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1. Innledning
Rådmannen legger med dette fram forslag til ”Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017 2020” 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 (kommunelovens § 44 og 45).
Endelig innstilling blir avgitt i formannskapets møte 29. november d.å.
Kommunestyret skal behandle budsjett og økonomiplan 15. desember 2016.
Budsjettet er bygget opp etter budsjettforskriftene og inndelt etter organisering av
sektorer/kommunalområde, med underliggende ansvarsområder.
Budsjett og økonomiplanen er trykket i ett dokument og består av tekst- og talldel fra
rådmannen. Kap.1 inneholder overordnet beskrivelse med prioriterte satsingsområder, og
kap.2 med en organisatorisk beskrivelse. Kap.3 er driftsbudsjettets talldel, samt kommentarer
og målbeskrivelser fra sektorene/kommunalområdene.
Investeringsbudsjettet (økonomiplanen) med kommentarer er i sin helhet lagt under eget
kap.4, og kommunale avgifter og gebyrer er lagt samlet inn som kap. 5.
Øvrige oversikter fremkommer i kap. 6.

1.1

Budsjett 2017 – Overordnet beskrivelse

Driftsbudsjett er utarbeidet og balansert på totalt kr. 268.3 mill.
Statsbudsjettet for 2017 er i hovedsak forutsigbart og forventet som Regjeringen la frem i sin
Kommuneøkonomi-proposisjon på vårparten i år. Tidligere var det spesielt knyttet stor
interesse og spenning til hvordan det nye “Inntektssystemet” ville slå ut i kommune-Norge.
For Drangedal ble det som forespeilet – en svikt i inntektsoverføringer på til sammen kr. 1,5
mill. Statsbudsjettet har i sum likevel medført en tilnærmet uforandret økonomisk situasjon
for Drangedal kommune. Det er enkeltkomponenter i selve ramme- og inntektsoverføringen
som har både negative og positive utslag for kommunen, men hovedkonklusjonen er ingen
overraskende eller dramatiske endringer.
Driftssituasjon 2017
Drangedal kommune har gjennom flere år foretatt rammekutt eller såkalt
“konstnadsreduserende tiltak”. Dette er gjennomført først og fremst for å bringe årlig
driftsbalanse i regnskap, men også skape handlingsrom for å betjene og nedbetale løpende
gjeldsforpliktelser etter store ny-investeringer i kommunen. Bare de siste 2 årene er det
gjennomført bemanningsreduksjoner på til sammen ca. 16 stillinger. Organisasjonen har
således gjennomgått løpende omstillings- og bemanningstilpasninger som skaper en viss grad
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av slitasje og tretthet i viktige arbeidsmiljøfaktorer som trivsel og motivasjon. Til tross for
dette har vi greid å opprettholde et relativt lavt sykefravær, samt forholdsvis god “score” på
våre medarbeiderundersøkelser.
Rådmannen vil berømme god innsats og
omstillingsforståelse ute i organisasjonen. Tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og verneombud
er at innsats og lojalitet er sterke egenskaper i organisasjonen, men at de uttrykker bekymring
for stadig gjentagende bemanningsreduksjoner i organisasjonen.
Rådmannen ser at det vil være klokt å ta “en pause” i vårt direkte omstilligsarbeid hva angår
stillings- og bemanningsstruktur. Budsjettåret 2017 ser ut til å være et egnet år for en ren
videreføring av driftsnivå fra 2016.
Når dette er sagt er imidlertid ikke budsjettåret 2017 uten utfordringer. Ulike ønsker og
behov for å løse både gamle oppgaver som er blitt skjøvet på, og forslag til nye tiltak er alltid
mange og krevende. Oppgave- og tjenestebehovet i en kommune er utømmelig og endeløst,
slik at det stadig er oppgaver og behov på våre “ønskelister” som må være gjenstand for
prioritering.

