-rådgiver.
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har 6- 8 møter i året, og følger opp både fraværsstatistikken og
HMS-avvik i hvert AMU møte.
Arbeidet med å sikre likestilling, integrering, tilgjengelighet og en høy etisk standard
I følge Kommuneloven §48 (5) skal det redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som
planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten.
Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen
eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges
iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsog diskrimineringsloven, samt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven
når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering,
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Denne redegjørelsen legges fram i kommunens
årsberetning/årsmelding. Drangedal kommune har vedtatt ny etisk standard for alle ansatte i
2020, og det vil bli videre arbeid med implementeringen av dette. Arbeidet med høy etisk
standard og betryggende kontroll vil også omtales nærmere i årsmelding for 2020.
Sykefravær
Drangedal kommune har gjennom mange år hatt et relativt lavt sykefravær. Variasjonene i
sykefraværet er store mellom kommunalområdene og de ulike virksomhetene. Sykefraværet
for Drangedal kommune (juridisk enhet) er fra januar 2020 – tom august 2020 på 6,3 %. Dette
inkluderer både legemeldt og egenmeldt fravær.
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De enkelte kommunalområdene og virksomhetene setter egne mål for sykefraværet, og følger
opp dette som en del av det systematiske HMS-arbeidet.
For 2021 har Sektor for Kunnskap, mangfold og kultur som målsetting å ha under 5,5 %
sykefravær totalt i sin sektor, og Helse og velferd har som målsetting å ha under 7,5 %
sykefravær. Sektor for Bygg, eiendom og kommunalteknikk har som målsetting å ha under
4,5 % fravær, og kommunedirektørens stab har satt mål på et fravær under 4,5 %.
Mål for sykefraværet totalt for Drangedal kommune for 2021 vil kommunedirektøren fortsatt
sette til 6,5 %, det vil si et nærvær på 93,5 %.

2.9 Lønnsvekst
Av kommunens driftsutgifter utgjør lønn og personalkostnader ca. 2/3 av de totale
driftskostnadene, og er bundne utgifter i samsvar med de stillingene og de ansatte kommunen
har. Statsbudsjettet forutsetter en lønnsvekst på 2,2 % for 2021. KS har anslått overhenget til
2021 til 0,3 %. Det er satt av lønnsmidler for de enkelte budsjettansvar til forventede
lønnsforhøyelser for 2021 på 2,0 %. Dette utgjør totalt kr. kr. 5.073.000,- inkludert sosiale
kostnader (arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader). Pensjonspremie er beregnet for KLP
med 19,0 % og for SPK med 13,0 %.
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3. Driftsbudsjett
Alle tall i kr.
Brutto
utg.
099 FINANSIERING

2021

1601 Skatter
1602 Eiendomsskatt

150

1603 Salgs- og skjenkeavgifter
1641 Rammetilskudd
Andre
1646
kompensasjonstilskudd
Komp.tilsk.
1647
Husb.Sjukeheim

Inntekt
eks.
momsk.
2021

Inntekt
Momskomp

Netto
utg.

2021

Brutto
utg.

2021

2020

Inntekt
eks.
momsk.

Inntekt
Momskomp

2020

Netto
utg.

2020

2020

-93 800

-93 100

-14 200

-13 900

-152

-152

-152

-178 988

-178 988

-178 067

-178 067

-435

-435

-460

-460

-1 318

-1 318

-1 439

-1 439

-94 830

-94 830

-16 015

-15 865

-152

300

1661 Avskrivninger

29 900

-29 900

0

29 900

-29 900

0

1671 Renter

10 825

-7 540

3 285

14 270

-8 177

6 093

1672 Avdrag

27 983

-7 983

20 000

27 983

-7 983

20 000

-22 810

-22 810

-28 310

-28 310

-6 723

-6 723

-4 503

-4 503

305

-305

0

290

-640

-350

69 163

-366 999

-297 836

72 743

-367 631

1673 Aksjer/andeler
1682 Avsetn./bruk av disp.fond
1683
Kraft-fondet
2
100 Finansiering

0

0

-294 188

I neste tabell er disse tallene ytterligere splittet opp for å gi fyldigere opplysninger.
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3.1 Sektor 099 Finansiering

Skjema 1A
Alle tall i hele tusen kr.

Sektor 099 Finansiering
Budsjett

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd

Økonomplan

Budsjett

2020

2021

-93 100

-94 830

2023

2024

-94 289

-93 785

-93 365

-171 812

-170 512

-178 988

-173 165

-13 900

-15 865

-16 760

-17 555

-17 805

Salg av matrikkelopplysninger m.m.

-60

-60

-60

-60

-60

Skjenkeavgifter

-92

-92

-92

-92

-92

Mottatte reguleringsavgifter kraft

-290

-305

-305

-305

-305

5.1 Kompensasjonstilskudd sykehjem

-916

-843

-843

-843

-843

5.1.1 Kompensasjonstilskudd
omsorgsboliger Stemmenv. 6

-523
-475

-475

-475

-475

5.2 Rentekompensasjon skoleanlegg

-293

-278

-278

-278

-278

5.3 Rentekompensasjon kirkebygg

-167

-157

-157

-157

-157

-287 408

-291 893

-286 424

-285 362

-283 892

7.2 Renteinnt. Inkl. avkastning pensjon

-8 177

-7 540

-7 540

-7 540

-7 540

7.4 Eieruttak fra Drangedal Everk KF

-7 500

-2 000

-7 500

-7 500

-7500

8.1 Renteutgifter på eksisterende gjeld samt
overført invest. for KLP

14 270

10 825

10 875

10 925

10 975

9.1 Avdrag brutto inkl. Everkets andel

27 983

27 983

27 983

27 983

27983

9.11 Avdrag mottatt fra Everket

-7 983

-7 983

-7 983

-7 983

-7 983

Netto finansinntekter/-utgifter

18 593

21 285

15 835

15 885

15 935

Til/fra ubundne avsetninger (disp.fond) *)

-4 503

-6 723

-3 579

-681

-2201

-350

0

0

0

0

290

305

305

305

305

-4 563

-6 418

-3 274

-376

-1 896

-20 810

-20 810

-22 308

-22 308

-22 308

-294 188

-297 836

-296 171

-292 161

-292 161

Skatt på eiendom

Sum frie disponible inntekter

Bruk av bundne avsetninger
Til bundne avsetninger Kraftfond
Netto avsetninger
Overføring fra Sektorjustering/nye inntekter
Til fordeling drift av sektorer

-178 067

2022

Økonomi- Økonomiplan
plan

*) Oversikt over estimert disposisjonsfond:
Bokført/estimert:
Pr. 30.06.2020
Bokført 31.12.19
19,8 mill.
Avsatt juni 2020 på grunnlag av mindreforbruk
7,7 mill.
i 2019
Budsjettert brukt i revidert budsjett 2020
-6,7 mill.
Netto disposisjonsfond, estimat pr. 31.12.20
20,5 mill. *)
*) Formannskapet har fått fullmakt til å disponere kr. 7,5 mill. til definerte formål. Kommunedirektøren
Mener den nå bør trekkes tilbake da fondene våre i for stor grad går med til å saldere driften vår.
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3.1.1 Kommunestyrevedtatte prinsipper
I juni 2012 vedtok kommunestyret disse prinsippene for økonomistyring fremover:
1. Alle omstillingsvedtak vedtatt av kommunestyret i mai 2010 og med
eventuelle revisjoner i senere møter gjennomføres som forutsatt av
kommunestyret. Rådmannen kan komme tilbake til nærmere avklaringer om gjennomføringen
i forbindelse med det årlige budsjettet eller i egne saker.
2. Gebyrer for vann, avløp og feiing skal over tid følge selvkostprinsippet.
Rasjonell drift og økt volum på antall kunder skal sikre at gebyrene for vann og avløp ikke
blir høyere enn nødvendig og at gebyrene kan holdes forholdsvis stabile uten store endringer
fra år til år.
3. Eieruttak fra Drangedal Everk KF fastsettes slik *)
a. Drangedal kommune skal ha eieruttak på 50 % av resultat etter skatt. Resterende 50 %
settes av til egenkapital i Drangedal Everk KF.
b. Den nye modellen får virkning for etterskudds eieruttak på bakgrunn av regnskap i
Drangedal Everk KF for 2018.
*) For kommunens budsjett i 2020 ble det likevel vedtatt å ta et eksakt eieruttak på kr. 7,5 mill. for å få balanse i
kommunens budsjett for dette året. Framtidig uttak må fastsettes gjennom ny eierstrategi.

4. Budsjettoverskridelser dekkes ved omdisponering i egen sektor, senest i neste års
budsjett. Ved ekstraordinære situasjoner som for sektoren samlet gir en
vesentlig nedgang i inntekter eller vesentlig økning i kostnader, skal rådmannen legge fram
saken til behandling i kommunestyret.
5. Om nødvendig må nye politisk vedtatte behov dekkes ved tilsvarende politisk vedtatte
omdisponeringer av budsjettrammer. Dette gjelder også kapitalkostnadene ved nye
investeringer i fremtiden.
6. Satsen for eiendomsskatt skal ikke settes høyere enn det som er nødvendig for
å gi balanse imellom samlede inntektsrammer og samlede kostnadsrammer
for kommende økonomiplanperiode på 4 år.
P.g.a. en spesielt vanskelig situasjon med å få balanse mellom tilgjengelige inntekter og
forventede kostnader i budsjettet for 2020 vedtok kommunestyret å budsjettere med et fast
beløp på kr. 7,5 mill. i eieruttak fra Drangedal Everk KF i 2020.
Når det gjelder forventede resultater i regnskap 2020 for selskapene i Everket, har årets
ekstrem lave priser medført et stort midlertidig fall i resultatene. Kommunedirektøren
oppfatter denne situasjonen som ekstraordinær og har fortsatt stor tro på at ren energi skal
prises på et helt annet nivå enn det vi har sett i år. Antagelig har prisene også blitt forverret av
manglende overføringskapasitet sørover i Europa.
For 2021 finner man det likevel nødvendig å legge inn et forventet utbytte på kr. 2 mill. I
økonomiplanen videre legges til grunn forventinger om årlig kr. 7,5 mill. i utbytte. Dette er
samme beløp som ble vedtatt i fjorårets økonomiplan. Dette må avklares nærmere gjennom
arbeidet med en eierstrategi for selskapet. Kommunestyret vedtok 10.12.20 å høyne utbyttet til kr. 8 mill. fra 2022-2024.
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3.1.2 Spesielle utfordringer ved saldering av budsjettet for 2021
Avviksforklaringer
Omstillingsvedtak vedtatt i juni
Reduksjon utbytte fra Everket

Beløp
Merknad
-7,4 Vedtak med virkning i 2021
5,5 Ned fra 7,5 til 2,0 midlertidig

Feil i 2020 budsjett hos Drangedal 10-årige skole

Også regulert av k-styret i vedtak
1,5 i sept. 20
Kr. 1 mil. lønnsbudsjett. Kr. 1,8
mill. i feilaktig statstilskudd som
2,8 er inkl. i rammeoverføringene.

Feil i 2020 budsjett for flyktninger –
introduksjonsstønaden
Kostnadsøkninger i sektor 200
Kostnadsøkninger i sektor 300

1,8 Med varig virkning
3 Se forklaring i hos sektor 200
2,3 Se forklaring i hos sektor 300

Kostnadsøkning NAV med antatt varig virkning

Forventet økning eiendomsskatt p.g.a. større volum
både på hus, hytter, trafo og kraftlinjer m.m.

Virkning av etablering av Grenland Brann og
redning IKSor

Bortfall av prosjektet for sommerjobb til ungdom
Regjeringen la fram en tilleggsproposisjon 30.11.20
som gir oss rammeøkning på
SUM FOR 2021
Andre korrigeringer i tillegg fra 2020 til 2021
Omstillingsvedtak for 2022
Omstillingsvedtak for 2023
Tilleggskrav sektor 100 + 400
Kapitalutgifter Kroken barnehage
Økning fra 4 til 7 promille eiendomsskatt næring
Økte forventninger til utbytte Everket
Nedgang i estimat skatt og rammeoverføringer
SUM SENERE

Men senket fra 4,1 til 4,0
promille for hus og hytter.
Uutnyttet handlingsrom fra 4 til 7
-1 promille for næring.
Omstillingsprosessen tok høyde
for minst kr. 1 mill. i utvidet
budsjettramme. Budsjett 2020 ble
midlertidig noe senket i
2 overgangsåret.
Det var bare et år igjen med
penger tiltenkt til formålet i alle
-0,5 fall
Men de har ikke sagt noe om
-3,3 senere år
Brukt kr. 6,7 mill. fra disp.fond
6,7 i sluttsaldering
-3,8 Lagt inn i økonomiplan 2022
-0,8 Lagt inn i økonomiplan 2023
-4,8 Se kapittel 1
2,5 Fra 2022 og videre
Fra 2022 og videre. Jfr. pkt. 6 i
-1,5 prinsippene ovenfor.
Fra 2022 og videre. Kun kr. 2
-5,5 mill. i 2020
Basert på demografi og folketall
9,9 og føringene i statsbudsjett 2021
-4,0
*) - = inntekt eller kostnadsreduksjon
+ = kostnadsøkning eller
inntektsbortfall

Hvis ikke de samlede inntektene øker, må det gjennomføres nye kraftfulle tiltak i løpet
av perioden.
27

Kommunestyrets vedtak til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

3.1.3 Kommentarer til inntektsrammene
Rådmannens budsjettforslag bygger på Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.
Hvis det skjer endringer under Stortingets behandling, kan det bli behov for endringer i
budsjettet. For 2021 har Regjeringen varslet en tilleggsproposisjon til Stortinget i november
måned hvis det blir grunnlag for å gjøre endringer p.g.a. virkningene av pandemien.
Ordningen med redusert arbeidsgiveravgift (sone 2) for Drangedal kommune ser ut til å
fortsette inntil videre.
Eiendomsskatt er vedtatt med 4,1 promille for 2020 når det gjelder boliger og fritidsboliger.
For næring ble det gjort vedtak om 3,8 promille. Fra 2021 vil også Drangedal Everk sine
selskaper måtte betale eiendomsskatt siden selskapsstrukturen er endret fra KF til AS.
Stortingsflertallet har tidligere vedtatt en maksimalsats for boliger og fritidsboliger på 4
promille gjeldende fra 2021. Dette betyr at vår sats på dette må reduseres fra 4,1 til 4,0
promille. For å kompensere for dette foreslår kommunedirektøren 4,0 promille også for
næring. Fra 2022 har det i tillegg vært nødvendig også å hente inn inntektspotensialet fra 7
promille for næringseiendommer.
De varslede endringer i inntektssystemet for kommunene trådte i kraft fra 1.1.2017. Dette
er videreført. Folketallet er 4051 (4073 i fjor) pr. 1.7.20. Nominell vekst i
rammeoverføringer (frie inntekter) til Drangedal utgjør kun 2,0 % (1,6 % i 2020). Snittet i
Vestfold og Telemark er 3,2 % og snittet i landet er 3,0 %. Drangedal har for 2021 blitt
tilgodesett med kr. 4,4 mill. (4,5 i 2020) gjennom den såkalte inntektsgarantiordningen
som skal sikre at en kommune ikke mister for mye inntekt fra det ene året til det andre i
forhold til resten av kommune-Norge.

Det er lagt inn grunn 3,5 % skattevekst i makro. Dette gir 0,5 % realvekst i det enkelte
år. Samtidig opplever vi at resten av landet har en større folkevekst enn i vår kommune. Vi
har jo i flere år blitt tilgodeskrevet med flere millioner kr. ekstra gjennom justert
inntektsutjevning på slutten av året når skatteveksten i makro har lagt oppunder 4 %.
For 2020 har virkningene av pandemien og delvis nedstengning av samfunnet påvirket i stor
grad. Det har derfor vært vanskelig for myndighetene å estimere dette. Og estimatene har blitt
endret flere gangen dette året. Regjeringen forventer en nedgang i skatteinntektene for 2020
med -0,3 %.
Eieruttak fra Drangedal Everk KF er estimert til et forsiktig anslag på kr. 2 mill. Fast beløp
uavhengig av resultat. De lave strømprisene gjennom store deler av 2020 gir et dårlig resultat
som grunnlag for utbytte neste år. Fra 2022 er det lagt inn det nivået som lå i vedtatt
økonomiplan i fjor, dvs. kr. 7,5 mill. årlig.
I budsjettet for 2021 er det lagt til grunn en gjennomsnittlig rente på 1,5 % p.a. på vår
lånegjeld. Kommunen bruker for tiden Bergen Capital Management som rådgiver i
anbudsprosessen for kommunale sertifikatlån (inntil 1 års rentebinding) og kommunale
obligasjonslån (rentebinding over 1 år). Ved utgangen av oktober 2020 utgjorde den vektede
gjennomsnittsrenten på kommunes lånegjeld 1,6 %. Ren kommunal andel av lånegjelden
estimeres pr. utgangen av 2020 til om lag kr. 527 (480) mill. I dette beløpet inngår videre
utlån av startlån med om lag kr. 36 mill.
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Avdragene er lagt inn med kr. 20,0 mill. i 2021. Dette er en samme nivå som i 2020. Høyere
avskrivninger p.g.a. de siste års investeringer gir krav til høyere avdrag. Men flere av
investeringene den siste tiden er ikke tatt i bruk ennå. Vanlig praksis er å starte avskrivning
året etter at det er tatt i bruk. Da kommer kravet til økt avdrag samtidig.
Jevnt høyt nivå på investeringene vurderes som viktigste virkemiddel for å stimulere til
et sterkt næringsliv i kommunen. Derfor er det overordnet viktig å betjene gjelden på en
trygg måte fremfor å bygge ned gjelden. Store avdragsnivå gir muskler i form av
reinvesteringsevne. Men dette fordrer at man over tid får samsvar mellom tilgjengelige
inntektsrammer og kostnadsrammene. Det graves og bygges mye i kommunen for tiden.
Også de neste par årene vil aktivitetsnivået være meget stort.
Skatteinntekter og rammeoverføringer må ses på under ett. Drangedal kommune er en
såkalt minsteinntektskommune, dvs. med skatteinntekter under landsgjennomsnittet, og blir
derfor kompensert med ca. 92 % av landsgjennomsnittet gjennom inntektsutjevningen i
rammeoverføringen fra staten. Skatteandelen i inntektsrammene til kommunene holdes
uendret på 40 %. Kommunal skattøre blir da 12,15 (11,10) % hvis dette vedtas i Stortinget.
Folketallet varierer i vår kommune gjennom året. Inntektsanslaget i tabellen bygger på
folketall pr. 1.7.2020 som utgjorde 4051.
Fylkesmannen har for 2021 tilgodesett Drangedal med kr. 0,9 mill. i skjønnsmidler. I tillegg
har regjeringen fremmet en tilleggsproposisjon som forventes vedtatt i Stortinget på minst
samme nivå som forslaget. Den gir Drangedal økt rammeoverføring for 2021 med kr. 3,3
mill.
Kompensasjonsmidler fra staten er innlagt med satser som er justert for det lave
rentenivået, slik det framgår av inntektsoversikten for sektor 099 Finansiering.
Husleie på tjenestebygg/formålsbygg er ikke regulert i 2021. Hvis vi skulle regulert
husleien med konsumprisindeksen, ville det betydd en ytterligere økning som må tas fra andre
budsjettrammer. Kommunestyret har vedtatt en vedlikeholdsplan for kommunale bygg.
Arbeidet med denne må kommer ajour før man regulerer nivået på husleie for formålsbygg.
Uansett må evt. økte rammer konkurrere med andre områder i kommunen og andel av
tilgjengelige ressurser.
Det gjøres oppmerksom på at det i investeringsbudsjettet er lagt inn noen midler til
opprustning av kommunale boliger. Dette kan igjen i en viss grad være tilskuddsberettiget i
Husbanken.
Levering av energi fra flisfyringsanlegget er i budsjettet forutsatt gjort med samme nivå
som for strømpriser. Samtlige brukere er pr. i dag kommunale bygg. Budsjettet for 2021 har
lagt til grunn 86 øre eks. mva. Beløpet består av 30 øre for strømkjøp, 38 øre for nettleie*),
16,13 øre for forbruksavgift og 1,5 øre for el.-sertifikater. Fakturering internt skjer uten mva.
Ansvar 1413 under sektor 400 fanger opp både inntekter og kostnader til drift av
flisfyringsanlegget. For både 2018, 2019 har det ikke vært mulig å sikre strømprisen i
markedet på samme lave nivå som for 2017. Fra 1.3.20 og ut året har kommunen sikret
fastpris på strømkjøpet på ca. kr. 20 øre pr. kwh med tillegg for avtalt margin til Everket.
Også for 2020 er det inngått avtale med Drangedal Everk om kjøp av all strøm fra Drangedal
Kraft KF.
*) hensyntatt også fastdelen omregnet pr. øre.
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Gebyrer er generelt økt med 2,7 % for alle områder der ikke forskrifter begrenser dette. For
husleie boliger, er økningen lik prisstigning som utgjorde 1,6 %. Gebyr for feiing holdes
uendret. Deflator i statsbudsjettet er 2,7 %. På området for plan- og byggesaksbehandling
er våre gebyrer lave sammenlignet med andre kommuner. For disse er økning foreslått til 10
%. Det vises for øvrig til kapittelet med gebyrtabellene.
Revidering av budsjettet gjennom 2020 er hensyntatt i 2021 der det har varig virkning. Det
har vært avholdt budsjettseminar både i slutten av oktober for formannskapet og
hovedutvalgsledere sammen med rådmannens ledergruppe og de hovedtillitsvalgte har deltatt.
De viktigste endringer i budsjettet har vært gjennomgått i denne sammenheng.
Hele første halvår 2020 har gått med til en grundig omstillingsprosess der det folkevalgte også
har hatt en sentral rolle. Dette ble avsluttet med vedtak i kommunestyret i juni 2020 og med
gradvis virkning fra både 2021, 2022 og 2023. I tillegg har kommunedirektøren fått ytterlige
bestilling fra kommunestyret på ytterligere tiltak.
Driften hittil i 2020 viser fortsatt at kommunalområdene har en krevende driftssituasjon
gjennom 2020. Antatt skattevekst i 2020 er endret flere ganger fra Finansdepartementet side
da virkningene av pandemien på den økonomiske situasjonen har vært svært krevende å anslå.
Det er derfor fortsatt usikkerhet knyttet til inntektsutjevningen for året 2020.
Ved revisjon av budsjettet i kommunestyret i september 2020 ble de lagt inn ytterligere bruk
av fond med kr. 2 mill. for dette året. Men det er så mange tall som er usikre for i år, at det
tallet også kan bli redusert. Bl.a. har rentenivået på kommunens gjeld fortsatt på et meget lavt
nivå. I tillegg har det vært nødvendig å nedjustere låneforbruket til investeringer. Dette betyr
også noe reduksjon i renteutgiftene for året.

3.2

Fordeling av utgiftsrammer

Sektorfordeling

Rådmann med Stab
Politikk

Budsjett

Budsjett

Økonomiplan

Økonomiplan

Økonomiplan

2020

2021

2022

2023

2024

24 430

26 078

25 853

23 753

23 753

3 775

2 760

2 760

2 760

2 760

12 028

24 580

24 580

24 580

24 580

Kunnskap, mangfold og kultur

102 942

109 539

110 999

109 539

109 539

Helse og Velferd

140 904

128 876

127 076

127 726

127 726

10 109

6 003

4 903

3 803

3 803

294 188

297 836

296 171

292 161

292 161

Fellesutgifter

Plan, eiendom og kommunalteknikk
Sum fordelt til sektorene

Avsetning til lønn og sosiale kostnader er fordelt sektorvis i budsjettet ut fra det estimat som
er beskrevet i kapittel 2.
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3.3

Spesifikasjoner av utgiftsrammer pr. sektor

3.3.1 Sektor 100 Kommunedirektørens stab
Alle tall i kr.

100
KOMMUNEDIREKTØRENS
STAB
Kommunedirektørens
1121
kontor

Brutto
utg.

Inntekt
eks.
momsk.

Inntekt
momsko
mp

Netto
utg.

2021

2021

2021

3 089

1122 Økonomiavdeling

4 151

Samfunn og
1126
strategiutvikling

2 617

-324

-40

Inntekt

Inntekt

Brutto utg.

eks. momsk.

momskomp

Netto utg.

2021

2020

2020

2020

2020

3 089

3 427

3 787

4 805

2 617

2 288

1 722

2 705

-833

-15

882

-897

3 427
-324

-40

4 441
2 288

Landbruk og næring
14111 (flyttet fra sektor 400,
ansvar 1411 i 2021)

2 561

-833

Veterinærtjenester
14201 (flyttet fra sektor 400,
ansvar 1420 i 2021)

882

-897

2 605

-1 132

-8

1 465

2 068

-400

-8

1 660

118

-109

-7

2

118

-109

-7

2

1 721

-1 353

-7

361

1 714

-1 103

-7

604

968

968

-510

3 665

136

136

237

237

33

33

33

33

510

510

510

510

14231 Næring
Viltfond (flyttet fra
14421 sektor 400, ansvar
1442 i 2021)
Byggsak (flyttet fra
15131 sektor 400, ansvar
1513 i 2021)
15152 Kommuneplan
1520 Boliger til utleie
1540 Beredskap
Miljøtiltak (flyttet fra
15411 sektor 400, ansvar
1541 i 2021)
Grendeutviklingsmidle
15441 r (flyttet fra sektor 400,
ansvar 1544 i 2021)
Post, arkiv og
servicekontor

-6

968
3 465

-3 826

-149

-6

1 866

-15

968
-3 767

-149

-251

2 605

-257

-6

2 342

2 751

-257

-6

2 488

1911 HR-avdeling

3 768

-24

-6

3 738

3 761

-24

-6

3 731

1913 IKT

5 981

-24

-476

5 481

5 938

-74

-476

5 388

0

0

-350

-350

350

350

403

403

1910

19997

Vakanser, omdisp.
m.m.

19999 Reservert lønn
100

Kommunedirektørens
stab

35 560

-8 779

-705

26 078

35 923

-7 788

-705

27 430

Noen av 2020-tallene er hentet fra sektor 400. Disse lå altså ikke på
sektor 100 i 2020.




Se kapittel 1 for de ansvarene som er flyttet fra sektor 400
Vi har i noen år utbetalt tilskudd til privat strømforsyning til Gryting gård med kr.
25 000 pr. år. Dette har vært belastet ansvar for næring. Siden kommunen har vært
gjennom en tung omstillingsprosess gjennom hele dette året, finner ikke
kommunedirektøren det mulig å fortsette denne praksis. Kommunestyret vedtok 10.12.20 å ta dette
inn igjen for 2021.
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Stillingsbudsjett
Sektor 100
HR-avdeling
Økonomi
Kommunedirektør
Næring
IKT
Samfunn og
Strategiutvikling
Beredskap
Landbruk
Byggsak
Post, arkiv og
servicekontor

Budsjett 2020
22,0
4,5
5,1
3
0
3
2,4

Budsjett 2021
25,5
3,5**
4,1
3 ***
0,3*
3
2,6

Endring
+3,5
-1
-1

0,2
Fra sektor 400
Fra sektor 400
3,8

0,2
3
2
3,8

0
+3
+2

+0,3
+0,2

*) 70 % leies ut
**) Ekskl.1 midlertidig
***) Blir 2 ved utgangen av 2021

Næring
Det er avtalt fra 2020 at næringssjef avlønnes 100 % igjen i kommunen, men leies ut 70 %.

3.3.2 Politikk
Alle tall i kr.

Inntekt

Inntekt

Inntekt

Inntekt

Brutto utg. eks. momsk. momskomp Netto utg. Brutto utg. eks. momsk. momskomp Netto utg.
101 POLITIKK

2021

1111 Ordfører

1 163

2021

2021

2021

2020

-3

1 160

1 234

341

375

326

332

2020

2020

2020

-3

1 230

1112 Kommunestyret

341

1113 Formannskapet

332

1114 Hovedutvalg

139

139

139

139

306

306

245

245

66

43
127

127

297

297

121

121
100

11141 Kontrollutvalget
11142 Eldrerådet/”Rådet”

43

-6

25

-2

1115 Andre utvalg

127

127

Kommune og
1116
stortingsvalg

297

297

Støtte til pol.
komm.org.

0

0

1125 Vennskapskommune

0

0

100

2 762

3 013

1117

101 Politikk




2 748

25

-11

375
750

25

775

-6

1 076

-2

-11

66

3 776

Budsjettramme til ordfører og andre folkevalgte er basert på godtgjørelse til ordfører
tilsvarende 75 % av lønn til stortingsrepresentanter.
For stortings- og sametingsvalget i 2021 kan evt. smittevernstiltak føre til økte
utgifter. Dette forutsetter vi at Staten tar høyde for i ekstra overføringer.
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Under formannskapet er det tidligere år budsjettert med kr. 750 000 i tilskudd til
Gautefall Biathlon. En praksis som er arvet fra tiden med eget KG for GB. Tilsvarende
beløp har tidligere vært budsjettert med som inntekt under ansvar 1412 GB. Siden
utgiftene er budsjettert på sistnevnte ansvar, fjernes mellomregningen mellom disse
ansvarene.

3.3.3 Fellesutgifter
Alle tall i hele
tusen kr.
Brutto
utg.
102 Fellesutgifter
Andre religiøse
1142
formål
1143 Kirkegårder

2021

Inntekt

Inntekt

eks.
momsk.

Momskomp

2021

Netto
utg.

2021

Brutto utg.

2021

0

0

2 677

2 677

Inntekt

Inntekt

eks. momsk.

Moms-komp

2020

2020

Netto utg.
2020

314

2020
314

2 520

-100

2 420

2 454

202

2 656

11 174

-200

-41

10 933

1 087

-60

-1

1 026

3 417

3 947

-530

1 143

1 143

793

793

1927 Revisjon

830

830

867

867

1928 KS-kontingent

257

257

249

249

GKI –
1930 Innkjøpssamarb
eid
Fellesutgifter
102
DK

286

286

286

286

Drangedal
1144 kirkelige
fellesråd
NAV
Sosialtjenester
(flyttet fra
13401
sektor 300,
ansvar 1340 i
2021)
Andre
1922 fellesutgifterstaben

2 385

202

12 649

-200

-41

12 408

1 037

-60

-1

976

1925 Personaltiltak

3 947

-530

1926 Forsikring

25 211

-588

2 587

-42

24 581

23 691

-688

3 417

-42

22 961

Tallene på ansvar 13401 på 2020-tallene er hentet fra sektor 300. Disse lå altså
ikke på sektor 102 i 2020.







Utgifter til lærlinger og tillitsvalgt inngår i ansvar 1925.
For Drangedal kirkelige fellesråd er fordeling mellom kirkegårder og det øvrige
synkronisert med Fellesrådets fordeling internt.
Det er lagt inn kr. 325 000 i utgifter til IKA Kongsberg på ansvar 1922
Fra og med 2020 har revisor startet med særskilt fakturering til Fellesrådet mens det
tidligere gikk inn i felles fakturering til kommunen. Dette påvirker i noe grad
budsjettrammen fra kommunen til Fellesrådet.
Fra 2021 tar Staten ansvaret fullt ut for støtte til ulike trossamfunn. Budsjettposten
faller derfor bort for kommunen.

3.3.4 Sektor 200 Kunnskap, mangfold og kultur
Alle tall i hele tusen kr.

Inntekt
Brutto eks.
utg. momsk.

Inntekt
Momskomp

Netto
utg.

Inntekt
Brutto eks.
utg. momsk.

Inntekt
Momskomp

Netto
utg.
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200 Kunnskap, mangfold og kultur

2021

2021

2021

2021

2020

2020

2020

2020

12201 Fellesutgifter grunnskole

4 647

-404

-13

4 230

5 447

-940

-13

4 494

12202 Voksen-/norskoppl -fr.spr

4 777

-2 400

-20

2 357

4 873

-2 400

-20

2 453

12212 Drangedal Idrettshall

1 384

-330

-105

949

1 384

-330

-105

949

12213 Skoleskyss

2 760

2 760

2 760

12215 Drangedal 10-årige skole

2 760

46 432

-3 151

-200

43 081

43 828

-5 220

-200

38 408

1 770

-807

-17

946

1 770

-1 007

-17

746

10 670

-135

-132

10 403

10 685

-69

-132

10 484

770

-470

-11

289

749

-519

-11

219

12271 Tørdal skole

4 926

-1

-51

4 874

5 126

-1

-51

5 074

12272 Tørdal SFO

434

-74

-3

357

219

-107

-3

109

12281 PP-kontoret

1 552

-7

1 545

1 197

-7

1 190

1 147

-9

1 138

1 453

-750

-9

694

12223 Skolefrit.ordn. Solberg
12231 Kroken skole
12232 Skolefrit.ord. Kroken

1240 Fellesutg. barnehager
1241 Heirekshaug Barnehage

20 713

-3 117

-127

17 469

20 732

-3 285

-127

17 320

1242 Kroken Barnehage

10 717

-1 694

-62

8 961

10 979

-1 650

-62

9 267

1244 Tørdal Barnehage

2 802

-298

-26

2 478

2 972

-150

-26

2 796

-2

879

853

-2

851

-55

1 464

1 500

-55

1 433

12511 Kulturkontoret
12521 Biblioteket

881
1 531

-12

-12

12532 Andel av spillemidler

100

100

100

100

12533 Idrettsarbeid

564

564

564

564

Tippen Ungdomsklubb
12541 (flyttet fra sektor 300,
ansvar 1254 i 2021)

641

-65

-21

555

641

-65

-21

555

1 962

-192

-8

1 762

1 567

-192

-8

1 367

12575 Kultur

452

-81

-33

338

452

-81

-33

338

12591 Kulturvern

506

-2

504

506

-2

504

1256 Kulturskolen

12601 Tokestua

1 978

-630

1 348

1 976

-630

1 346

12611 Kino

781

-370

411

781

-370

411

12621 Kiosk

156

-265

-109

156

-265

-109

712

-427

285

450

450

152

151

151

1265 Frivilligsentral
13371 Folkehelse

152

1345 Flyktninger

5 558

-90

5 468

3 891

-330

3 561

1645 Flyktninger

0

-8 065

-8 065

0

-7 342

-7 342

2 045

2 352

109 538

130 114

16999 Reservert lønn
Kunnskap, mangfold og
200
kultur

2 045
133 520

-23 078

-904

Tallene på
ansvar
12541 på
2020tallene er
hentet fra
sektor 300.

2 352
-25 715

-904

103 495

Disse lå
altså ikke
på sektor
200 i 2020.
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Beskrivelse av sektoren
Organisasjonskart, sektor for kunnskap, mangfold og kultur.
Kommunedirektør

Stab/støtte

Kultur

Tokestua

Flyktning
-tjenesten

Kommunalsjef

Kultur
skolen

Voksenopplæring

Tørdal
b.hg

PPT

Kroken
b.hg

Heirekshaug
b.hg

Tørdal
skule

Kroken
skole

Drangedal
10- årige
skole

Folkehelse

Ungklubb*

Biblio
-tek

SLT*

*I løpet av 2020 har sektor 200 overtatt ungdomsklubb og SLTansvaret (faglig og økonomisk) fra sektor 300. Dette er
organisatorisk nå lagt inn under Kulturkontoret og kultursjefen.
SLT står for Samordning av lokale rus og
kriminalitetsforebyggende tiltak og er et samarbeid mellom
Drangedal kommune og lokalt lensmannskontor.