Rådmannen vil nevne noen prioriteringer som er lagt inn i budsjettet:
(Listen er ikke uttømmende, og det vises for øvrig til sektorvise tall og tekstbeskrivelser)

Sektor 200 Kunnskap, mangfold og kultur
-

-

-

Lærertetthet
I Statsbudsjettet for 2017 falt statlige prosjektmidler for å øke lærertettheten i
Ungdomsskoledelen bort. Rådmannen har omdisponert innenfor egne rammer samt
tilført/finansiert deler av dette slik at lærertettheten opprettholdes som tidligere.
Svømmeopplæring
Det er kommet nye krav til svømmeopplæring i skoler. Rådmannen har lagt inn i
budsjettet nødvendige midler for å leie/ivareta svømmeopplæring i tråd med dette
kravet.
Kultur- og arrangementsstøtte
I løpet av hvert år oppstår det som regel behov, initiativ og søknader som knytter seg
til diverse kultur- og arrangementsstøtte. Noe av dette er til en viss grad kjent fordi vi
erfaringsmessig har fått årlige søknader og henvendelser. Eksempelvis kan dette være
enkeltvise kultur- og idrettsarrangement fra lag og foreninger. Det kan også være
“events” og arrangementer som også kan ha en viss næringsmessig og
kommersiell/omdømmemessig profil. Dette er søknader/tilskudd som naturligvis ikke
er tatt inn som “faste poster” i de årlige budsjetter fordi tilfanget av dette kan variere
fra år til år, og det er heller ikke automatikk i at kommunen skal støtte enhver
søknad/arrangement.
Rådmannen vil også nevne at det ikke er lagt inn noe økt kulturell satsning i budsjett
2017 (eksempelvis Musikal-oppsetningen – “Fra Brodway til Bygda” i 2016).
Det er imidlertid lagt inn midler til ordinær drift av våre kultur og kino oppgaver.
Rådmannen ser derfor behov for å kunne ha en budsjettpost til disposisjon for
ovennevnte søknader/tilskudd og satsninger, og foreslår kr. 500.000,- avsatt i budsjett
for 2017. Dette vil kunne ivareta fortløpende behandling og finansiering av slike
behov uten at det må tilstrebes vanskelig administrativ og politisk dekning og
omprioritering i budsjettåret.
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Rådmannen foreslår å legge kr. 250.000,- til formannskapets disposisjon og kr.
250.000,- til rådmannens disposisjon. Grunnen til at posten/beløpet ikke foreslås lagt
til sektor og Hovedutvalg, er at her vil det være tiltak og prioriteringer som har
sektorovergripende vurdering og tildeling. Posten bør også til en viss grad være til
disposisjon dersom det skulle være helt spesielle tiltak og tilskudd som vi ikke greier å
forutse, som kanskje ligger utenfor det generelle kultur- og arrangementsbegrepet.

Sektor 300 Helse og velferd
- “Tippen prosjektet” er lagt inn som fast tiltak i budsjettet for 2017.
- “Rehabiliteringsteamet” er videreført som prosjekt i budsjett for 2017.
- “Boligkontor” er videreført som prosjekt også ut 2017.
-

Prosjektet er faglig forankret under sektor 300, men ligger budsjettmessig inn under
rådmannen. Dette fordi det har en tverrfaglig drift- og sammensetning.
Prosjektstilling NAV/kommune for reduksjon av sosialstønader er videreført i budsjett
2017.

Sektor 400 Plan, eiendom og kommunalteknikk
-

-

Prosjektressurser for planlegging og gjennomføring av omtaksering og
matrikkelføring av eiendomsskatt.
Midler for gjennomføring av tiltak i Kommunal Planstrategi og ressursbehov for
løpende arbeid med diverse reguleringsplaner i h.h. til vedtatt kommuneplan.
Herunder er spesielt prioritert KDP Toke og Gautefall samt reguleringsplan for
Stemmen Næringspark.
Branntilsyn ved særskilte brannobjekter som følge av tilsyn.
Etablering av VA i eksisterende hytteområder på Gautefallheia.

NB:
Rådmannen foreslår ingen økning av eiendomsskatt for 2017.
Generelt sett har budsjettet for 2017 latt seg bygge opp ved at fjorårets (2016) budsjettramme
er lagt til grunn, påplusset reell lønnsøkning som følge av ”lønnsoppgjøret” i 2016. I tillegg
er det lagt inn kompensasjon for ordinær deflatorvekst i henhold til føringene fra
Statsbudsjettet for 2017. Ut over dette er ovennevnte tilpasninger og prioriteringer bygd inn
på de respektive budsjettansvar i totalbudsjettet.
Rådmannen har for øvrig lagt stor vekt på å budsjettere så realistisk som mulig
innenfor de ulike budsjettposter i vår kommunale drift, og har valgt å legge inn bruk av
fondsmidler for å oppnå budsjettbalanse og finansiere gode tiltak og prosjekter.
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1.2