Sektorkontor
Kommunalsektor for kunnskap, mangfold og kultur har nå 3,6 årsverk. I tillegg til
kommunalsjef er det 1 årsverk til merkantile oppgaver, 1 årsverk til
barnehagemyndighet/barnehagefaglig arbeid og 0,6 årsverk til en skolefaglig rådgiver-stilling
(en prosjektstilling frem til høsten 2020).
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er underlagt kommunalsjef. Dette består av 1,8
årsverk fordelt på 1 årsverk til PPT-rådgiver og 0,8 årsverk til logoped. Sektorkontoret
samarbeider med sektor 300 om logoped-tjenester, og 20% av logopedens 100 % stilling i
kommunen finansieres derfor av sektor for Helse og velferd.
Kultur
Kultursjefen er leder av kulturkontoret, 1 årsverk, og ansvarsområder omfatter et
administrativt ansvar for Tokestua, biblioteket og ungdomsklubben/fritidstilbud for ungdom.
Ansvaret for ungdomsklubben/fritidstilbud for ungdom ble overført til sektor 200 og
kultursjefen våren 2020 sammen med rollen som SLT-koordinator. Det er 0,6 årsverk fordelt
på to stillinger tilknyttet ungdomsklubb-arbeidet. Kultursjefen arbeidsoppgaver innbefatter
også kontakt og samarbeid med idrett/lag og foreninger, grendelag og Frivilligsentralen.
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I tillegg er arbeid med folkehelse, øvrige kulturformål og kulturvern en del av kulturkontorets
portefølje. Kulturområdet, sammen med Flyktningetjenesten og til dels Voksenopplæringa, er
de tre avdelingene i sektor 200 som har flest tverrsektorielle samarbeidsoppgaver og
samarbeidspartnere.
Tokestua er bemannet med daglig leder og seks små stillinger som totalt utgjør 1,55 årsverk.
Stillingene er fordelt på tre områder: kultur, kino og kiosk.
Drangedal bibliotek har 1,2 årsverk og skal sørge for bibliotektjenester for kommunens
innbyggere i tråd med Lov om folkebibliotek (Folkebibliotekloven). § 1.Målsetting (utdrag):
Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.
Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og
aktualitet.
Flyktningetjenesten
Kommunen mottar integreringstilskudd for hver bosatte flyktning i til sammen fem år. Lønn
til flyktningetjenesten dekkes av integreringstilskuddet, og integreringstilskuddet skal videre
bidra til at kommunen fører et planmessig og aktivt integreringsarbeid. En av hovedoppgavene
til flyktningetjenesten er tildeling, koordinering og oppfølging av introduksjons-program til
nyankomne flyktninger. Det er 2,5 årsverk tilknyttet flyktningetjenesten i Drangedal. Det ble
vedtatt å ta imot 10 flyktninger i 2020, og det kom 7. Det har, 30.oktober 2020, kommet en
anmodning til kommunen om ta imot 10 flyktninger i 2021.
Kulturskolen
Kulturskolen er en lovpålagt utdanningsinstitusjon som skal gi undervisningstilbud innen
kunstfag til barn og ungdom i Drangedal. Kulturskolen har åtte ansatte som utgjør totalt 2,48
årsverk. Tilbudene skal være både for de som ønsker en yrkesutdanning innen kunstfag og for
de som har lyst til å ha en positiv fritidsaktivitet. Det er 72 elever ved skolen, og 17 på
venteliste. pr. oktober 2020.
Drangedal voksenopplæring
Voksenopplæringa har over en periode hatt økt bemanning på grunn av kommunens bosetting
av flyktninger. Kommunen har etter hvert bosatt færre flyktninger, og grunnbemanningen er
nå på 3,34 årsverk. Det er i tillegg 1,8 årsverk i midlertidige stillinger knyttet til
integreringstilskudd og elever med funksjonshemninger. Voksenopplæringa har som mål om
at de fleste flyktningene kommer seg i arbeid eller utdanning etter to til tre år. Gode
norskkunnskaper er nødvendig for å komme seg inn i arbeidslivet eller for å få utdanning.
Enheten har derfor økt omfanget av norskopplæringa for nyankomne flyktninger til 27 timer i
uka.
Folkehelse-arbeidet er et samarbeid mellom Drangedal voksenopplæring, Kulturkontoret og
Flyktningetjenesten. 0,2 årsverk er satt av til folkehelse-arbeidet, og det er enhetsleder på
voksenopplæringa som har dette som en del av sin stilling.
Barnehager
Drangedal kommune har tre kommunale barnehager. Heirekshaug barnehage har 104 barn
høsten 2020 og bemanning utgjør 29,2 årsverk. Kroken barnehage har 44 barn høsten 2020 og
bemanning utgjør 15 årsverk. Ny barnehage bygges i Kroken og ventes innflyttingsklar i løpet
av 2021. Tørdal barnehage har 8 barn høsten 2020 og bemanning utgjør 3,2 årsverk.
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En samordnet lokal barnehagepolitikk som omfatter kommunens tre barnehager er en
forutsetning for å utvikle gode barnehager. Dette er nedfelt i Pedagogisk plan for
barnehagene i Drangedal Kommune 2019 – 2022 som er vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst,
mangfold og kultur og kommunestyret. I tillegg er alle tre barnehagene en del av den
kommunale innsatsen for trygge og gode barnehage- og skolemiljø gjennom deltakelse i
Læringsmiljøprosjektet.
Grunnskoler og SFO
Drangedal kommune har tre kommunale skoler. Skolene har ansvar for driften av
skolefritidsordningen (SFO) og organisering av tilbudet etter gjeldene lovverk. SFO er
administrativt lagt under kommunedirektøren med formannskapet som ansvarlig politisk
organ. Kommunestyret i Drangedal vedtar vedtekter og priser for SFO.
Alle tre grunnskoler i Drangedal har fra skoleåret 2020/2021 fem dagers skoleuke for alle
elevene.
Drangedal 10-årige skole har 365 elever høsten 2020 og bemanning utgjør ved faste hjemler
41,37 årsverk på skole og 2,66 årsverk på SFO. I tillegg har skolen ekstra bemanning relatert
til spesielt tre forhold; gjesteelever, flyktninger og elever med sakkyndige vurderinger om
spesialundervisning. Dette utgjør 10 årsverk ekstra for skoleåret 2020-2021.
Kroken skole har 85 elever høsten 2020 og bemanning utgjør ved faste hjemler 10,9 årsverk
på skole og 1,3 årsverk på SFO.
Tørdal skule har 29 elever høsten 2020 og bemanning utgjør ved faste hjemler 4,27 årsverk
der 0,8 årsverk er til SFO.
Barne- og elevtallet i kommunen viser en nedgang i antall elever pr. kull de neste 3 årene.
Høsten 2021 viser tall fra helsestasjonen at 34 elever vil begynne i 1.klasse i Drangedal.
Høsten 2022 viser tallene at 40 elever vil begynne i 1.klasse og det samme antallet gjelder for
høsten 2023. (Usikkerhetsmomenter er mulige flyttinger til eller fra kommunen og eventuelt
bosetting av nye flyktninger.)
Sentralt i det pedagogisk-faglige arbeidet i skolene ligger den vedtatte skolepolitiske plattformen som skal revideres og fornyes våren 2021. Utviklings- og kvalitetsarbeid fremover vil
blant annet ha fokus på arbeidet med Fagfornyelsen – nytt læreplanverk. I tillegg er alle tre
skolene en del av den kommunale innsatsen for trygge og gode skolemiljø gjennom deltakelse
i Læringsmiljøprosjektet.

Status og utfordringer
Satsingsområder, utviklingsarbeid og prosjektstillinger
Ved deltakelse i ulike utviklingsprosjekter kan det i noen tilfeller søkes om lønnsmidler for
prosjektperioden. Midlene skal benyttes til eksempelvis forankring, kompetanseheving,
utredning, koordinering og implementering av satsingsområdene på kommunalt nivå. Føringer
for tildeling av slike prosjektmidler er at kommunen i etterkant av prosjektfasen skal
rapportere på bruk av midler og arbeidet som er gjort, og videreføre satsings- og utviklingsområdet som en integrert del av kommunens arbeid. Sektor 200 har hatt lønnsmidler til tre
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prosjektstillinger de siste to-tre årene:


Sektorkontoret har fra og med høsten 2017 og ut 2020 fått dekket 50% lønnsmidler for
barnehagefaglig rådgiver gjennom prosjektmidler tilknyttet foreldreveiledningsprogrammet (ICPD). Denne prosjektstillingen opphører fra 2021, men vi ønsker å
videreføre arbeidet ved at rådgiver kan tilby dette videre som en del av sine
arbeidsoppgaver for sektorkontoret.



Flyktningtjenestens leder har fått dekket 50% lønnsmidler gjennom prosjektmidler
tilknyttet prosjektet Bedre tverrfaglig innsats/Bli Z (BTI). Sammen med sektor 300,
har en arbeidsgruppe jobbet med en modell som skal gjøre at veien fra bekymring til
handling skal bli kortere. Kommunens innbyggere skal blant annet gjennom en ny
nettside lettere kunne finne hjelp. Målet er at ulike tiltak i kommunens regi skal være
mer helhetlige og koordinerte for barn, unge og voksne i Drangedal. Kommunen
ønsker å fortsette arbeidet, men lønnsmidler til prosjektleder faller bort fra 2021.



Prosjektstillingen som skolefaglig rådgiver ved sektorkontoret i 60% ble opprettet som
en følge av at Drangedal kommune ble «Språkkommune» i 2018. Denne stillingen er
videreført i 2020-2021 med bakgrunn i arbeidet relatert til innføring av Fagfornyelsen
– nytt læreplanverk for skoler 2020/2021 - samt arbeidet relatert til kommunens
deltakelse i læringsmiljøprosjektet. Lønnsmidlene ble tidligere dekket i sin helhet av
prosjektmidler, men siden Språkkommune-prosjektet nå er over, må midlene dekkes
fra sektorkontoret fra skoleåret 2020-2021.

Kultur
Kultur er viktig for generell trivsel i en befolkning. For barn og ungdom er det viktig i forhold
til å skape interessante, utviklende og gode oppvekstsvilkår. For den voksne del av
befolkningen er kultur et viktig insitament for bosetting i kommunen. For den eldre del av
befolkningen har kultur i tillegg et viktig helseaspekt ved seg. Kulturkontoret skal være en
viktig og sentral bidragsyter for å bidra til å skape tilhørighet og stolthet over å være
innbygger i Drangedal. Kultur er i tillegg også viktig i forhold til turisme og reiseliv og kan
bidra til å skape god merkevarebygging av Drangedal. Tokestua har etablert seg som en viktig
arena for den lokale kulturen i Drangedal og har også muligheter til å tilby innbyggerne
artister på høyt nasjonalt nivå.
Ungdomsklubben – kalt Tippen –har vært stengt en periode på grunn av lite besøk, dårlige
lokaliteter og beliggenhet. I tillegg fikk vi korona-situasjonen med full stenging av sosiale
aktiviteter fra mars 2020. Fra høsten 2020 får derfor ungdom i Drangedal tilbud om
samlinger, temakvelder og aktiviteter i regi av ungdomsklubben på andre lokasjoner i
kommunen. I tillegg har ansatte begynt med en natteravn-ordning. Ønsket for 2021 er å finne
nye lokaler til ungdomsklubb og revitalisere fritidstilbudet til ungdom i kommunen.
Biblioteket leier lokalene de holder til i nå og det er et ønske om å utvikle og fornye seg.
Ønsket for 2021 er at det sees på muligheter for dette gjennom en samlokalisering med ny
ungdomsklubb.
På kulturbudsjettet for 2021 er det satt av 450 000 kr til kulturvern. Disse midlene går i sin
helhet i sin helhet til Drangedal bygdetun. Det er derfor ikke rom for gi tilskudd til andre
tiltak innen kulturminnevern.
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Kulturskole
Et godt kulturskoletilbud er viktig både for lokalsamfunnet i Drangedal, og for hver enkelt
elev. I en tid med koronasituasjon, og i en tid der negativt fokus på mobbesaker har preger
lokalsamfunnet, er det viktig at barn og unge får meningsfulle og trygge aktiviteter via
kulturskolen. Kulturskolen skal skape samhold og er en sosial møteplass for de unge.
Kulturskolens tilbud er også viktig for integreringsarbeidet i kommunen, og for å bidra til at
Drangedal blir en attraktiv kommune å flytte til for barnefamilier. Med bakgrunn i dette og
med bakgrunn i oppvekstprofilen for Drangedal kommune (kilde FHI) med tall som viser at
en stor andel av kommunens barn lever i lavinntektsfamilier, er det ønskelig å fryse satsene
for deltakelse i Kulturskolen i 2021.
Barnehager
Det er avgjørende for de som bor i kommunen og for de som er innflyttere til kommunen å ha
et godt barnehagetilbud. Mange er blant annet avhengige av barnehageplass for å kunne
pendle til jobber utenfor kommunen. Sektoren anser det som viktig å innfri barnefamilienes
behov. At dette er ønskelig, har også kommet tydelig fram i politiske føringer. Alle tre
barnehagene har blant annet lange åpningstider - fra kl.06.30 til kl.17.00 mandag til fredag noe som er vedtatt med bakgrunn i at Drangedal er en «pendlerkommune». Opptak i
kommunale barnehager skjer to ganger i året, med hovedopptak fra 15. august og et
supplerende opptak fra januar. Barnehagelovens § 12a gjelder, og supplerende opptak følger
reglene for prioritert opptak. Hovedopptaket skal være foretatt innen 10.juni. Søknadsfrist for
supplerende opptak er 1. september.
For å sikre forsvarlig drift (m.h.t til bemanning) og god nok kvalitet innenfor budsjettrammer,
er det slik at kommunen fremover må prioritere å kun gi tilbud til de som har lovfestet rett på
barnehageplass. Hvis barnehagene har plass, har det også vært vanlig praksis å gi barn plass
utover de faste opptakene, og stort sett har alle ved supplerende opptak i praksis fått ønskene
sine oppfylt. En slik praksis vil fremover bli utfordret, og kan innebære at det ved supplerende
opptak kan være noen som ikke får oppfylt ønskene sine (etter prioriteringer av ønsket
barnehage) eller at de ikke kan forvente utvidelse av allerede plass.
Sentrale føringer om rett til redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid videreføres i 2021.
Dette er basert på foreldrenes inntekt. Dette utgjør tap av inntekter for barnehagene. Priser for
kommunens barnehageplasser indeksreguleres i budsjettet hvert år etter nasjonal
indeksregulering (gebyrtabell).
Drangedal kommune har med sin geografi og bosetting en kostbar barnehagestruktur. En
barnehageplass i Tørdal høsten 2020 koster eksempelvis kommunen dobbelt så mye pr. barn
som en barnehageplass i Heirekshaug. (Beregnet ved å ta bunnlinjen i budsjettet for den
enkelte barnehage dele på antall barn i høsthalvåret
SFO
I Kroken skal nytt barnehagebygg tas i bruk i 2021. Det er ikke tatt stilling til hva som skal
skje videre med den gamle barnehagebygningen eller et midlertidig bygg kalt Fuglekassa.
SFO ved Kroken skole har behov for egne lokaler og mer plass (de låner nå ledige
undervisningsrom). En eventuell overtakelse og oppgradering av gamle barnehagebygg til
mulig bruk for SFO er ikke lagt inn i budsjettet for 2021.
Flyktningetjenesten
Om kommunen bosetter flyktninger eller ikke er et usikkerhetsmoment i budsjettarbeidet for
sektoren. Dette handler om beregninger av trekkpliktig stønader (utgifter) og statlige
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overføringer (inntekter). Når det gjelder det ordinære integreringstilskuddet, mottar man
tilskudd år 1 etter at man har bosatt. Hvis man bosetter på høsten, kommer hele tilskuddet for
år 1 på høsten. Deretter er det 4 faste utbetalinger som følger budsjettåret pr år for år 2-5.
Tilskudd som det eventuelt kan søkes om; «Tilskudd for bosetting av personer med nedsatt
funksjonsevne
eller
atferdsvansker»,
følger
ikke
budsjettåret.
Usikkerheten rundt bosetting og budsjettmessige forhold kan også forplante seg til hvilke
behov for bemanning vi får i eksempelvis barnehage, skole og voksenopplæring. Budsjettet for
2021 legger opp til bosetting av nye flyktninger i Drangedal (anmodning kom 30.10.2020).
Dette er ikke politisk vedtatt.
Skoler
Drangedal kommune har med sin geografi og bosetting en kostbar skolestruktur. Vi bruker
mer pr. elev på barnetrinns elever på Tørdal skule enn pr. elev på Drangedal 10-årige skole.
Dette har med forhold som drift av bygninger, administrasjonskostnader, krav om en viss
grunnbemanning gruppe/klassestørrelser og organisering av spesialundervisning å gjøre.
Våren 2020 og for skoleåret 2020/2021 har Drangedal 10-årige skole et økt antall elever med
ekstra behov. I tillegg har de fra høsten 2020 økt elevtallet. Dette var det ikke hjemlet eller
budsjettert for i 2020, og kostnadene som følger dekkes ikke gjennom statlige
tilskuddsordninger eller i sin helhet gjennom gjesteelev-ordningen. Den økonomiske
kostnaden ved tiltakene faller derfor på kommunen. Ekstra bemanning utover faste hjemler
relatert til gjesteelever utgjør nesten 1 årsverk. I tillegg har skolen mottatt flere elever med
spesialundervisningsbehov der sakkyndige vurderinger anbefaler en til en-dekning av voksne
(assistenter i hovedsak). Dette er ressurskrevende økonomisk og utgjør ca. 4 årsverk. Tørdal
skule har også bemannet opp med nesten 1 årsverk relatert til dette. Ekstra bemanning relatert
til bosetting av flyktninger blir finansiert gjennom IMDI-midler og utgjør over 5 årsverk på
Drangedal 10-årige skole.
Omdømme
Negativt fokus gjennom media og manges triste og alvorlige historier om opplevd mobbing i
Drangedal har kommet fram og blitt tatt på alvor. Læringsmiljø og arbeidet mot mobbing og
for et bedre omdømme er kjerneområde for sektor 200. Alle tre skoler og barnehager er
deltakere i et toårig prosjekt, Læringsmiljøprosjektet, i regi av Utdanningsdirektoratet. Dette
er et målrettet og langsiktig arbeid. Samarbeidet med eksterne veiledere fra Læringsmiljøsenteret skal kvalitetssikre at vi utvikler et godt systemarbeid for å sikre et godt psykososialt
miljø fra barnehagenivå og ut grunnskolen. Læringsmiljøsenteret driver veiledende
virksomhet både inneværende og kommende skoleår.
I tillegg til dette skal vi ha fokus på tidlig innsats, tilpasset opplæring og bedre tverrfaglig
innsats (BTI). Kommunens Tiltaksmodell revitaliseres nå med målsetting om å jobbe bedre
med tilpasset opplæring og tidlig innsats både på system- og individnivå. PPT spiller en viktig
rolle inn i dette arbeidet, men det er den enkelte skole og barnehage som er den viktigste
aktøren. Det er de som er de nærmeste og de profesjonelle i daglige møter med barna og
elevene. Vi må arbeide for en optimal organisering basert på at vi får god samhandling og
effektive men kvalitative gode tjenester. Gjennom det systemiske arbeidet videre og
gjennomgang av hvordan vi løser barn og unges behov for spesielle tilrettelegginger faglig og
sosialt, er det mulig at vi kan ha et potensiale for å få redusere bemanning fremover.
Gjennom Oppfølgingsordningen til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har vi for 2020 fått
tilført øremerkede midler til arbeidet med kompetanseutvikling gjennom læringsmiljøprosjektet. Midlene kan ikke benyttes til lønn og ordinære driftsutgifter.
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Korona
Våren 2020 og oppstart av nytt barnehage- og skoleår høsten 2021 har vært preget av
koronasituasjonen/pandemien verden og Norge er i. Belastningene og utfordringene for de
ansatte har vært nye og mange. I tillegg mistet vi budsjetterte inntekter til barnehager, SFO og
Kulturskole da vi var nedstengt. Disse har blitt kompensert med statlige korona-midler til
kommunen. Vi har også gjort om på fakturerings-rutiner slik at foresatte faktureres nå
inneværende måned i stedet for i forkant. Dette vil igjen medføre en måneds tapt inntekt i
2020. Behovet for vikarer har økt. Dette året er – og kommer til å være kanskje også ut i 2021
- krevende for hele sektoren.