Økonomiplanen for perioden 2017– 2020

Investeringsbudsjettet / økonomiplanen for 2017 – 2020 vil bli behandlet under eget kap.
4 i budsjettdokumentet.
Rådmannen foreslår konkret brutto investeringer i 2017 på

kr. 22.550.000,-

- Investeringer i 2018 er foreløpig satt til
- -------“------ i 2019 ---------“----------- -------“------ i 2020 ---------“----------For økonomiplanperioden er samlet investering

“ 20.500.000,“ 17.050.000,“ 11.000.000,kr. 71.100.000,-

Total rentebærende gjeld er pr. 31.12. 2016 kr. 483.1 mill.
Gjeld på kr. 45.2. mill. tilhørende Drangedal E-verk KF er ikke med i ovennevnte totalbeløp.
Lånegjelden i økonomiplanperioden er fortsatt stor med nytt skolebygg/kultursal og nye FHboliger som de tyngste investeringene som er gjennomført. VA Gautefall er også med på å
akkumulere vårt lånebehov, men her vil naturligvis dette være en forskuttering for senere
tilbakebetaling til selvkost for abonnentene.
Nødvendig driftstilpasninger for å skape rom for nedbetaling av fremtidig lånekapital ble
startet i 2013. For 2014 ble det lagt inn kr. 3. mill., for 2015 ble det lagt inn ytterligere kr. 2
mill., og for 2016 ble det lagt inn ca kr. 3.0 mill. i innsparinger isolert sett til økt
gjeldsbetjening.
Som tidligere nevnt har rådmannen ikke lagt inn driftstilpasninger i budsjettet for 2017, og
heller ikke spesielle tiltak for bedre handlingsrom knyttet til gjeldsbetjening.
Vår samlede gjeldstyngde i kommunen er krevende, men med dagens rentenivå og
kapitalfinansiering, mener rådmannen det ikke er påkrevet med spesielle tiltak.
Det er likevel viktig å være klar over at denne analysen gjelder kun for budsjettåret 2017, og
at situasjonen kan bli forandret og kreve tiltak igjen for senere år.
Foreslått investeringsomfang for økonomiplanperioden er derfor bevisst forsøkt lagt på et så
lavt nivå som mulig.
Vi må uansett ha for “øye” at vi ikke investerer for mer enn vi nedbetaler i årlige avdrag. Den
såkalte “handlingsregelen” for oss ligger på ca kr. 19.0 mill. pr. år. I alle fall er det viktig å
se dette innenfor økonomiplanperioden på 4 år.
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1.3 Overordnet fokus- og oppgaver i 2017
Organisasjonsmodell (ingen endring)
Etter implementering av DKE KF i den kommunale forvaltning har overordnet organisering
sett slik ut fra 01.01. 2016:

Rådmann
Rådmann m/stab
- Rådmannsktr.
- Økonomi -og
utvikling
- HR avdeling

Kommunalsjef

Kommunalsjef

for

for

Plan, eiendom
og kommunal-

Kunnskap,

teknikk

Kommunalsjef
for
Helse- og velferd

mangfold og
kultur

Rådmannen ser seg godt fornøyd med denne organiseringen og ønsker ikke å gjøre noen
endringer for 2017.
Det kan forekomme enkelt interne små justeringer i løpet av året ut fra rent driftsmessige
hensyn. Dette håndterer rådmannen eventuelt innenfor sine delegeringsfullmakter.
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STABILITET OG FORUTSIGBARHET