Overordna mål
Overordna mål for Drangedal kommune gjelder også for sektoren:
o

En robust og bærekraftig kommuneøkonomi som grunnlag
for et godt og forutsigbart kommunalt tjenestetilbud

o

Målretta satsing på tiltak som kan bidra til et godt omdømme
og en positiv samfunnsutvikling i kommunen

Målene sektoren jobber mot skal både bygge opp under statlige føringer og våre felles
utviklingsmål for kommunen:
Mål 1 Vi må være i omstilling og kunne redusere noe av aktiviteten og antall ansatte uten at
det går på bekostning av lovpålagte tjenester og kvalitet i våre tjenestetilbud
Mål 2 Vi skal jobbe for et bedre kommunalt omdømme ved å gi våre barn og unge trygge og
gode barnehagemiljø, skolemiljø og oppvekstforhold
Mål 3 Vi skal være en levende og stolt kulturkommune til glede for alle innbyggerne

Handlingsplan
Tiltak Internkontroll-prosjektet med oppstart høsten 2020 skal bidra til at vi:
• Jobber mer systematisk og innarbeider gode rutiner for å kvalitetssikre arbeidet
• Arbeide for å få til god organisering av tjenestene og sikre at dokumentasjonskrav
ivaretas
• Konstruktive arbeidsmetoder, mer digitalisering og samhandling blir viktig for videre
felles utvikling
Tiltak Aktiv deltakelse i Læringsmiljøprosjektet pulje 5:
Frem til 2023 skal vi heve kompetansen hos våre ansatte og iverksette tiltak innenfor fire
hovedområder og gjennom fire faser:
•
•

Fase 1: Mobbing og andre krenkelser
• Avdekking og stopping
Fase 2: Forebygging
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•
•

• Læringsmiljø
• Gruppe- og klasseledelse
• Relasjoner
Fase 3: Inkludering
• Gjenoppretting av et trygt og inkluderende læringsmiljø
• Barn og foreldre involveres
Fase 4: Videreføring
• Bevare og videreutvikle ny kunnskap

Tiltak Utarbeide planer for kommunalområdet:
- Overordnet Kulturplan
- Overordnet Folkehelseplan basert på et felles oversiktsdokument
- Skolepolitisk plattform i tråd med ny læreplan og utfordringsbildet kommunalt

Budsjettmessige endringer i 2021
Leder av Flyktningetjenesten, barnehagefaglig rådgiver samt prosjektstillingen som
skolefaglig rådgiver på sektorkontoret – totalt 1,6 årsverk – har vært dekket av prosjektmidler
tilført kommunen. Dette faller nå bort siden vi ikke lengre er i aktive prosjektfaser. Dette vil
gi utslag på budsjettet for 2021 i form av økt budsjettramme sammenlignet med 2020budsjettet.
Ved å få tilført 0,6 årsverk til sektoren gjennom ansvaret for Tippen/ungdomsklubb, vil dette
gi utslag på budsjettet for 2021 i form av økt budsjettramme.
Kulturskolen manglet lønnsmidler til 0,44 årsverk av vedtatte faste stillingshjemler på 2020budsjettet. Dette er rettet i 2021-budsjettet og gir økt budsjettramme. Priser for kommunens
satser (gebyrtabell) indeksreguleres hvert år etter nasjonal indeksregulering. Sektoren foreslår
at dette ikke skal gjelde for kulturskolen med bakgrunn i barnefattigdoms-problematikk.
Festeavgiften for Drangedal bygdetun på kr. 55 000,- som ble betalt av sektor 200 i 2020
overføres til sektor 400s budsjett for 2021.
I omstillingsprosessen har det vært mulig å vise til at innsparingskravet kan nås gjennom å
redusere stillinger i hovedsak på grunn av nedgang i barne- og elevtalltall i kommunen. Det
er, etter en grundig gjennomgang av stillingshjemler og gjennom budsjettarbeid høsten 2020,
nødvendig å påpeke at noe av tallgrunnlaget for omstilling vedtatt våren 2020 er blitt endret
og rettet opp i dette budsjettdokumentet. I budsjettet for 2021 vil det med andre ord være lite
synlig endring i stillingshjemler. Årsaken til at budsjettrammen for neste driftsår må justeres
opp for Drangedal 10-årige skole er at de kan ivareta sine lovpålagte oppgaver på en
forsvarlig måte. Dette vises tydelig i økt budsjettramme på Drangedal 10-årige skole for 2021.
Flyktningtjenestens budsjettramme for 2021 har forutsatt en ev. ny bosetting av flyktninger og
budsjettrammen er nesten som 2020. Rammeoverføringene går derimot ned i 2021 på grunn
av ulike satser for hvert år kommunen mottar integreringstilskudd for en person. (Mindre
tilskudd i år 3,4 og 5.) Dette øker budsjettramma totalt for 2021.
Drangedal frivilligsentral fikk på budsjettet for 2020 overført kr. 450 000,-. Det øremerkede
statlige tilskuddet var på kr. 427 000,-. Fra 2021 betales statstilskudd øremerket
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Frivilligsentraler direkte fra Kulturdepartementet i stedet for gjennom rammetilskudd til
kommunene. 17.juni 2020: «Stortinget ber regjeringen sørge for at finansiering av
frivilligsentralene overføres til et øremerket tilskudd på Kulturdepartementets budsjett fra
2021 for å sikre finansiering til frivilligsentraler i både små og store kommuner.»
Budsjettrammen for Drangedal frivilligsentral i 2021 er derfor nå på kr. 23 000,-. Kommunestyret
vedtok 10.12.20 å legge inn økt ramme til Frivilligsentralen med kr. 262 000,- ekstra fra og med 2021.

Sektoren har et innsparingskrav på 3,5 mill. innen 2023. Det vil bli mer utfordrende fremover
sett i lys av sektorens budsjett-økning fra 2020 til 2021.
De ulike virksomheter følges opp fortløpende for å sikre at driften er forsvarlig innenfor gitte
budsjettrammer.
Stillingshjemler sektor 200
Virksomhet/ansvar

Faste
hjemler i
2020 i %

Økning/
Reduksjon
i%

Faste hjemler i
2021 i %

Merknad

Kroken barnehage

1520

-20

1500

Heirekshaug barnehage
Tørdal barnehage
Tørdal skule
SFO, Tørdal skule
Kroken skole

2920
320
427
40
1090

-10

2910
320
427
80
1090

125

0,5

SFO, Kroken skole
Drangedal 10-årige skole

4137

SFO, Drangedal 10-årige

266

40

130

Ekstra behov
Korrigert i Hoomk
19.11.20

2021: 10 flere
elever
4137* *Se fotnote under

266

Drangedal voksenopplæring

334

334

Sektorkontoret
Kulturskolen
Flyktningetjenesten

300
248
270

300
248
250

PP-tjenesten
Kulturkontoret
Tokestua

180
100
155

180
100
155

Ungdomsklubb
Bibliotek
Folkehelse

60
120
20
12632

60
120
20
12632

SUM

Korrigert i Hoomk
19.11.20

-20

180 i tillegg pga
flyktninger
(IMDI)
60 i tillegg som
prosjektstilling

Feil oppgitt 130
tidligere

Overtatt fra
sektor 300

*DTS:
Ekstra bemanning ca. 10 årsverk ekstra (Litt over 5 årsverk dekkes av IMDI-midler)
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3.3.5 Sektor 300 Helse og velferd
Alle tall i hele tusen kr.
300 HELSE OG
VELFERD

1254 Ungdomsklubben

Inntekt

eks.
mom
Brutto utg.
momsk.
sk.
2021
2021 2021

Netto
utg.
2021

Flyttet til sektor 200,
ansvar 12541 i 2021

1311 Administrasjon

3 024

-5 561

641

-65

3 023

-5 061

7 546

Flyttet
fra
Boligkon
toret

1 972

1 910

-200

-3 -2 540

13111 Tjenestekontor
7 400

-18

Inntekt
Brutto eks.
momskomp
utg. momsk.
2020
2020

7 382

Inntekt

2020

Netto
utg.
2020

-21

555

-3 -2 041
-18

7 528

1313 Andre tiltak

1 972

0

Helsesøster/jord
1323
m.tjenest

3 092

-708

-17

2 367

2 971

-874

-17

2 080

13311 Legekontoret

6 954

-1 996

-97

4 861

6 919

-1 996

-97

4 826

13312 Legevakt

1 785

-3

1 782

1 785

-3

1 782

361

361

13313 Kommunelege

361

1 710

361

1333 Fysioterapi

2 420

-600

-6

1 814

2 418

-600

-6

1 812

Psykiatrisk
13341
sykepleietjen

4 216

-50

-54

4 112

4 213

-204

-54

3 955

82

-24

58

82

-24

11 174

-200

13342 Dagsenter
Nav1340
Sosialtjenesten
1343 Edruskapsvern
Enslige
mindreårige
1350
flyktninger,
Skoleveien
1351 Barnevern
13751 FH-boliger
13752 Frisklivssentral

Flyttet til sektor 102,
ansvar 13401 i 2021
32

32

-3 750

10 812

-450

20 490

-1 401

-93

-669
10
362
18
996

2 482

-25

-24

Avlastning for
653
funksj.h.
Fellesutgifter
13760
8 971
Sjukeheimen
137
Sjukeheimen
63
21 023
Kollektivet for
13771
Flyttet tilansvar 13772
demente
Lauvåsen skjerma
13772
enhet
15 464
13755

-8 508

-230

-542

2 482

-25

-24

653

550

-79
21
023

8 968

10
232
18
472
2 433
550

-4 238

-542
Flyttet fra ansvar
13761 og 13762

21 189
8 593

-932
-1 177

4 188
21
189

-43

7 618

-43

15
191

6 720
3 505

-20

3 485

5 954

-38

5 916

-61

16
192

13774

Ressurskrevende
tjenester/ BPA

5 955

-38

13775

Heimetjenesten
Stranna

16 757

-547

5 917
16
149

2 115

-398

6 821

-803

5 312

-1 850

Helse og Velferd

10 232

2 433

3 486

300

456

-93

-20

13999 Reservert lønn

-4 111

-1 381

3 506

Neslandstunet
13777
bokollektiv
Drangedal komm.
13781
kjøkken
Lønn, omdisp.
13997
m.m.

10
933
32

19 946

13773 Gudbrandsveien

13776 Heimehjelp

-41

32
4 567

3 081

58

5 543

16 792

-539

1 717

2 114

-547

1 567

6 018

5 889

-3

5 886

3 215

5 162

-2 132

0

0

-1 802

-1 802

2 265

2 265

2 605

2 605

128 878

166 541

157 045

-26 901

-61

-247

-1 266

-24 309

-247

-1 328

2 783

140 904
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Beskrivelse av sektoren
Sektor for Helse og Velferd har ansvar for følgende tjenesteområder:


Barnevern, interkommunal tjeneste med Kragerø som vertskommune.



Bolig for enslige mindreårige flyktninger



Tjenestekontor/boligkontor/koordinerende enhet/IP



Helse/rehabilitering:
o Helsestasjon/skolehelsetjeneste/jordmortjeneste/miljøarbeider – skole
o Legekontor, kommuneoverlege, legevakt, KAD
o Fysioterapitjeneste, rehabilitering, friskliv



Pleie og omsorgstjenester
o Institusjon (sjukeheimen/Lauvåsen)
o Hjemmesykepleie
o Bokollektiv (Neslandstunet/Gudbrandsveien)
o Hjemmehjelp/støttekontakt/BPA/avlastning/dagsenter



Psykisk helse og rusomsorg
o Individuell oppfølging/dagsenter/Tippen aktivitetshus



Tjenestetilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne
o Bofellesskap, grønn omsorg, Drangedal Produkter



Drangedal kommunale kjøkken

Årsverk i bemanningsplaner pr. enhet:

Sektor helse og
velferd
Tjenestekontor
Felles
Sjukeheimen

2020
2021
Bemann- Bemannings- Endringer
Merknader endring 2020ingsplan
plan
2020-2021
2021
5,3
4,7
- 0,6 Oppfølging omstillingssak
3,1

3,1

Sjukeheimen

* 25,9

25,2

Lauvåsen
Gudbrandsveien
Bokollektiv
Heimehjelp

*14,1

13,9

4,2
2,7

4,2
2,7

0
Tilpasset drift, jfr. endret
- 0,7 organisering
- Tilpasset drift, jfr. endret
0,2 organisering
0
0
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BPA/ressurskreve
nde
Neslandstunet
Bokollektiv
Hvilende nattevakt
Neslandstunet,
ikke betalt
hjemmel
Heimesjukepleien
Strannna
Kreftsykepleier
hjemmesykepleien
Drangedal
kommunale
kjøkken
FH-boligene
Hvilende nattevakt
FH-BOLIG, del av
hjemmel, ikke
betalt
Avlasting for
funksjonshemmed
e
Frisklivssentral
Administrasjon
Helsesøster/Jordm
or-tjenester
Legekontoret
Fysioterapi
Psykiatrisk
sykepleietjeneste
Enslige
mindreårige
flyktninger
Hvilende nattevakt
EMF, del av
hjemmel, ikke
betalt
Sum helse og
velferd

7,3

7,3

7,7

8,0

0,8

0,8

0

17,8

17,8

0

0,3

0,3

0

3
19,9

3
19,1

0
-0,8 Fjernet hvilende nattevakt

0,8

0

Endret drift der hvilende
nattevakt utgår. Oppretter
-0,8 bakvaktordning for ett år.

0,8
3,0
1,2

0,95
3,0
1,2

0,15 Økt behov
0
0

3,74
3,9
2

3,9
3,9
2

0,16 Justering
0
0

5,6

5,6

4,8

0,8
138,74

0
0,3 Økning knyttet til prosjekt

0

1,85

Omstilling/nedbemanning
-2,95 EMF etter egen plan

0

Delvis fjernet, endret drift,
- 0,8 planlagt avvikling

132,5

-6,24

Fra og med 2021, flyttes ungdomsklubben og NAV, over til andre kommunalområder. Både
budsjett og bemanning for disse kommunalområdene, er tatt bort som grunnlag for
sammenligninger mellom 2020 og 2021.
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Årsverk i bemanningsplan for sektoren har vært 138,74 årsverk i 2020. Hvorav 2,4 årsverk
hvilende nattevakt, det vil si andel av stilling, som er ubetalt hjemmel. Reduksjon med 6,24
årsverk fra 2020 til 2021, innebefatter også 1,6 årsverk hvilende nattevakt, ubetalt del av
hjemmel.
Fra desember 2020 er det etablert års turnus i alle avdelinger med heldøgns drift i sektor.
Dette gir følgende hjemmelsoversikt i disse avdelingene, jfr. budsjettvedtak for 2020:

Avdeling

Bemanningsplan Hjemler i års turnus

Økt
hjemmelsbehov
2,70
2,00
0,40

Sjukeheimen
Lauvåsen
Gudbrandsveien
bokollektiv
Neslandstunet
bokollektiv m/hvilende
nattevakt
Heimesjukepleien
m/kreftsykepleier
FH-boligen
m/avlastning
EMF
Sum

25,20
13,90
4,20

27,90
15,90
4,60

8,80

9,00

0,20

18,10

20,90

2,80

20,05

22,35

2,30

1,85
92,10

2,05
102,70

0,20
+ 10,60

Stillinger som inngår i interkommunalt samarbeid, der andre kommuner er vertskommune, går
ikke fram av hjemmelsoversikten. For sektor 300 dreier dette seg om:
 Legevakt
 KAD behandling (kommunal akutt døgnbehandling - somatikk)
 Kommuneoverlege
 Krisesenteret
 Barnevernsvakta
 Gjeldsrådgiver
 Vestmar barneverntjeneste

Status og utfordringer
Sektor for helse og velferd har således 220 medarbeidere og ledere fordelt på 143
stillingshjemler. Drift for 2021 videreføres i hovedsak på likt nivå, som i 2020, med et netto
budsjett på 128 476 436,- kroner. Det er tatt høyde for oppfølging av omstillingsvedtaket fra
juni 2020. Dette innebærer blant annet omstilling av ytterligere 5,5 årsverk, fordelt på inntil
16 ansatte i løpet av året.
Sykefravær:
Sykefraværet i sektoren har måltall på 7,5 eller lavere. Dette målet ble for første gang nådd i
2019, og sektoren har pr. september 2020 et akkumulert sykefravær på 7,6. Sammenlignet
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med nasjonalt nivå for vår bransje, er dette lavt sykefravær. Det har vist seg å være oppnåelig,
og vi står fast ved dette målet.
Kompetanse:
KOSTRA-tall viser at det er 87,1 % av ansatte i pleie og omsorgtjenesten i Drangedal
kommune, som er fagutdannet. Det er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet på 77,7 %. I
følge Helsedirektoratet er kompetanse og kompetanseutvikling et av våre sterkeste kort for å
møte fremtidens utfordringer på en god måte. Sektoren utarbeider årlige kompetanseplaner,
og har en politisk vedtatt kompetanseprofil – det vil si beskrivelse av kompetansebehov i hver
avdeling. Kompetanseprofilen skulle etter planen vært revidert i 2020. Dette er utsatt til 2021.
Drangedal kommune oppfyller kompetansekravet nedfelt i helse- og omsorgstjenesteloven,
med ett unntak; Kommunen har ikke psykologkompetanse. Det iverksettes ny
rekrutteringsprosess av psykolog. Det er avsatt tilskuddsmidler på bundet fond til
psykologstilling. Må avklares om disse kan overføres til 2021.
Det vil bli behov for rekruttering av ny fastlege til kommunen i 2021 på grunn av
pensjonsavgang hos en av våre fastleger. Dette kan bli en utfordring, sett i forhold til det som
blir beskrevet som en «fastlegekrise» i landet.
Kommunebarometeret viser en lav andel av helsesykepleiere i kommunen. Fra høsten 2019,
har vi ved hjelp av tilskudd, økt andelen av både helsesykepleier og jordmor.