Rådmannen skrev i budsjett for 2016 at det er viktig for den kommunale drift og forvaltning
ikke å “gape” over og engasjere seg i for mange prosjekter og oppgaver utenom ordinær drift
som både krever økonomisk dekning og bruk av verdifull og sårbar arbeidskraft.
Hovedmålsettingen må være hele tiden å levere stabilt gode tjenester til våre brukere og
publikum for øvrig i kommunen.
Dette vil også være fokus i 2017.
Samtidig er det viktig å ha et våkent blikk på modernisering, utvikling og innovasjon i
organisasjonen.
Modernisering
Gjennom flere år har kommunen med positive politiske vedtak hatt muligheten til å fornye og
videreutvikle IKT-satsning i organisasjonen. Interne drift- og styringssystemer er oppgradert
og fornyet (eks. sak/arkiv, agresso økonomi, modul for elektroniske reiseregninger, ny
hjemeside mv.)
Til en viss grad har også våre ulike fagsystemer blitt videreutviklet, men kanskje ikke i den
grad som administrative og merkantile støttesystemer.
Velferdsteknologi
Det satses nå nasjonalt mer og mer på “velferdsteknologi” innen helse- og velferd.
Målsettingen er å utvikle systemer som muliggjøre bedre og lettere pasientoppfølging både i
institusjon, men også for hjemmeboende pleietrengende.
Rådmannen vil sammen med sin ledergruppe ha spesielt fokus på dette i 2017, og er
synliggjort i investeringsbudsjettet for 2017.
Innovasjon
I 2016 gjennomførte 3 ansette i kommunen et høyskolestudie innen “Innovasjon i offentlig
sektor”. De tilegnet seg verdifull kompetanse, samtidig som de gjennomførte konkret et
“case” på organisering/drift av renholdstjenesten internt i Drangedal kommune.
(Rådmannen vil isolert sett følge opp dette og vurdere i 2017 hva som eventuelt kan endres
innen dagens organisering og drift av renhold i kommunen).
Mer generelt er innovasjonstanken blitt mer og mer viktig også innen offentlig sektor.
Hvordan kan vi stimulere organisasjonen til selv å tenke i forhold til å jobbe smartere og gjøre
ting på annen måte! Finnes det måter å skape grobunn og interesse ute i organisasjonen til å
bidra til ennå mer rasjonell drift og oppgaveløsning.
Rådmannen ønsker sammen med ordfører å sette fokus på dette i 2017, og vurdere om
det kan tilrettelegges arenaer og møteplasser for innovasjon- og utvikling i
organisasjonen.
Drangedal – fortsatt egen kommune
Kommunestyret gjorde før sommeren 2016 vedtak om å fortsette som egen kommune.
9
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Samarbeidet med de øvrige 5 grenlandskommunene skal styrkes.
Med bakgrunn i dette vedtaket er det viktig for rådmannen å “ruste” og “rigge”
organisasjonen for fortsatt drift som egen kommune fremover. Det er viktig å få definert
sårbare drifts- og oppgavefunksjoner for å planlegge nødvendige tiltak for å ivareta egen drift.
Dette kan bety over tid både styrking av egen organsiasjon, men også kommuneovergripende
samarbeid og interkommunale løsninger innenfor visse fagfelt.
Rådmannen vil i 2017 sammen med sin ledergruppe og tillitsvalgte/verneombud
utarbeide oversikt- og legge plan for ivaretakelse av driftskritiske områder.

Samfunn- og næring
I gjeldende kommuneplan, samfunnsdelen, er disse strategiene prioritert:









Legge til rette for utvikling av lokalt næringsliv og et attraktivt handels- og tjenestetilbud
Legge til rette for arbeidspendling mot Kragerø, Grenland og Nissedal/
Treungen
Legge til rette for turisme og utbygging av fritidsboliger
Markedsføre Drangedal eksternt
Skape attraktive, gode og trygge bo- og oppvekstmiljø
Tilrettelegge areal og bygg som fremmer helse og livskvalitet
Etablere attraktive møteplasser for ulike befolkningsgrupper

I handlingsdelen, som var revidert i juni i år, er strategiene konkretisert i spesifikke tiltak.
Hvor mye og hva som skal prioriteres av disse vil det enkelte årsbudsjettet være med på å
avgjøre.
Å tilrettelegge for bygging og økt bruk av fritidsboliger er en definert hovedsatsing i
Drangedal. Det er nå god interesse for å investere i hytter, og kommunen har gjennom
satsinga på det interkommunale VA-anlegget på Gautefallheia lagt forholdene til rette for
videre utvikling der på en miljømessig forsvarlig måte. Det er et betydelig kundepotensiale i
eksisterende «tørre» hytter som kan få innlagt VA. Dette kan være med på å gi større inntekter
på dette området som igjen vil gi utslag på de årlige VA-kostnadene til alle påkopla VAkunder til Drangedal kommune.
Det er registrert en økende interesse for bosetting spesielt i Kroken, og de prioriteringer som
det legges opp til i investeringsbudsjettet innen infrastruktur og barnehage på/nær
Neslandsvatn, er trolig strategisk viktig for å legge til rette for folketallsøkning i kommunen!
Samfunnssikkerhet og beredskap
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, fjernvarme, mv. Dette gjør at vi blir mer sårbare i forhold til bortfall av blant annet
strøm og ekom. Ny helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse ble vedtatt av kommunestyret i 2015.
Økning i klimarelaterte uønskede hendelser gir store utfordringer med å sikre blant annet
samfunnets infrastruktur. Det har dessverre også vist seg at det er nødvendig å ha større fokus
på terror og trusler.
Økt globalisering og mobilitet mellom land og kontinenter øker faren for utbrudd av
smittsomme sykdommer og sykdommer som før var begrenset til bestemte deler av verden.
Flyktningestrømmen skaper også utfordringer i forhold til faren for utbrudd av sykdom.
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Alle disse hendelsene gjør samfunnet sårbart med hensyn til at uønskede hendelser med større
konsekvenser for liv og helse, bygg og anlegg, miljø og økonomi kan oppstå.
Det er i dag et 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 (ROS) og denne skal være en del av kommuneplanen.
 Samfunnssikkerhet og beredskap må innarbeides i kommunens opplæringsplan og tas
med der hvor 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.
Universell utforming
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har foretatt en gjennomgang av utforming og
tilrettelegging for universell utforming ved kommunale bygg.
Det foreligger rapport fra dette med anbefaling om utbedring ved konkrete objekter.
Rådmannen har avsatt noe midler til oppfølging av dette i investeringsbudsjettet for 2017.

2. Organisasjonsutvikling
Rådmannen ønsker å ha et fortsatt fokus på utvikling og innovasjon i organisasjonen for å
kunne effektivisere driften videre. En viktig del av dette arbeidet vil være å innføre IKTløsninger på nye områder, samt sikre full utnyttelse av programvare som allerede er innført.
Dette vil i tillegg til krav til effektivitet møte våre krav til rapportering, internkontroll og
dokumentasjon. Gjennom utviklingsprosesser med fornyelse av systemer og arbeidsrutiner, er
det nødvendig med noe ekstra ressursbruk for å gjennomføre disse prosessene. Rådmannen
har forsøkt å begrense ressursbruken i forbindelse med gjennomføringen av prosessene, men
ønsker å holde en viss fremdrift på fornyelsene som er planlagt og igangsatt.
I 2016 har vi gjennomført flere prosjekter og endringer i organiseringen.
Det er i 2016 gjennomført en nødvendig og omfattende oppgradering av kommunens lønn og
økonomisystem, Agresso. Det blir også innført elektroniske reiseregninger og
kjøregodtgjørelse.
Kommunens trådløse gjestenett er oppgradert med ny og mer brukervennlig innlogging, og
både Kroken skole og Tørdal skole har fått ny datakabling.
Prosjekt «Ny hjemmeside» ble startet høsten 2015 og ny hjemmeside ble tatt i bruk i
september 2016. Den nye hjemmesiden presenter tjenestene kommunen tilbyr på en enkel
måte, og selvbetjening har blitt enklere. Det er implementert ny skjemamodul for elektroniske
skjema. Tjenestekatalogen er også fornyet. Kommunen har fått ny designmanual, og denne er
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brukt aktivt på den nye hjemmesiden vår, og det er laget mal for Powerpoint-presentasjoner
mv. Drangedal kommune vil i tillegg til å informere på hjemmesiden fortsette å bruke sosiale
medier for å gi informasjon til innbyggerne.

2.1 Utvikling i årsverk
I 2016 var det budsjettert med 320,60 årsverk (faste hjemler) i kommunen fordelt på ca. 420
ansatte. I 2017 er det budsjettert 333,48 årsverk fordelt på ca. 430 ansatte. Endringer i årsverk
gjennom året og budsjetterte årsverk for 2017 vil omtales nærmere under kapitlene fra
sektorene. I oversikten under vises budsjetterte årsverk (ved inngangen av året).
Årsverkene er slik fordelt:
Sektor/stab