Heltid/deltid:
I Drangedal kommune har vi satt oss som mål at ansatte skal ha stillingsstørrelser, så nært
opptil ønsket stillingsstørrelse som mulig. Sektoren har arbeidet systematisk med dette siden
2016, med årlige kartlegginger av medarbeidernes ønsker. Innføring av års turnus i alle
avdelinger med heldøgns bemanning har vært sektorens hovedstrategi for å nå målet. I 2020,
har det kun vært to avdelinger igjen, som ikke har års turnus. Det er til gjengjeld de to største
avdelingene; Sjukeheimen og FH-boligen. Etter planen skulle FH-boligen etablere års turnus i
2020, og sjukeheimen i 2021. Det har blitt slik, at begge disse avdelingene har fullført jobben
i 2020, og alle aktuelle avdelinger har derfor års turnus fra desember 2020.

Våre helse – og velferdstjenester:
Helsestasjon og skolehelsetjeneste ble høsten 2019 styrket med 70 % helsesykepleierstilling
og 20 % jordmorstilling, via tilskuddsmidler. Det er lagt til grunn at dette videreføres i 2021.
Det er i dag ikke en etablert «Helsestasjon for ungdom» i kommunen, men en målsetting om
at dette skal etableres og driftes i løpet av 2021. Miljøterapeut ved Drangedal 10-årige skole
er organisert som en del av skolehelsetjenesten. Denne stillingen har delvis vært finansiert av
tilskuddsmidler til forebyggende kommunalt rusarbeid. Tilskuddsmidlene faller bort fra 2021,
og det er tatt høyde for dette i budsjettet for 2021. Helsesykepleiertjenesten er sentral i
smittevernarbeid generelt, og har en nøkkelrolle i forhold til pandemien, da særskilt i forhold
til smittesporing og massevaksinering. Det er etablert gode rutiner og samarbeid på tvers av
avdelinger for gjennomføring av massevaksineringer. Det er stor sannsynlighet for at vaksine
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mot Covid19 kommer i 2021, og det er allerede besluttet at det er kommunene, som vil få
ansvar for gjennomføring av vaksinasjonen.
Sektoren opplever økt etterspørsel etter tjenester til barn og unge, oftest i form av avlastning
og omsorgsstønad. Dette er lovpålagte tjenester, og må individuelt tilpasses. Enhver tildeling
av disse tjenestene, vil i realiteten bety økte utgifter, utover det som er budsjettert, fordi
budsjettet er lagt på grunnlag av dagens løpende tjenester.
Barnevernet vårt drives som et interkommunalt samarbeid med Kragerø som vertskommune.
Tjenesten har hatt store utfordringer med å overholde frister i undersøkelsessaker. Det er lagt
ned en målrettet innsats for forbedring av dette gjennom hele 2020, og det er erfart en stor
forbedring, som det fortsatt vil være sterkt fokus på videre. Fra og med 2022, innføres en ny
barnevernreform, der det overføres mer ansvar til kommunene fra Bufetat. Forberedelse og
plan for ivaretakelse av nye oppgaver, må gjøres i løpet av 2021.
Pleie- og omsorgstjenestene vil være gjenstand for endring i 2021, all den tid Gudbrandsveien
bokollektiv med 14 plasser, avvikles med dagens driftsform fra desember 2021. Dette
innebærer reduksjon med 6 heldøgns bemannet omsorgsplasser. Ved Sjukeheimen/Lauvåsen
vil det fra samme tidspunkt åpnes 4 plasser, og frigjøres ytterligere 4 plasser, ved at salg av
plasser avsluttes – totalt tilgjengelig 8 plasser
Sjukeheimen og Lauvåsen er organisatorisk slått sammen til en institusjon fra desember 2020,
og de siste 7 plassene i Lauvåsen er omgjort fra «bolig med heldøgns omsorg» til
institusjonsplasser. Dette betyr at kommunen vil ha 46 institusjonsplasser i drift fra desember
neste år. Lauvåsen med 14 plasser vil fortsatt bli prioritert til fysisk godt fungerende pasienter
med demenslidelse. KOSTRA-tall viser at Drangedal kommune har få plasser til
korttidsopphold, og få plasser i skjermet enhet (institusjonsplasser, spesielt tilrettelagt for
mennesker med demenslidelse). Den nevnte endringen med omgjøring av plasser, vil gi et
riktigere bilde av det reelle tilbudet Drangedal har, sett i forhold til KOSTRA-rapporteringen.
Når det gjelder andelen korttidsplasser, er dette planlagt på samme nivå som tidligere, da vi
har erfaring for at dette er tilstrekkelig, det meste av tiden. Reduksjon i heldøgns bemannet
omsorgsplasser totalt sett, vil gi føringer for et enda sterkere fokus på helhetlige og gode
hjemmetjenester. Sektoren vil i 2021 starte opp prosjektet «Integrerte hjemmetjenester», der
målet er å slå sammen hjemmesykepleie, hverdagsrehabilitering og psykisk helse og
rusomsorg, til en felles tjeneste.
For yngre brukere, erfarer vi økt etterspørsel, etter alternativ dagaktivitet i form av Grønn
Omsorg. Forbruket av disse tjenestene overskrider allerede budsjett for 2021 med ca
200 000,- kr. Og vi er kjent med at etterspørselen sannsynligvis vil øke.
Sektorens drift vil alltid være preget av at det kan oppstå omfattende uforutsigbare behov.
Dette gjelder både helse- og omsorgstjenester og barneverntjenester. Budsjett blir lagt uten
buffere, og dette gjør økonomien i sektoren sårbar.
Det er ikke mulig å omtale budsjettet for 2021, uten å peke på det ekstra presset både
sektoren, kommunen og samfunnet for øvrig, står under, i forbindelse med den pågående
pandemien. Hva den medfører er i seg selv uforutsigbart, og i verste fall kan vi bli svært
belastet, både med hensyn til bemanning og store tjenestebehov.
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Internkontrollprosjektet:
Kommunestyret har iverksatt et arbeid for bedre internkontroll i Drangedal kommune.
Sektoren har valgt ut flere fokusområder, som vi vurderer som viktige for å sikre forsvarlig
drift. Her nevnes:
1. Personvern/GDPR/informasjonssikkerhet
 Fagprogrammet Profil – informasjonssikkerhet, tilgangsstyring
 Risikovurderinger - velferdsteknologi/nyanskaffelser.
2. Kjernetjenester
 Dokumentasjon og journalføring – enhetlig krav til dokumentasjon.
 Samhandling, samarbeid på tvers av avdelingene, ansvarliggjøring.
 Sikre helhetlig og forsvarlig helsehjelp.
 Integrerte hjemmetjenester, øke kvalitet og redusere risiko.
 Avvik og avvikshåndtering.
3. HMS
 Dokumentere ROS-analyser rundt enkeltpasienter, f.eks. i Profil hvis dette er
mulig (risiko knyttet til personale).
4. Støttetjenester
 Års turnus – disponering ressurser, planlegging, heltid/deltid. Års hjul med
bestemte aktiviteter og frister for alle som jobber med års turnus.
Forståelse/praktisering av arbeidstidsordninger i års turnus – lik praktisering
for alle.
5. Beredskap
 Revidere eget planverk for sektoren- alle ledere gjør seg kjent med det og tar
det ned på avdelingsnivå.
«Leve hele livet» – en kvalitetsreform for eldre:
Regjeringen har besluttet innsatsperiode 2019 – 2023, for reformarbeidet. På grunn av
pandemien har arbeidet blitt satt på vent store deler av 2020. Drangedal kommune er ikke
alene om dette, men i løpet av høsten har arbeidet tatt seg opp igjen. Reformen forutsetter
tydelig og god brukermedvirkning. I Drangedal har eldrerådet tatt et aktivt eierskap til
reformen.
Overordna plan for helse og velferd, 2018 – 2027:
Det er besluttet en handlingsdel med 65 tiltak for å følge opp planen. I 2019 erfarte sektoren å
komme godt i gang med arbeidet. Det er litt annerledes i 2020. Mye står på vent. Det er ikke
funnet rom for å frigjøre ressurser til oppfølging av konkrete tiltak i 2021.
Boligforvaltning:
Sektoren har i regi av boligkontoret et ansvar inn i kommunens boligforvaltning. Området er
komplekst og tverrfaglig, med flere aktører på eier- og driftssiden. Det er vedtatt
forvaltningsrevisjon av boligforvaltningen.

50

Kommunestyrets vedtak til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Overordna mål
Mål 1
En robust og bærekraftig økonomi i sektoren, som grunnlag for gode og forutsigbare
kommunale helse- og velferdstjenester.
Det er tatt høyde for oppfølging av omstillingsvedtaket i juni 2020:







Trygg og tillitsskapende avvikling av Gudbrandsveien bokollektiv, både for beboere,
pårørende og ansatte.
Forberede en ivaretagende sluttavvikling av Bolig for enslige mindreårige flyktninger
Forberede prosjektet «Integrerte hjemmetjenester», omlegging drift
Nedtrekk i ressurser ved tjenestekontor/boligkontor
Salg av institusjonsplasser til Skien kommune frem til november 2021
Følge opp rapporteringer og søknader på tilskudd, som er beregnede inntekter i
budsjett

Sektoren har engasjert ekstern bistand til gjennomgang av ressurskrevende tjenester, og
utarbeidelse av en ny modell som verktøy for refusjonsberegning.
Det blir prøvd ut en modell for lønnsbudsjettering i forbindelse med års turnus, for budsjett
2021. Denne modellen evalueres før oppstart av budsjettarbeidet for 2022.
Mål 2
Målrettet satsing på tiltak som kan bidra til et godt omdømme og en positiv
samfunnsutvikling i kommunen.
Trygg oppvekst i Drangedal:









Videreføre styrkingen av helsesykepleiertjenesten
Opprettholde miljøterapeut stillingen på Drangedal 10-årige skole
Etablere arbeidsgruppe for forberedelse av barnevernreformen
Fortsatt jobbe godt i barnevernet, slik at undersøkelser blir gjennomført innen frist
Etablere Helsestasjon for ungdom i løpet av 2021
Gi tilpassa helse- og omsorgstjenester til barn og unge, som har behov for dette
Bidra i arbeidet med bedre tverrfaglig innsats for utsatte barn og unge
Rekruttere psykologkompetanse

Aktive eldre i Drangedal




Tydelig brukermedvirkning i utarbeidelse av plan for kvalitetsreformen «Leve hele
livet» i Drangedal kommune. Sak til kommunestyre første kvartal 2021.
Iverksette planarbeid for utvikling av området ved Doktormyra – aldersvennlig
kommune
Dreie tjenestetilbudet til ivaretagelse av behov i eget hjem. Utvikle tjenestene ved
bedre pårørendestøtte, bruk av frivilligheten og velferdsteknologi.

Håndtere pandemien


Etablert smittevernlager i henhold til statlige føringer
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Ukentlige oppdateringer til ledere og nøkkelpersonell i sektoren
Etablerte og kjente smittevernrutiner i sektoren
Følge opp testing, smittesporing, karantenering og isolering - rapportering
Gjennomføre massevaksinering raskt og effektivt i tråd med nasjonale føringer
Bidra til informasjon til befolkningen
Stabil tilgjengelighet til kommuneoverlegefunksjon for organisasjonen

Ansatte har ønsket stillingsstørrelse


Statusrapportering til Hovedutvalg og Administrasjonsutvalget første halvår 2021

Sektoren sikrer forsvarlig drift



Revidering av kompetanseprofil for sektoren i løpet av første halvår 2021
Følge opp internkontrollprosjektet

Budsjettmessige endringer i 2021
Omstillingsvedtak utgjør 3 millioner kroner:
 0,7 millioner kroner – merinntekt ved salg av institusjonsplasser
 0,5 millioner reduksjon tjenestekontor/boligkontor
 1,0 million reduksjon EMF
 0,8 millioner tilskudd
Økte utgifter i 2021, som er budsjettert:
• 570 000,- kr, grannet vedtak i klagenemnd og Fylkesmannen, vedtak barnevern
• 407 000,- kr, prisregulering alarmsentral, bank, matvarer, dataavtaler legekontor
• 320 000,- kr, bortfall av tilskudd (miljøterapeut og «Tippen-prosjektet»)
• 474 345,- kr, inntektssvikt hjemmehjelp/kjøkken
• 500 000,- kr feilbudsjettering lønn i 2020
Det er ikke funnet rom for løpende merutgifter til Grønn Omsorg på 200 000,- kr.
Det er ikke avsatt midler til oppfølging av overordna plan for helse og velferd, heller ikke
midler til arbeid med reformen «Leve hele livet». Kommunestyret vedtok 10.12.20 å legge inn ramme til Grønn
Omsorg med kr. 200 000,- ekstra fra og med 2021.
Det er ikke avsatt midler på investeringsbudsjettet til sektoren i 2021.
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3.3.6 Sektor 400 Bygg, eiendom og kommunalteknikk
Alle tall i hele tusen kr.
Brutto utg.
400 Bygg, eiendom og
kommunalteknikk
112 Forvaltning
31 eiendomsskatt
133
Miljøretta helsevern
6
141 Landbruks- og
1 miljøforvalt.
141
Gautefall Biathlon
2
141
Drangedal Fjernvarme
3
141 Drift og forvaltning
4 bygg- og eiendom
142
Veterinærtjenester
0
144
Viltfond
2
151 Teknisk adm. og
1 merkantil
151
Administrasjonsbygg
2
151
Byggesaksavdeling
3
151
Geodataavdeling
4
152
Andre tilt.på boligsekt.
1
152
Andre kommunale bygg
2
152 Omsorgsboliger
5 Stemmenveien
153
Kommunale veier
1
153 Vei og gatelys,
2 trafikksikring
153
Private veier
3
154
Miljøtiltak
1

2021

Inntekt
eks.
momsk.

Inntekt
Momskomp

Netto
utg.

Brutto
utg.

Inntekt
eks.
momsk.

Inntekt
Momskomp

Netto
utg.

2021

2021

2021

2020

2020

2020

2020

186

186

95
Flyttet til sektor 100, ansvar
14111 i 2021

95

466

466

538

-1 264

-726

9 635
Flyttet til sektor 100, ansvar
14201 i 2021
Flyttet til sektor 100, ansvar
14421 i 2021

-10 305

-670

2 118

-420

1 189
Flyttet til sektor 100, ansvar
15131 i 2021
2 000

-1 400

-11

1 687

-107

1 082

-47

553

210

210

269

269

0

0

4 772

-760

322

4 012
-81

201
Flyttet til sektor 100, ansvar
15411 i 2021

241
201

154
Drift av friluftsområder
3
154
4
156
2
156
3
156
5
156
6
156
8
156
9
157
0
159
97
159
99
400

Andre Miljøprosjekter
Produksjon av vann
Distribusjon av vann
Avløpsrensing
Avløpsnett
Feiervesen
Brannvesen
Renhold
Lønn, omdisp. m.m.
Reservert lønn
Bygg, eiendom og
kommunalteknikk

186

186

95

95

2 704

-833

466

-750

-284

538

-1 264

-726

9 383

-9 435

-52

882

-897

-15

118

-109

-7

2

2 906

-200

-11

2 695

-107

1 500

1 607

-14

-1 103

-7

604

1 995

-1 218

-47

730

210

210

269

269

100

100

5 091

4 331
-81

2 752
-10
389

323

-10 712

3 847

-480

762

-10 936

3 367
-10
174

1 092

-1 092

0

5 323

-400

4 923

7 145

7 145

0

0

413

413
-37 819

-260

6 005

241

201

201

33

33
Toke
Brygge
flyttet
hit

-14

510
-50

44 084

-760

322

362

2 802

1 865

1 714

376
376
Flyttet til sektor 100, ansvar
15441 i 2021

-6

3 202

362

510
-50

455

3 152
-9 951

3 641

-9 496
3 641

903

-10 361

-9 458

669

-719

-50

2 984

-40

2 944

6 646

6 646

-600

-600

475

475

48 081

-27 699

-10 271

10
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Beskrivelse av sektoren
Organisering:

Stillinger:
Sektoren har følgende årsverk:
Ansvar
0531
05630
05660

1411
1511
1513
1514
1414
1531
1562
1565
1570
1568
1569

Vei
Vann
Avløp
Bygg
Stilling investering
Landbruks- og miljøavdeling
Administrasjon og ledelse
Byggesak
Geodata
Stilling forvaltning
Bygg- og eiendomsavdeling
Kommunale veier
Produksjon av vann
Avløpsrensing
Stilling utedrift
Renhold
Stilling renhold
Feiervesen
Brannvesen
Stilling brann/feiing
Stilling totalt

2021
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
200,00%
200,00%
200,00%
400,00%
525,00%
375,00%
250,00%
250,00%
1400,00%
1204,65%
1204,65%

3204,65%

2020
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
200,00%
320,00%
250,00%
210,00%
200,00%
980,00%
545,00%
425,00%
250,00%
250,00%
1470,00%
1217,90%
1217,90%
100,00%
59,20%
159,20%
4027,10%

2019
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
200,00%
320,00%
250,00%
200,00%
200,00%
970,00%
592,50%
462,50%
162,50%
262,50%
1480,00%
1217,90%
1217,90%
100,00%
59,20%
159,20%
4027,10%

2018
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
200,00%
320,00%
250,00%
200,00%
200,00%
970,00%
592,50%
462,50%
162,50%
262,50%
1480,00%
100,00%
100,00%
100,00%
59,20%
159,20%
2909,20%

2017
50,00%
25,00%
25,00%

2016
50,00%
25,00%
25,00%

100,00%
320,00%
330,00%
100,00%
200,00%
950,00%
610,00%
350,00%
250,00%
250,00%
1460,00%

100,00%
320,00%
310,00%
100,00%
200,00%
930,00%
610,00%
350,00%
250,00%
250,00%
1460,00%

100,00%
77,28%
177,28%
2687,28%

100,00%
76,32%
176,32%
2666,32%

Omstillingsprosess. Kommunestyret vedtok omorganisering/nedbemanning av administrative
ressurser tilsvarende ca. kr. 850 000 i 2021. Det arbeides med å iverksette tiltak slik at den
økonomiske effekten av dette blir så stor som mulig i kommende budsjettår. Som følge av
pågående omstillingsprosess vil kommunalområdet gjøre grundige vurderinger om det er
behov for videreføring av stillinger ved naturlig avgang. For øvrig vises det til
kommunedirektørens forslag til omstillingsprosess for 2021-23.
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Fagområder:
Teknisk forvaltning
Avdelingen har ansvar for forvaltningsoppgavene i sektoren som kartdata, oppmåling,
eiendomsskatt, veier, bygg, vann- og avløp (VA), renovasjon, brann og forebyggende,
eiendom mm. samt innkreving av avgifter og gebyr.
Teknisk drift vann og avløp
Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunalt vann og avløp.
Teknisk drift bygg og vei
Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale bygg og veier samt forvaltning
og drift av friluftsområder inkl. Gautefall Biathlon.
Renhold
Fagområdet har ansvar for renhold av kommunale bygninger med unntak av utvalgte bygg
som sektorområder tar ansvar for selv.
Investeringsprosjekter
Sektor 400 ved kommunalsjef har ansvar for rollen som prosjektansvarlig i forhold til vedtatte
investeringsprosjekt. Videre har sektoren ansvar for å engasjere intern eller ekstern prosjektog byggeledelse.
Sektoren kjøper noen tjenester gjennom interkommunale samarbeid. Stillinger som går inn
som en del av interkommunalt samarbeid, der andre kommuner er vertskommune, går ikke
fram av årverksoversikten. For sektor 400 dreier dette seg eksempelvis om:
•
VA-Gautefall (Nissedal)
•
Grenland brann og redning (planlagt f.o.m. 01.01.2021)

Status og utfordringer
Sykefravær i sektor
Målsetting for sektoren er 4,5% eller lavere. I 2020 ser sykefraværet i sektoren ut til å kunne
ende på ca. 3,5 %. Det er ikke lagt inn ekstraordinære tiltak for sykefraværsarbeid i 2021.
Teknisk forvaltning
Det holdes særlig fokus mot selvkostområdene vann og avløp og oppmåling slik at gebyrnivå
dekker faktiske kostnader. Det vil i 2021 ikke være ressurser til økt oppgavevolum med
dagens bemanning. Dette er fagområder som vi anser at sektoren er kritisk sårbar for
eksempel ved bortfall av personalressurser.
Det er et må å tilstrebe lavere kommunale avgifter for abonnentene gjennom å arbeide
målrettet med strategi og tiltak for å oppnå god balanse innenfor selvkostområdene og få flere
kunder på våre kommunale VA-anlegg. Dette vil gi potensial for å senke kommunale avgifter
på vann og avløp. Innføring av ny VA-forskrift har gitt positive utslag i økt antall abonnenter
som igjen gir grunnlag for å foreslå at VA-gebyrene for 2021 settes ned med 10%.
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Teknisk drift vann og avløp
Det arbeides med gjennomføring av vedlikehold- og utskiftingsplan VA. Det er i 2020
utarbeidet foreløpig rapport om tilstandsvurdering av alle VA kummer (Utenom Gautefall og
noe på Neslandsvatn og Bjønnåsen). Planen vil bla. gi svar på hvilke økonomiske
konsekvenser dette vil kunne medføre i årene fremover både ift. økte vedlikeholds- og
investeringskostnader.
Det vil også være fokus på digitalisering slik som oppgradering av driftskontroll og
overvåkning, samt arbeidet med å redusere lekkasje fra vannforsyningen.
Teknisk drift bygg og vei
Det er gitt overordna føringer på at budsjettrammene for drift og vedlikehold av kommunale
bygg «fryses» også i 2021. Faglig sett er dette bekymringsfullt sett i lys av at
vedlikeholdsetterslepet på kommunale bygg øker og bygningskapitalen forringes år for år.
Budsjettrammene til drift og vedlikehold av kommunale bygg har ikke fulgt den årlige
prisveksten de siste fem årene og dermed er drift og vedlikeholdsbudsjettet for kommunale
bygg reelt redusert hvert år med ca. 0,3 mill. kr.
Det arbeides med hovedplaner for både kommunale veier og kommunale bygg.
Klimaendringer gir oss utfordringer i drifta. Vi ser en trend i forhold til økende driftkostnader
år for år og at «ekstremværet» spiller en økende rolle i forhold til total drifts- og
vedlikeholdsbehov. I budsjettet ligger det kun inne aktivitetsnivå til å møte et «normalt»klima. Økning i uønskede hendelser relatert til klima gir store utfordringer med å sikre viktig
infrastruktur i samfunnet. Drangedal har de siste årene vært utsatt for ekstremvær som store
nedbørsmengder i form av regn og snø eller tørke og skogbranner.
Renhold
Gjennom 2019 og 2020 har det vært fokus på innføring av renholdstandard Insta800 samt
bygging av organisasjon og kompetanse. Dette videreføres også som fokusområder i 2021.
Som finansiering av denne «nye» enheten ble det overført budsjettrammer fra sektorene som
skulle tilsvare renholdskostnadene. Disse rammene er ikke tilstrekkelig for å drifte etter
renholdsstandarden Insta800 – det er blant annet ikke lagt inn midler til å kjøpe nye maskiner
(drift), slik som vaskemaskiner, gulvmaskiner mm.
Vi ser også at det er stort press på renholdspersonalet under Korona-pandemien og stort behov
for, og utstrakt bruk av vikarer og ekstrahjelp. Dette er det ikke tatt høyde for i budsjettet for
2021.
Investeringsprosjekter
Det er stor fokus på planlegging og gjennomføring av vedtatte investeringstiltak. Det ble i
2020 gjennomført forvaltningsrevisjon ift. planlegging og gjennomføring av
investeringsprosjekter. Anbefalinger fra denne revisjonen vil bli fulgt opp og implementert i
2021. Sektoren viderefører ressursnivå for planlegging, ledelse og gjennomføring av
investeringsprosjektene. Som en enkel regel bør det settes av ett årsverk pr. ca. 10 mill.
investering. Dette avhenger av kompleksiteten i prosjektporteføljen. I 2021 kan det se ut til at
sektoren skal kunne gjennomføre investeringer for mellom 80-100 mill. kr fordelt på ca. 2025 ulike prosjekt. I tillegg til egne stillingsårsverk (min. 2 årsverk i 2021) må det påregnes
bruk av ekstern prosjekt/byggeledelse for å gjennomføre investeringsprosjektene.
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VA-utbygging Gautefall på Brattsbergheia, Lia og Laukfjell ligger inne i budsjettet med 22,0
mill kr. i 2021, 9,0 mill. kr. i 2022 samt 5,0 mill i 2023. VA Brattsbergheia er planlagt ferdig
bygd i 2021. VA til Laukfjell, Lia og Midtstrandlia er ennå ikke klart til bygging, men
intensjonen er å få til byggestart i løpet av 2021. Dette avhenger av at kommunen får tilgang
til grunn på deler av utbyggingsstrekningen. En regner med at utbygging av disse prosjektene
etter relativt kort tid vil bidra positivt inn i selvkostregnskapet.
Utbygging av VA fra Gautefall ned til kommunalt renseanlegg. Denne utbyggingen er en
forutsetning for videre utbygging på Laukfjell og Lia. Parsellen er kostnadsberegnet til 5,0
mill. kr. for vanndelen som Drangedal må ta alene. Avløpsdelen er en del av felles VAGautefall og Drangedals andel vil ligge på ca. 6,0 mill. kr. Prosjektet administreres og
håndteres av Nissedal kommune.
Nytt renseanlegg i Nissedal. Prosjektering av nytt felles renseanlegg for Drangedal (Gautefall)
og Nissedal videreføres i 2021. Det er satt av 1,0 mill. kr. i 2021. Til oppstart og bygging er
det satt av hhv. 20 mill. kr. og 15 mill. kr i 2022 og 2023.
Kroken barnehage. Bygging av ny Kroken barnehage ligger inne med 37 mill. kr. i budsjettet
for 2021. Vedtatt budsjettramme for prosjektet er ca. 55 mill. kr. (ekskl mva). Prosjektet
hadde byggestart i 2020 og skal ferdigstilles i 2021.

Overordna mål og tiltak (Handlingsplan)


En robust og bærekraftig kommuneøkonomi som grunnlag for et godt og forutsigbart
kommunalt tjenestetilbud.
-Tilpasse sektorens driftsnivå til økonomiske rammer og behov.
-Bidra med presise grunnlag for politiske prioriteringer.
-God planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter.
-Iverksetting og gjennomføring av kommunestyrets vedtak.



Målrettet satsing på tiltak som kan bidra til et godt omdømme og en positiv
samfunnsutvikling i kommunen.
-Bidra til å bygge ny barnehage i Kroken kostnadseffektivt og med god
kvalitet.
-Bidra til å etablere attraktive boligtomter som er klare til bygging når ny E18
kommer.
-Lavere kommunale avgifter. Gjennomføre full utbygging av vann og avløp på
Gautefall.
-Levere tjenester i kommunen på en effektiv måte med god kvalitet gjennom
fokus på tjenestedesign og -utvikling.
-Gjennom kommunalområdets ansvarsområde bidra til å nå overordna
målsetning i kommuneplan.



HMS-mål i sektoren; hindre sykdom, forebygge arbeidsulykker og sykefravær. HMS
og IA arbeidet vårt skal fremme inkludering, arbeidsglede og trivsel.”
-HMS og IA arbeidet skal være en integrert del av den daglige driften i sektor.
-Sikre rekruttering med nødvendig kompetanse.
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-Arbeide målretta med kompetanseheving og organisasjon.
-Gjennomføre IK-prosjekt i sektor med mål om å bla. kartlegge risiko.

Budsjettmessige endringer i 2021


Som følge av organisasjonsendringer flyttes følgende ansvar:

Ansvarsnavn
Landbruks- og
miljøforvaltning
Veterinærtjenester
Viltfond
Byggesaksavdeling
Miljøtiltak
Andre miljøprosjekter


Fra 400
-1411

Til 100
14111

-1420
-1442
-1513
-1541
-1544

14201
14421
15131
15411
15441

Brann/forebyggende og feiervesen. Fra og med 01.01.2021 er Drangedal brannvesen
og feiertjenesten planlagt som en del av Grenland Brann og redning IKS og dagens
oppgaver og ressurser organiseres der.
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4. INVESTERINGER
INVESTERINGER DRANGEDAL KOMMUNE 2021-2024
Budsjett

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Kontonr
.

Ansvar
nr.

Funksjon

Benevnelse

Prosj.nr

Prosjekt-navn

2021

2022

2023

2024

0529

090

172

Pensjon KLP

1001001

Pensjon KLP

1 050 000

1 100 000

1 150 000

1 200 000

0473

0141

360

Kirker

1001033

Kirkebakken
Drangedal

400 000

400 000

0473

0141

360

Kirker

1001023

Tomt parkering
Kroken/ Park.plass

400 000

0473

0141

360

Kirker

1001045

Garasjebygg maskiner
og utstyr ved Tørdal
kirke

0473

0141

360

Kirker

1001050

Oppgradering av
bårehuse gravplass
Dr.dal

350 000

Foreslått fra
Fellesrådet

0473

0141

360

Kirker

1001051

Oppgradering av
bårehus gravplass
Tørdal

350 000

Foreslått fra
Fellesrådet

0473

0141

360

Kirker

1001046

Driftsbil
kirkegårdsdrift

0473

0141

360

Kirker

1001960

Erstatning av
sideinngang i Tørdal
kirke. Universell
utformet.

0271

0242

221

Kroken
barnehage

1001265

Prosjektering ny
barnehage i Kroken

0271

0242

221

Kroken
barnehage

1001267

Infrastruktur
trafikksikkerhet
Neslandsvatn

0224

0355

254

Biler
hjemmesykeplei
en

1001353

Kjøp biler
hjemmesykepleie

-

Egenkapitalinnskudd i KLP
Hovedinngang og
kirkebakke
Foreslått fra
Fellesrådet
Foreslått fra
Fellesrådet

500 000

Utskiftning av
Nissan Nivara etter
11 år

500 000

-

300 000

Forprosjekt og evt.
oppstart

Forventet estimat
kr. 55 mill. totalt
ekskl. mva.

37 000 000

Første helt
nødvendige del
løses med midler
pr. 2020

0

500 000
Må også
avvente nytt
prosjekt for
erstatning av
Public 360

Utkjøp 1 leasing +
en ny bil

500 000
Tilbydere
forholder seg
ikke til KS sine
krav

0271

01513

302

E-byggesak

1001500

Digitalisering av
byggesaksbehand-ling

0231

0512

332

Fortau m.m.

1001495

Universell utforming

0231

0512

121

Opprustning av
toalett og
vaskerom

1001525

Kommunehuset

500 000

Jfr. vernerunde
HMS

0231

0512

121

Admin.bygg

1001930

Arkivrom etter flytting
til IKA Kongsberg

150 000

Trehyller ikke godt
nok

0271

022114

373

Allaktivitetshus

1001965

Drangedal
Aktivitetshus

0231

0531

332

Kommunale
veier

1001460

Kommunale veier og
bruer etter egen
vedtatt plan senere

100 000

200 000

2 000 000

Samarbeid i
Grenland

0

Coop-bygg
Eksterne tilskudd
forsøkes.
Forprosjekt
nødvendig.

2 000 000

1 000 000

Komm. bygg, prior.
Liste

1 000 000

Prioritert liste?
Nedlegging veier?
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Kommunal del.
Forutsatt privat
drift av veien.

0231

0531

332

Vei
Kvennhusdalen

1001478

Andel vei

800 000

0231

0336

0

Boliger

1001384

Boliger ellers

300 000

0231

0534

332

Trafikksikkerhet

1001472

Tiltak
trafikksikkerhets-plan

200 000

200 000

0231

05221

315

Boligtomter

1001959

Boligtomter i Kroken

2 500 000

3 500 000

0231

05660

353

Prosjektering
nytt
renseanlegg i
Treungen

1001404

Nytt felles anlegg med
Nissedal k.

1 000 000

0231

05630

345

Distribuering av
vann

1001401

VA-Gautefall

0231

05630

345

Distribuering av
vann

1001401

VA Vann ned til gml.
Renseanlegg

5 000 000

0231

05630

345

Distribuering av
vann

1001435

Vann resten av bygda

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Generell utskifting

0231

05660

353

Avløpsnett

1001431

Kloakk resten av
bygda

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Generell utskifting

0231

05660

353

Avløp Gautefall

1001401

VA-Gautefall

11 000 000

4 500 000

2 500 000

0231

05667

353

VA Gautefall
Felles med
Nissedal

1001401

VA felles med
Nissedal

6 000 000

0231

05667

353

Reseanlegg og
transportsystem

1001405

Nytt renseanlegg i
Treungen

0231

05630

345

Nytt vanntårn

1001406

Felles vanntårn i
Treungen

0231

05667

353

Forprosjekt

1001524

Avløp til Hulfjell/Voje

500 000

For å beregne
behovet

0221

0531

332

Maskiner og
utstyr

1001503

Maskiner/utstyr
Sektor 400

300 000

Generell utskifting

0231

0534

335

Kåsmyra

1001972

Ballbinge flyttes

400 000

Ses i sammenheng
med øvrig arbeid

0922

0661

283

Lån formidlingslån

1001029

Startlån/forvaltningslå
n

-1 800 000

-1 900 000

-1 950 000

-1 900 000

Innbetalinger
startlån

0522

0674

283

Utlån
formidlingslån

1001029

Startlån/forvaltningslå
n

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

Kommunedirektøre
n vurderer

0224

0913

120

EDB

1001932

Elev-PC

300 000

300 000

300 000

300 000

Klassesett

0224

0913

120

EDB

1001969

I-pad 1. klasse

160 000

183 000

183 000

183 000

Må avstemmes
med elevtall

0224

0913

120

EDB

1001940

Generell kapasitet

500 000

500 000

500 000

500 000

Prioriteres år for år

0224

0913

120

EDB

1001950

Public 360

100 000

400 000

0224

0913

120

EDB

1001939

IPAD politikere

0224

0913

120

EDB

1001901

Klassesett og lisenser

300 000

11 000 000

Opprusting

0

200 000

Klargjøring for mer
boligbygging. Kr. 4
mill finansieres
med salgssum fra
avtale med Coop .

Felles VA-styre
planlegger
prosjektt

4 500 000

Felles ramme,
fradratt evt.
anleggs-bidrag

2 500 000

For å nå ut til
hyttefelt nedforbi

Felles ramme,
fradratt evt.
anleggs-bidrag
Ned til gml.
Renseanlegg

20 000 000

Inkl. ombygging
Gautefall RA

15 000 000

5 300 000

250 000

Bø i Tørdal
vurderes i
sammenheng

Felles med Nissedal

Oppgradering 360

250 000

Ipad folkevalgte
mm. Avstemmes
med antall utvalg
og type ustyr.