Budsjetterte
årsverk 2014

Budsjetterte
årsverk 2015

Budsjetterte
årsverk 2016

Budsjetterte
årsverk 2017

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

22,00

20,70

22,70

22,70

127,50

132,20

135,45

138,23

127,64

129,11

134,71

144,11

400 Plan, eiendom og
kommunalteknikk
Totalt Drangedal
kommune

16,00

16,00

28,44

28,45

293,14

298,01

321,30

333,48

2.2 Organisering
Drangedal kommune er organisert med 3 resultatorienterte sektorer. Det er gitt skriftlige
delegasjonsfullmakter fra rådmannen til kommunalsjefene og stabslederne. Det er videre
utarbeidet delegasjonsfullmakter fra kommunalsjefene til de ulike driftsansvar/avdelinger.
Det er gjennom 2016 gjennomført endringer i organiseringen. Fra 1. januar 2016 ble det
overført 11,44 årsverk fra DKE KF til Sektor for Plan, eiendom og kommunalteknikk. Det ble
i 2015 og 2016 vedtatt at Drangedal kommune skulle ta imot enslige mindreårige flyktninger,
og det er etablert 2 nye bofelleskap for å ta imot disse i sektor for Helse og velferd.
Det ble i oktober 2016 vedtatt at barnevernet skulle organiseres sammen med barnevernet i
Kragerø. Kragerø og Drangedal kommuner skal fom. 01.01.2017 inngå en interkommunal
samarbeidsavtale om barneverntjenester etter kommuneloven kap. 5 A, § 28-1b,
administrativt vertskommunesamarbeid, med Kragerø som vertskommune. Det nye
interkommunale barnevernet får navnet Vestmar barneverntjeneste. Ansatte i Barnevernet i
Drangedal overføres til Kragerø kommune fom 01.01.17.

2.3 Kompetanse
Det utarbeides hvert år en overordnet kompetanseplan for Drangedal kommune. Denne
beskriver satsningsområder som er felles, og beskriver også sektorenes satsningsområder for
året. For å sikre effektiv utnyttelse av de nye investeringene innen IKT vil det også i 2017
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være et fokus på IKT- kompetanse i organisasjonen. Sektorene planlegger nødvendig
kompetansehevende tiltak innenfor sine fagområder. Dette vil omtales nærmere under
sektorenes kapitler. I 2016 ble KS sin e-læringsportal, KS læring tatt i bruk i Drangedal
kommune. Det vil i 2017 bli en fortsatt satsning på kompetanseheving ved bruk av KS læring.

2.4 Tjenesteproduksjonen
Økonomien, de ansattes og brukernes forventninger til kommunale tjenester setter krav til
tjenesteproduksjonen, ressursbruk, målt kvalitet og brukeropplevd kvalitet på tjenestene.
Drangedal kommune vil møte store utfordringer på området og må være klar og tydelig på
hvilken intern og ekstern tjenesteproduksjon de kan og skal levere, og hvilken kvalitet
tjenestene skal ha.

2.5 Styringsdokumenter
Styringsdokumentene til Drangedal kommune består av:
 Kommuneplanen
 Økonomiplanen (4-års plan)
 Årsbudsjett
 Årsmelding
 Virksomhetsplaner og driftsrapporter

2.5.1 Styringsprosessen tar utgangspunkt i:






De langsiktige målene og strategiene
Fokusområdene: Brukere, medarbeidere og økonomi
Målene innenfor hvert fokusområde
Ambisjonsnivået vårt
Måloppnåelse

2.5.2 Resultatledelse/ Balansert målstyring
Rådmannen legger stor vekt på myndiggjøring av de tjenesteproduserende enhetene.
Rådmannen utarbeider lederavtaler og delegeringsbrev til kommunalsjefene der fullmakter,
resultatmål og hovedoppgaver blir beskrevet.
Kommunen har en organisasjonsmodell der politiske mål og strategier gjennomføres i en
desentralisert organisasjon. Dette forutsetter igjen en stor grad av tilbakerapportering gjennom
året, både til kommunalsjefer, rådmannen og til formannskapet.
Drangedal kommune har vedtatt et plan- og styringssystem basert på resultatledelse, balansert
målstyring (BMS). Kommunalsjefene mottar rapporter fra sine ledere hver måned i BMS, der
de rapporterer på økonomi og sykefravær.

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

2.5.4 Brukere
Det skal gjennomføres årlige brukerundersøkelser som skal dekke de fleste virksomhetene i
den kommunale tjenesteproduksjonen. Tidligere gjennomførte brukerundersøkelser tyder på
at innbyggerne stort sett er meget godt fornøyd med kvaliteten på de tjenestene de mottar.
Målet for brukertilfredsheten settes til 4,8 på en skala fra 1 til 6 for 2017.