250 000

For gj.føring
nasjonale prøver
og eksamen
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0224

0913

120

EDB

1001047

Lisenser i admin.

150 000

0224

0913

120

EDB

1001970

Digitalsering mm

500 000

300 000

300 000

300 000

Jfr.
omstillingsvedtak

0224

0913

120

EDB

1001957

IKT-utstyr

600 000

600 000

600 000

600 000

Fra drift til
investering

0231

0691

190

Uforutsett

1001000

Uforutsett

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

104 160 000

55 783 000

38 583 000

21 183 000

-1 500 000

-2 500 000

Fra ubundet fond
Overført fra drift

Generell lisenser

-1 050 000

-1 100 000

-1 150 000

-1 200 000

101 610 000

52 183 000

37 433 000

19 983 000

Herav Nto. Startlån

10 200 000

10 100 000

10 050 000

10 100 000

Herav VA

41 800 000

31 000 000

22 000 000

2 000 000

Årlige avdrag lån

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

0

0

0

0

81 610 000

32 183 000

17 433 000

-17 000

29 610 000

-8 917 000

-14 617 000

-12 117 000

Nytt lånebehov

Estimat ubrukte
lånemidler pr. 1.1

Øning gjeld
Andel endring gjeld
med renterisiko

Disponeres av fskapet

Ek-andel KLP

Det vises for øvrig til kapittel 6 for investeringsoversikter etter krav i forskrift til ny
kommunelov.
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5. Gebyrtabeller 2021
5.1 Avgifter og egenbetalinger
Nedenfor gis en samlet oversikt over gebyr, avgifter og egenbetalinger for de tjenester som
Drangedal kommune yter, vedtatte satser for inneværende år og forslag til satser 2021.
Det er benyttet 2,7 % som en generell prisjustering, konsumprisindeks er benyttet med 1,6 %
til husleie. Sistnevnte prosent svarer til endringen i konsumprisindeksen fra september 2019
til september 2020. Deflator i statsbudsjett for 2021 utgjør 2,7 %. Dette er benyttet der
selvkost for øvrig skal brukes med unntak av Vann, avløp, renovasjon og feiing. Forskrifter
som bestemmes av staten blir regulert i samsvar med prisendringene i aktuell forskrift.
For Feiing blir avgiften foreslått til kr. 300,- + mva. Dette gir en nominell nedgang på -11,7
%. Fra 2021 vil også fritidsboliger bli fakturert for feiing og tilsyn. For avgifter på vann og
avløp blir gebyrene satt ned med -10 % for 2021 da vi nå har dekket opp mye av oppsamlet
underskudd i selvkostregnskapet på disse områdene. Noen satser innenfor plan/byggesak øker
med 10 % da kommunen ligger svært lavt fra før av. For oppmålingsgebyr holdes prisene
nominelt uendret.
Også for kulturskolen foreslås det at prisene fryses på det nominelle nivået fra i fjor.

5.2 Husleier
Endring av husleie i kommunale boliger:
Husleieloven § 4-2 gir bare anledning til å regulere løpende husleier med endringen i
konsumprisindeksen siste år. Konsumprisindeksen er endret med 1,6 % fra september 2019
til september 2020.
Husleier til leiligheter administrert av stiftelser eller borettslag endres ikke av kommunalt
vedtak.
Rådmannen foreslår at husleier i kommunale boliger økes tilsvarende økningen i
konsumprisindeksen, 1,6 % med virkning fra 01.01.21.
Ved bytte av leietaker bør husleien økes til gjengs leie (Husleieloven § 4-3), uavhengig av
dagens husleie.
For boliger med tilskudd fra Husbanken, settes husleien til kr. 8 504,- (8 370 ,-) for 2021.

5.3 Servicekontoret
Eksp.gebyr Servicekontor
Ref. div. arbeid
servicekontor pr. påbegynt
halvtime

Satser 2020
77
309

Satser 2019
75
300

Endring beløp kr.
2
9

Endring %
3,1
3,1
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5.4 Kart og eiendomsinformasjon
For meglerpakker, takstpakke, karter, matrikkelinformasjon m.m. tilbyr kommunen å bestille
dette via våre samarbeidsparter på følgende nettsider:




Infoland:
ePlassen:
e-Torg:

http://www.ambita.com/infoland/
https://eplassen.no/
https://e-torg.no/

Prisen fremgår av deres portal. Kommunens andel er basert på selvkost fra kommunen.

5.5 SFO, barnehage, idrettshall, volleyballhall og kulturskole.
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5.6 Egenbetaling Helse og velferd 2021
2,7% som generell prisjustering – 1,6% konsumprisindeks på husleie
Ved bytte av leietaker bør husleien økes til gjengs leie (Husleieloven § 4-3), uavhengig av
dagens husleie.
For boliger med tilskudd fra Husbanken, settes husleien til kr. 8 504,- (8 370 ,-) for 2021.
Tjeneste
Institusjonstjenester:
Maks egenbetaling
sykehjem pr mnd
Dag-/nattopphold
Pr dag/natt
Korttidsopphold, pr
døgn
Fribeløp
Hjemmebaserte
tjenester:
Makspris pr. time
Abonnement pr mnd:
Inntekt fra 0-2G
Inntekt fra 2-3G
Inntekt fra 3-4G
Inntekt fra 4-5G
Inntekt over 5G
Andre
omsorgstjenester:
Trygghetsalarm
Middagsombringing
Middag – FH, boligen
Kostpenger –
eldresenter pr dag
Kostpenger
bofellesskap pr mnd
Boliger:
Strøm FH-boliger
Kommunale
utleieboliger

Merknad

Sats 2020

Sats 2021

Selvkost

67259

67259

Egen forskrift

90

90

Egen forskrift

170

170

Egen forskrift

8700

8700

Selvkost

322

350

Egen forskrift

210
549
927
1335
1568

210
564
952
1371
1610

325
99
69
135

331
102
71
139

4754

4885

204
1,5%

210
1,6%

Reguleres med
konsumprisindeks i
henhold til
husleiekontrakt,
Husleieloven og
Husbankens regler
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5.7 Gebyrregulativ for plan og byggesaksbehandling
Priser for 2021 (ca.10% økning fra 2020, og noen satser etter individuell vurdering)
2. Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan foreståes av
tiltakshaver (etter Pbl § 20-2)
a. Mindre byggearbeider på bebygd eiendom
 Tilbygg/frittstående bygning: 0-50 m2 BRA
 Tilbygg/frittstående bygning: 51-100 m2 BRA
b. Alminnelige driftsbygninger i landbruket
c. Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
d. Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forståes av
tiltakshaver
3. Rene eneboliger og fritidsboliger
Etter pbl. § 20-1 første ledd bokstav a. Gebyr betales pr. enhet.
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling
Igangsettelse

3 080,6 270,3 080,3 080,3 080,-

12 540,1 012,-

4. Sekundærleilighet i enebolig
Etter pbl. § 20-1 første ledd bokstav a og g. Gjelder for egne boenheter med
areal mindre enn 50 m2 BRA. For større leiligheter betales gebyr i.h.t
pkt.nr.5.
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling
Igangsettelse

3 080,1 012,-

5. Rekkehus, kjedehus, tomannsbolig og andre boligtyper i inntil 3
etasjer + kjeller i tiltaksklasse 1 og 2
Etter pbl.§ 20-1 første ledd bokstav a og g. Gebyr betales pr. enhet.
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling
Igangsettelse

8 360,1 012,-

7. Enke lagerbygg uten innlagt vann og faste arbeidsplasser
Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl. § 20-1 bokstav a
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadbehandling:
 0-600 m2 BRA
 Over 600 m2 BRA
Igangsettelse

3 960,6 270,1 012,-

8. For alle kategorier nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg som ikke er omfattes av pkt.
2 til 7, betales gebyr avhengig av tiltakets bruksareal (BRA) etter følgende takst:
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:
 0-50 m2
6600,- + 110,- pr. m2
 51-100 m2
12320,- + 53 pr. m2 som overstiger 50 m2
 101-200 m2
16170,- + 44 pr. m2 som overstiger 100 m2
 201-400 m2
24640,- + 27 pr. m2 som overstiger 200 m2
 401-600 m2
30260,- + 20 pr. m2 som overstiger 400 m2
 Over 600 m2
39930,- + 14 pr. m2 som overstiger 600 m2
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For tilbygg/påbygg bolig og fritidsbolig betales 50% av overnevnte
satser, maks
For hovedombygging betales 50% av overnevnte satser.
Tilbygg som ikke gir BRA betales i henhold til pkt. nr.2
Igangsettelse

6 500,3 080,1 012,-

9. Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon
Etter pbl. 20-1 første ledd bokstav b
Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt i pbl. § 20-1
første ledd bokstav a

3 080,-

10. Fasadeendring
Etter pbl. § 20-1 første ledd bokstav c
Rammetillatelse og ett-trinns søknad
Igangsettelse

3 080,1 012,-

11. Bruksendring
Etter pbl. § 20-1 første ledd bokstav d
Rammetillatelse og ett-trinns søknad:
 Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske
installasjoner m.m.
 Bruksendring som krever bygningsmessige endringer betales
gebyr etter areal som angitt i punkt nr.8
Igangsettelse

3 080,-

1 012,-

12. Rivning
Etter pbl. § 20-1 første ledd bokstav e. Gjelder kun når det ikke skal oppføres
ny bygning.
Rammetillatelse og ett-trinns søknad:
 0-100 m2 BRA
 Over 100 m2 BRA
Igangsettelse

3 080,5 170,1 012,-

13. Oppføring, endring eller reparasjon av byggteknisk installasjoner
Etter pbl. § 20-1 første ledd bokstav f
Rammetillatelse og ett-trinns søknad:
 Tiltaksklasse 1
 Tiltaksklasse 2 og 3
Igangsettelse

3 080,5 170,1 012,-

14. Vesentlig terrenginngrep
Etter pbl. § 20-1 første ledd bokstav k
Rammetillatelse og ett-trinns søknad
Igangsettelse

3 080,1 012,-
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15. Konstruksjon, anlegg og separate avløpsanlegg
Etter pbl. §§ 27-1 og 20-1 første edd bokstav a og l
a. Parkeringsplass, forstøtningsmur
Rammetillatelse og ett-trinns søknad:
Tiltaksklasse 1
3 080,Tiltaksklasse 2 og 3
5 170,b. Veger med tilhørende innretning inntil 500 m lengde
Rammetillatelse og ett-trinns søknad: Tiltaksklasse 1
3 080,Tiltaksklasse 2 og 3
5 720,Ved veger over 500 m betales et tillegg på 50% av overnevnte satser,
c. Damanlegg, basseng
Rammetillatelse og ett-trinns søknad:
Tiltaksklasse 1
3 080,Tiltaksklasse 2 og 3
6 270,d. Røranlegg (vann, avløp, olje) for inntil 1 km lengde
Rammetillatelse og ett-trinns søknad:
Tiltaksklasse 1
3 080,Tiltaksklasse 2 og 3 første ledning
5 170,ledning nr.2
3 080,ledning nr.3
3 080,Ved røranlegg over 1 km betales et tillegg på 50% av overnevnte satser.
e. Brygger/kaier
Rammetillatelse og ett-trinns søknad:
Tiltaksklasse 1
6 270,Tiltaksklasse 2 og 3
12 540,Igangsettelse
1 012,f. Behandling av utslippssaker:
Utslippssøknader for eneboliger, hytter og lignende
5 940,Større utslipp vurderes i forhold til utslippsbelastning basert på PE
(personekvivalenter):
 Inntil 10 PE
5 390, Inntil 30 PE
8 250, Inntil 100 PE
16 500, Over 100 PE
27 610,Søker kan belastes med utgifter til nødvendig resipientundersøkelser, konsulentutredninger,
annonsering etc. Inspeksjon/tilsyn utføres etter behov.
Gebyr for tilsyn pr. gang
1 012,g. Behandling av gravetillatelser
3 080,16. Delingssøknad
Etter pbl. § 20-1 første ledd bokstav m
Ved tillatelse om fradeling betales det gebyr for hver tomt som skal
fradeles
Ved avslag på søknad om fradeling betales det gebyr for hver tomt som
avslåes

3 080,3 080,-
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17. Dispensasjonsbehandling
Etter pbl. kapittel 19. Kommer i tillegg til eventuelt byggesaksgebyr for
selve tiltaket.
Dispensasjon fra formål i gjeldene plan
Andre dispensasjoner som treffes før tiltak kan gjennomføres etter reglene
for søknad i pbl. §§ 20-1 og 20-2.
18. Endringer
Endring av gitt tillatelse som krever nytt vedtak.
Eventuelle dispensasjoner kommer i tillegg.
Endring av søknad/tegninger før det treffes vedtak
19. Godkjenning av personlig ansvarsrett som selbygger av egen bolig
eller fritidsbolig
Etter pbl. §20-1 og SAK10 §6-8
Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger

11 660,1 870,-

3 080,1 012,-

1 012,-

20. Avslag på søknader
Ved avslag betales samme satser som ved godkjenning
21. Overtredelsesgebyr
Det betales overtredelsesgebyr i.h.t kap. 17 i SAK10
22. Avviksbehandling ved tilsyn
Behandling av rapportere avvik eller avvik som er avdekket gjennom
kommunens tilsyn

3 080,-

23. Gebyr etter medgått tid
Timespris for saksbehandler

1 300,-

24. Miljøsertifisering
Miljøsertifisering av virksomheter (miljøfyrtårn)
 Ved førstegangs sertifisering
 Ved resertifisering

4 400,2 090,-

25. Øvrig
 Kommunen kan engasjere særskilt kontrollør av statistiske beregninger,
tilfluktsrom, lydforhold, varmeisolering og tetthet. For slik kontroll kreves gebyr
tilsvarende medgåtte utgifter.
 Kommunen kan kreve dekning for utgifter i forbindelse med byggesaker,
dersom det påløper utgifter fra andre offentlige myndigheter.
 Alle gebyrer skal betales til kommunen etter regningsoppgave fra kommunen.
Betaling skjer etter de satser som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad
registrer av administrasjonen.
 Krav om gebyr sendes tiltakshaver.
 Når spesielle forhold tilsier det kan regulativet fravikes av Formannskapet. I
kurante tilfeller kan det fravikes av administrasjonen.
 Gebyrene reguleres pr.1 januar hvert år i samsvar med Kommunestyrets vedtak.
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Drangedal Plangebyr – Økes med 10% fra 2020
A: Kartdata
Digitale kartdata bestilles gjennom en web-tjeneste, e-Torg. Basiskart er
digitale kartdata fra kommunen, der leveransen inneholder data fra felles
kartdatabase, eiendomsgrenser fra Matrikkelen og vegnett-data fra datasettet
ELVEG. e-Torg er tilgjengelig på alle plattformer, og er åpent 24 timer i
døgnet.
B: Forhåndsuttale/prinsippsøknad
Som legges fram for det faste planutvalg
C: Planprogram og KU
Behandling av planprogram
Behandling av KU
Dersom planen må leie kvalifisert hjelp for å kvalitetssikre KU, skal det
beregnes gebyr etter medgått tid.
D: Søknad om planendring jf. Pbl §12-14
Mindre endring av godkjent plan, enkel saksbehandling
Mindre endring av godkjent plan, sammensatt saksbehandling
Der kun reguleringsbestemmelsene endres blir beløpet halvert.
Mindre endringer som omfatter kurante justeringer av plankartet og/eller
bestemmelser i godkjent plan som ikke krever nabovarsling – administrativ
behandling
E: Planforslaget: saksgebyret blir regnet ut etter følgende tabell:
Planens
Areal:0-5 daa 5-10 daa 10-20 daa Over 20 daa
Kompleksitet
Enkel plan
33 000,38 500,- 49 500,55 000,Arbeids krevende plan 49 500,55 000,- 71 500,82 500,-

4400,-

4400,7150,-

6050,12100,-

2750,-

Omfanget av planen som enkel eller arbeidskrevende plan blir vurdert i forhold til, plassering
av planen i kategori fastsettes av kommunen i hver enkelt sak:
- Godt tilrettelagt planforslag
- Lite bearbeida planforslag
- I samsvar med
- Ikke i samsvar med kommuneplan
kommuneplan
- Enkle grunneierforhold
- Mange berørte parter
- Interessemotsetninger
- Behov for mange avklaringer i
avklart
saksbehandlingen
- Lite /ingen konflikter
- Stor kompleksitet.
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5.8 Gebyr for kart og oppmåling 2021
Priser for 2021 (Satsene er fryst fra 2020)
Gebyrer for arbeider etter matrikkellova (lovas § 32, forskriftene § 16) og eierseksjonslova
(lovas § 7) samt kopiering/utskrifter fastsettes som følger:

Prisskjema oppmåling
1. Oppretting av matrikkelenhet
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
Areal 0 – 250 m²
Areal 251 – 700 m²
Areal 701 – 2000m²
Areal fra 2001m² - økning pr. påbegynt da.

Pris 2021
10 930,16 760,22 280,1 680,-

1.2 Tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet
Areal 0 – 250 m²
Areal 251 – 500 m²
Areal 501 – 1000 m²
Areal 1001 – 1500 m²
Areal 1501 – 2000 m²
Areal over 2000 m², økning pr. påbegynt da.

Pris 2021
10 930,13 840,16 750,19 760,22 280,1 680,-

1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Areal 0 – 500 m²
Areal 501 – 2000 m²
Areal over 2000 m², økning pr. påbegynt da.

Pris 2021
13 840,22 280,1 680,-

1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon
Areal 0 – 50 m2
Areal 51 – 250 m²
Areal 251 – 500 m²
Areal 500 – 1000 m²
Areal 1001 – 1500 m²
Areal 1501 – 2000 m²
Areal over 2000 m², økning pr. påbegynt da.

Pris 2021

1.5 Oppretting av anleggseiendom
Gebyr som for oppretting av grunneiendom
Volum 0 – 2000 m³
Volum over 2000 m³, økning pr. påbegynt 1000 m³

Pris 2021

6 300,9 500,11 700,13 800,17 600,22 280,1 680,-

21 230,1 680,-
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1.6 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått
tid.
Timepris
Minstepris

Pris 2021

1 460,3 120,-

1.7 Inneforretning
Gebyr for fradeling av grunneiendom eller tilleggstomt som kan utføres som ren
kontorforretning faktureres med 30 % av satsene i punkt 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4
2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
2.1 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Viser til 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 og 1.6. I tillegg kommer tilleggsgebyr for å utføre
oppmålingsforretning.

Pris 2021

2.2 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises,
ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av
andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter
gjeldende forretningstype.

Pris 2021

3 870,-

Se tekst

3. Grensejustering
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med
inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrense er satt til 500 m²). En
eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av
eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller
jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
Areal 0 – 250 m²
Areal 251 – 500 m²

Pris 2021

3.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av
anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³
Volum 0 – 250 m³
Volum 251 – 1000 m³

Pris 2021

6 730,9 590,-

6 730,9 590,-

4. Arealoverføring
4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing (gebyr
kommer i tillegg) gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift.
Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
Areal 0 – 250 m²
Areal 251 – 500 m²
Arealoverføring over 500 m², økning pr. påbegynt 500 m²

Pris 2021

16 480,22 670,1 680,71
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4.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til
en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun
overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til
stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
Volum 0 – 250 m³
Volum 251 – 500 m³
Volumoverføring over 500 m³, økning pr. påbegynt 500 m³

Pris 2021

16 480,22 670,1 680,-

5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning
5.1 Klarlegging:
For inntil 2 punkter
For overskytende grensepunkter, pr. punkt

Pris 2021
3 870,781,-

6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt
6.1 Oppmålingsforretning over en grenselinje
For inntil 2 punkter
For overskytende grensepunkter, pr. punkt
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, timesats

Pris 2021
4 300,1 680,1 460,-

7. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning
7.1 Oppmålingsforretning over eksisterende matrikkelenhet
For inntil 2 punkter
For overskytende grensepunkter, pr. punkt
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, timesats

Pris 2021
3 870,781,1 460,-

8. Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater
Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater utføres etter medgått tid.
Timesats

Pris 2021

9. Utstedelse av matrikkelbrev
Ved oppmålingsforretning er utstedelse av matrikkelbrev inkludert i
gebyret. For andre utstedelser av matrikkelbrev betales:

Pris 2021

Matrikkelbrev inntil 10 sider
Matrikkelbrev over 10 sider

1 300,-

Som bestemt av
Kartverket
Som bestemt av
Kartverket

Endring i satsene for utstedelse av matrikkelbrev reguleres av Kartverket i
takt med den årlige kostnadsutviklingen.
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10. Seksjonering/reseksjonering
Gebyr betales pr. søknad. Tinglysingsgebyr betales i tillegg til
behandlingsgebyr.
Behandling av søknad om seksjonering
Behandling av søknad om reseksjonering
Tillegg ved befaring:
Ved avslag på søknad betales samme sats som for søknad uten befaring
11. Kopiering/utskrifter: Priser pr. kopi/utskrift inkl. mva:
Kopi/utskrift av skannede dokumenter A2
Kopi/utskrift av skannede dokumenter A1
Kopi/utskrift av skannede dokumenter i A0
Utskrift A2
Utskrift A1
Utskrift A0

Pris 2021

5 250,7 200,2 350,5 250,Pris 2021

30,40,50,230,- + 30,-pr. utskrift
230,- + 40,- pr. utskrift
230,- + 50,-pr. utskrift

12. Urimelig gebyr
Dersom gebyret er klart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det
arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan Rådmannen etter eget initiativ fastsette et
passende gebyr.
Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av formannskapet.
13. Betalingsbestemmelser
Gebyr skal betales til økonomiavdelingen etter regningsoppgave fra kommunen. Betalingen
skjer etter regulativet og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Betalingen kan
kreves før forretningen berammes, eller annet arbeid er igangsatt. Tinglysingsgebyr kommer i
tillegg. Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene, jfr. Skattedirektørens
rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene. Kopiering/utskrifter er mva pliktig, jfr.
pkt.11.

5.9 Årsgebyr feiing og tilsyn 2021
Feiing og tilsyn boliger (senket med 11,7% fra 2020)

300,- + mva

Feiing og tilsyn fritidsboliger

300,- + mva
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5.10 Renovasjon
Gebyrtabellen for renovasjon blir tatt inn i dette kapittel når representantskapet i IATA IKS
har gjort vedtak om nye gebyrer for 2020. Kommunestyret har gjort vedtak om at Drangedal
kommunes kostnader til fakturering og innkreving av renovasjonsgebyr skal gjøres med kr.
75,- pr. eiendom. Tjenester for renovasjon er basert på prinsippene om selvkost og
retningslinjene fra forurensingsloven og full pris for tjenesten.
Vedtak hos IATA:
Styret vil fremlegge dette for Representantskapet 27. november
Tabell fra IATA IKS:.
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5.11 Gebyrregulativ for vann- og avløp
(Årsgebyr vann og avløp senkes med 10 % fra 2020)

Avgiftstype
Vann
Årsgebyr ihht § 8 i forskriftene
Boliger og fritidsboliger (inkl. mva)
Næring (inkl. mva)
Forbruksgebyr pr. m³
Boliger og fritidsboliger (inkl. mva)
Næring (fastsettes etter inntaksdimensjon pris pr. fastledd) (inkl mva)

2021

5 571,2 786,12,36
12,36

Avløp
Årsgebyr ihht §8 i forskriftene
Boliger og fritidsboliger
Næring
Forbruksgebyr pr. m³
Boliger og fritidsboliger
Næring (fastsettes etter inntaksdimensjon pris pr. fastledd) (inkl mva)

6 680,3 340,13,49,13,49,-
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Tilknytningsgebyr i hht § 8 i forskriftene inkl mva
Høy sats for vann (Gjelder der kommunen har vedtatt anleggsbidrag deler
av Gautefallheia VA)
Lav sats for vann
Høy sats for avløp (Gjelder der kommunen har vedtatt anleggsbidrag deler
av Gautefallheia VA)
Lav sats for avløp
Anleggsbidrag, Gautefallheia VA:
A) Tilknytning til eksisterende VA-anlegg
For fritidsboliger med brukstillatelse etter 01.08.2011
Avløp: (fritt for mva)
Vann: (fritt for mva)
For eldre fritidsboliger:
Avløp: (inkl. mva)
Vann: (inkl. mva)
B) For tilknytning til nytt VA-anlegg på Lia, Laukfjell og
Brattsbergheia
For fritidsboliger med brukstillatelse etter 01.08.2011:
Avløp: (fritt for mva)
Vann: (fritt for mva)
For eldre fritidsboliger:
Avløp: (inkl mva)
Vann: (inkl mva)
Ved utbygging av nye anlegg for VA i løpet av året kan kommunen
fastsette andre anleggsbidrag og andre satser for tilknytningsgebyr for
tilknytning til disse. Når det betales anleggsbidrag ved tilknytning skal lav
sats for tilknytningsgebyr benyttes.
Priser for kommunale tomter 2021

137 500,11 250,137 500,11 250,-

35 000,35 000,35 000,35 000,-

50 000,50 000,50 000,50 000,-

Kjøp av boligtomt i kommunale boligfelt
Kjøp av boligtomt i kommunalt boligfelt
Pris råtomt*
Bråtheia, Prestestranna
100 000
Mjelkåsen, Prestestranna
100 000
Juvassåsen, Kroken
100 000
Løbbedalen, Kroken
100 000
Bø, Tørdal
50 000
Bostrak
50 000
Henseid
50 000
*Prisene gjelder for tomter med framført infrastruktur
Kjøp av næringstomt i kommunalt næringsområde
Kjøp næringstomt i kommunalt
Pris råtomt pr. m2
næringsområde
Stemmen
80
Kåsa /Øverland
80
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5.12 Estimater på endring av kunder for vann og avløp 2021:
Tekst:

Mill. kr.

Kommentar:
+ vil si Inntekt
- vil si red. av inntekt

Tilknytningsavgifter Vann

0,4

45 nye i 2021

Volumøkning Vann

0,1

45 nye i 2021, flere forventes
fra 2022

Nye kunder Vann i 2020 inkl. virkning av
ny forskrift

1,9

422

Prisnedgang Vann med -10 %

-0,9

Kan bli noe mer senere

Tilknytningsavgifter Avløp

0,5

52 nye, herav 7 på
Neslandsvatn

Volumøkning Avløp

0,2

52 nye i 2021, flere forventes
fra 2022

Nye kunder Avløp i 2020 inkl. virkning av
ny forskrift

2,1

386

Prisnedgang Avløp med -10 %

-0,9

Kan bli noe mer senere

SUM

3,4

Samlet estimert inntektsøkning

5.13 Overskudd/underskudd i selvkost pr 31.12.19

I sak om "Prinsipper for økonomistyring i Drangedal kommune" vedtok
kommunestyret 14.06.2012 følgende:
"Gebyrer for vann, avløp og feiing skal over tid følge selvkostprinsippet. Rasjonell
drift og økt volum på antall kunder skal sikre at gebyrene for vann og avløp ikke blir
høyere enn nødvendig og at gebyrene kan holdes forholdsvis stabile uten store
endringer fra år til år."

Balanseførte
selvkostfond:
Kontonr.

UB 2019
Hele tusen
kr.

Kontonr.

UB 2018
Hele tusen
kr.
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Underskudd selvkost
kloakk 2012
Overskudd avløp 2017
reduserer tidligere
underskudd
Overskudd avløp 2019
reduserer tidligere
underskudd
Underskudd selvkost
kloakk 2013
Overskudd avløp 2019
reduserer tidligere
underskudd
Underskudd selvkost
kloakk 2014
Underskudd selvkost
avløp 2015
Underskudd selvkost
avløp 2016
Underskudd selvkost
avløp 2018
Underskudd selvkost
vann 2013
Underskudd selvkost
vann 2014
Underskudd selvkost
vann 2015
Underskudd selvkost
vann 2016
Underskudd selvkost
vann 2017
Underskudd selvkost
vann 2018
Underskudd selvkost
vann 2019
Restunderskudd selvkost
feiing 2018
Overskudd feiing 2019
reduserer tidligere
underskudd
Overskudd selvkost feiing
2015
Underskudd selvkost
feiing 2017 fra fond
Underskudd selvkost
feiing 2018 fra fond
Overskudd selvkost feiing
2016
Overkudd selvkost feiing i
2019

2920000
1
2920000
1
2920000
1
2920000
2
2920000
2
2920000
3
2920000
4
2920000
5
2920000
7
2920010
1
2920010
2
2920010
3
2920010
4
2920010
5
2920010
6
2920010
7
2920020
3
2920020
3
2519933
7
2519933
7
2519933
7
2519933
7
2519933
7

1072

2920000
1

1072

-371

2920000
1

-371

2920000
2

496

-701

0

496

-123

37
3

2920000
3
2920000
4
2920000
5
2920000
7
2920010
1
2920010
2
2920010
3
2920010
4
2920010
5
2920010
6

395
665
355
232
1339
1635
1733
1673
922
668

395
665
355
232
1339
1635
1733
1673
922
668

223

2920020
3

17

-17

17

0

-95
6
101
-12

2519933
7
2519933
7
2519933
7
2519933
7

-95
6
101
-12

-18 -18
10195

10831
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6. Budsjettrapporter etter forskrift til ny kommunelov
6.1 Bevilgningsoversikt investering
Kommunestyret gjorde økninger på Prosjektnummer for Boligtomter i Kroken og for Startlån.
Se side 60-61. Disse økningene er innarbeidet i kapittel 6.1 og 6.2.

Også for årene 2021-2023 skal finansiering av EK-andeler i KLP finansieres med overføring
fra driftsbudsjettet. Dette ligger inne i økonomiplanen for driftsbudsjettet. Det udekkede
beløpet ellers skal finansieres med låneopptak.
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6.2 Investering i økonomiplanen til fordeling
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6.3 Bevilgningsoversikt drift i økonomiplanen
Kommunestyret gjorde enkelte endringer i økonomiplan for bevilgningsoversikt drift. Disse
endringene er innarbeidet i kapittel 6.3 og 6.4.
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6.4 Kriteriedata som ligger til grunn for økonomiplanen:
Ny tabell nov 2020:
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Viktige premisser for inntektene som er lagt inn i økonomiplanen for 2021-2024:
a. Skattevekst i Norge for kommunene totalt er lagt inn med 6,6 % økning i 2021
med bakgrunn i en forventet nedgang med -0,3 % i 2020 p.g.a. pandemien.
Statsbudsjettet for 2021 bruker disse forutsetningene.
b. For årene 2022-2024 er det lagt til grunn 0,5 % som årlig realvekst i frie
inntekter i makro. Dette tilsvarer nominell vekst på om lag 3,5 % vekst årlig.
c. Drangedal har en svakere folketallsvekst enn landet totalt. Dette fremgår av
tabellen ovenfor. Når den kommunale totalrammen øker med innlagt vekst i Norge,
betyr en lavere vekst i folketallet i Drangedal at vår relative andel av
kommunerammen blir stadig redusert.
d. For utgiftsutjevningen i rammeoverføringene er den forventede demografiske
sammensetningen av vår befolkning, grunnlaget for forventede overføringer fra
Staten. Det kan her pekes på bl.a. følgende:
1.7 2020 1.7 2023 Endring
Innbygger under 6 år 199
185
-14
Innbyggere 6-15 år
485
435
-50
Innbyggere 67-79 år 579
634
+55
Innbyggere over 80
220
233
+13
år
e. Pkt. d viser at vi får mindre rammeoverføringer til barn i løpet av
økonomiplanperioden. Økningen i gruppen 67-79 år forplanter seg til gruppen over
80 år.

Til tabellen nedenfor må det opplyses at Regjeringen har fremmet en tilleggproposisjon til
Stortinget for rammeoverføringer i 2021. Det har Drangedal fått kr. 3,3 mill. mer i 2021 enn
tabellen nedenfor viser. Me det er ikke gitt noen utsikter for tilsvarende rammeøkning senere
år.
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Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning består av innbyggertilskudd, utgiftsutjevning,
INGAR*, saker særskilt fordelt, Sør-Norgetilskudd samt årlig skjønnstildeling på kr. 0,9 mill.
for 2021.
*) Inntektsgarantiordning

7. Finansielle måltall
Den ny kommuneloven inneholde bl.a. disse bestemmelsene:
§ 14-1.Grunnleggende krav til økonomiforvaltningen
Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen
blir ivaretatt over tid.
Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide samordnete og realistiske planer for egen
virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets eller regionens utvikling.
Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke
innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved
forfall.
I kraft 1 jan 2020.

§ 14-2.Kommunestyrets og fylkestingets plikter
Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta
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a) økonomiplanen og årsbudsjettet
b) årsregnskapene og årsberetningene
c) finansielle måltall for utviklingen av kommunens eller fylkeskommunens
økonomi
d) regler for økonomiforvaltningen (økonomireglementet)
e) regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement).
I kraft 1 jan 2020.
I kommunestyrets møte i september 2019 ble det vedtatt revidert reglement for finans- og
gjeldsforvaltning. Det vedtatte reglementet inneholder bestemmelse om rullering en gang i
hver kommunestyreperiode selv om ikke lov eller forskrifter krever det lenger. Det er da
naturlig at dette reglementet kommer til kommunestyret mot slutten av perioden.
Når det gjelder regler for økonomiforvaltningen, bør det nok forberedes en gjennomgang av
dette i denne nye kommunestyreperioden. Det Drangedal har er nok til dels gammelt og
stykkevis. Som et ledd i arbeidet med kommunedirektørens intern kontroll, er det derfor
naturlig at det blir arbeidet med et nytt økonomireglement. Samtidig vises det til at vi i
kapittel 3 i budsjettet har tatt inn kommunestyrets vedtatte prinsipper for økonomistyring.
Disse prinsippene er fortsatt like viktig som før og er en god hjelp til økonomistyringen.
Høsten 2020 fullfører kontrollutvalget arbeidet med forvaltningsrevisjon av noen utvalgte
investeringsprosjekter. Det vil her antagelig komme noen konkrete råd til forbedringer.
Kommunedirektøren vil følge opp dette bl.a. i forbindelse med arbeidet med et fremtidig
økonomireglement.
Fra 2020 har kommunestyret selv vedtatt finansielle måltall for utviklingen av kommunens
økonomi.
Svært mye av gjeldsøkningen framover vil skyldes investeringer innenfor VA der
kundene kan betale kostnadene og hvor kundene også har renterisikoen. Disse
innvesteringene vil også sikre store løpende inntekter og også være viktige for
utviklingen på flere viktige næringsområder.

Forslag:
1. Nettoresultat/Sum driftsinntekter

2a. Totalt gjeld/Sum driftsinntekter
2b. Nettogjeld med renterisiko/Sum
driftsinntekter

0,0 – 1,0 %

Drangedal har etablert
praksis med full
lånefinansiering. Men
trenger positivt nettoresultat
over tid for å opprettholde
disposisjonsfond på
tilfredsstillende nivå
Ikke over 160 %
Gjelder da kommunens lån
ekskl. Drangedal Everk KF.
80-90 %
I nettogjeld er både videre
utlån til Everket og utlån av
Målet må være å få startlån trukket fra. I tillegg
nivået ned til 80 % trekkes ut den andel som
på sikt
man får rentekompensasjon
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3. Disposisjonsfond/Sum
driftsinntekter

Minst 5 %

for i tillegg til gjelden som
gjelder selvkostområder med
tidligere vedtak om full
inndekning.
Dette er en nødvendig buffer
for uforutsett ting som kan
oppstå og evt. brå endringer
i rentenivået.

Det vises til egen sak til kommunestyret som nærmere redegjør for hvordan netto gjeld med
renterisiko for kommunen alene, er beregnet.
Kommunestyret gjorde økninger på Prosjektnummer for Boligtomter i Kroken og for Startlån.
Se side 60-61. Disse økningene er ikke innarbeidet i tabellen nedenfor.

89