2.5.5 Medarbeidere
Rådmannen og ledergruppen bruker resultatene fra medarbeiderundersøkelsen som
utgangspunkt for strategiske valg i forhold til prioritering av satsningsområder. Lokale ledere
bruker resultatene fra undersøkelsen som utgangspunktet for å vurdere behovet for
iverksetting av tiltak i avdelingens HMS plan, i dialogen i medarbeidersamtaler og som
bakgrunn for tiltak i forhold til bedring av arbeidsmiljøet.
Rådmannen vil vurdere å bytte til KS sin nye medarbeiderundersøkelse, 10-FAKTOR, som er
tilpasset norske kommuner. Dersom medarbeiderundersøkelsen byttes ut, vil det utarbeides
nye måltall for medarbeidertilfredshet for 2017.

2.5.6 Sykefravær og sykefraværsstatistikk
Drangedal kommune har over mange år hatt fokus på sykefravær og sykefraværsoppfølging.
Kommunen har hatt et lavt sykefravær, og lavere enn gjennomsnitt for kommunal sektor. Som
et forebyggende tiltak vil videre fokus på sykefravær fortsatt være et viktig satsningsområde.
Avdelingene/virksomhetene rapporterer hver måned på sykefravær. Variasjonene er store
mellom avdelinger og sektorer. De enkelte avdelingene og sektorene skal sette egne mål for
sykefraværet, og følge opp dette gjennom det systematiske HMS-arbeidet.
For 2017 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 Plan, eiendom og kommunalteknikk har som målsetting å ha under 4,5
% fravær, og Rådmann med stab har satt mål på et fravær under 4,5 %.
Målet totalt for Drangedal kommune er for inneværende år et sykefravær (egenmeldt og
legemeldt) lavere enn 6,4 %. Gjennomsnittlig sykefravær for perioden januar 2016 til og med
september 2016 er 6,6 %.
Mål for sykefraværet totalt for Drangedal kommune for 2017 vil rådmannen fortsatt sette til
6,4 %, det vil si et nærvær på 93,6 %.
Det blir iverksatt følgende tiltak for å oppnå målet med 93,6% nærvær:
Forebyggende tiltak
 Systematisk HMS-arbeid med fokus på forebyggende aktiviteter. Avdelingsledere
rapporterer på gjennomførte aktiviteter i BMS 1 gang per år.
 Gjennomføring av risiko og sårbarhetsanalyser for å avdekke fysiske og psykososiale
risikofaktorer i arbeidsmiljøet
 Stimulere til gode dialoger og medarbeidersamtaler mellom ansatte og leder
 Fokus på fraværsstatistikken på alle avdelinger
 Bruk av bedriftshelsetjenesten i oppfølging, opplæring og veiledning
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Tilrettelegging på arbeidsplassene for å hindre belastningsskader
HMS plan utarbeides på alle avdelinger
Informasjon til medarbeidere gis på kommunens intranett

Helsefremmende tiltak






Subsidiert trening i treningsstudio videreføres for 2017
Fokus på gjennomføring av medarbeidersamtaler for alle ansatte
Fokus på mestring, fagutvikling og kompetanseheving i tråd med utarbeidet
kompetanseplan
Aktiv bruk av bedriftshelsetjenesten på arbeidsplassene for å fremme helse
Trivselstiltak på arbeidsplassene stimuleres

Andre tiltak
 Oppfølging av sykmeldte medarbeidere gjennomføres etter oppsatt rutine
 Samarbeid med Bedriftshelsetjenesten, lege og NAV i oppfølging og tilrettelegging.
 Jobbe aktivt med tilrettelegging og bruk av stillingsbanken
 Registrering og oppfølging av avvik ved bruk av QM+
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2.5.7 Målekort for Drangedal kommune 2017

Fokusområder
Kritiske suksess-faktorer (KSF)

Styringsindikatorer
(SI)

Ø2: God økonomirapportering

SØ1.1: Netto resultat

Mål

Kritisk nivå

Økonomi
0

SØ 1.2 - Kostnader mot budsjet

100 %

SØ 1.3 - Inntekter mot budsjett

100 %

Brukere
B1: Kvalitet

B2: Brukertilpasning

SB 1.1: Brukertilfredshet

4,8

4,3

SB 1.2: Innbyggerantall

4 200

4 100

SB 2.1: Brukermedvirkning

4,8

4,3

SB 3.1: Tilgang til informasjon

4,7

4,2

SM 1.1 - Medarbeidertilfredshet

4,7

4,3

SM 1.2 – Medvirkning

4,7

4,3

SM 1.3 – Informasjon

4,7

4,3

SM 1.4 - Egenvurdert kompetanse

4,7

4,3

Gjennomførte HMS aktiviteter

100 %

90 %

SM 2.1 - Sykefravær

6,4 %

7,4 %

B3 - Informasjon
Medarbeidere
M1 - Tilfredse medarbeidere

M2 - Sykefravær

2.6 Lønnsvekst
Av kommunens driftsutgifter utgjør lønn og personalkostnader ca. 2/3 av de totale
driftskostnadene. Dette er bundne utgifter i samsvar med de stillingene og de ansatte
kommunen har. Årets hovedoppgjør er gjennomført innenfor avsatt ramme.
Statsbudsjettet forutsetter en lønnsvekst på 2,7 % for 2017. Overhenget til 2017 er
beregnet til 0,9 %. Det er satt av sektorvise lønnsmidler for de enkelte budsjettansvar til
forventede lønnsforhøyelser for 2017 på 1,8 %. Dette utgjør kr 4 300 000. Pensjonspremie
er beregnet for KLP med 20,5 % inkludert forsikring, og andel AFP. Pensjonspremie for
lærerne (SPK) er beregnet med 13,5 %, også dette inkludert forsikring.
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3. Driftsbudsjett
3.1

Inntektsrammene - Skjema 1A

Alle tall i hele tusen kr.

Budsjettskjema 1A Drangedal Kommune
Budsjett

Økonomi- Økonomiplan
plan

Budsjett

Økonomiplan

2 016

2 017

2 018

2 019

2020

-83 585

-85 078

-85 947

-86 815

-87 683

-157 527

-165 005

-167 365

-169 582

-171 679

-11 217

-11 722

-11 972

-12 222

-12 500

Infolandgebyrer

-60

-62

-62

-62

-62

Skjenkeavgifter

-65

-65

-65

-65

-65

-280

-285

-290

-295

-295

-1 079

-916

-916

-916

-916

-560

-523

-523

-523

-523

-305

-305

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom

Mottatte reguleringsavgifter kraft
5.1 Kompensasjonstilskudd sykehjem
5.1.1 Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger Stemmenv. 6
5.2 Rentekompensasjon skoleanlegg

-596

-305

-305

5.3 Rentekompensasjon kirkebygg

-260

-173

-173

-173

-173

5.4 Investeringskompensasjon reform '97

-340

-197

Ferdig

Ferdig

Ferdig

-255 569

-264 331

-267 618

-270 958

-274 201

7.2 Renteinnt. Inkl. avkastning pensjon

-2 812

-2 812

-2 812

-2 812

-2 812

7.4 Eieruttak fra Drangedal Everk KF

-3 690

-4 090

-3 690

-3 690

-3 690

8.1 Renteutgifter på eksisterende gjeld samt overført invest.
for KLP

10 812

10 012

10 800

10 800

10 800

9.1 Avdrag på eksisterende gjeld

19 400

19 000

19 000

19 000

19 000

Netto finansinntekter/-utgifter

23 710

22 110

22 510

22 510

22 510

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

-5 918

-6000

-2718

617

3860

280

285

290

295

295

-5 638

-5 715

-2 428

912

4 155

-20 810

-20 810

-20 810

-20 810

-20 810

-258 307

-268 746

-268 346

-268 346

-268 346

*)

*)

*)

Sum frie disponible inntekter

Til bundne avsetninger Kraftfond
Netto avsetninger
Overføring fra KF/Sektorjustering/nye inntekter
Til fordeling drift av sektorer
¤) Bruk av fond i 2016 ble av k-styret 8.9.16 vedtatt redusert
fra ca. 6 mill. til 3 mill. Lavere premie enn forventet til
pensjonsregulering, økt skatteinngang i Norge som gir mer
inntektsutjevning samt fortsatt god drift innenfor
budsjettrammer på kommunalområdene, gjør at fondsbruken
kan bli minimert ytterligere i regnskapet for 2016.
Behov for rammeendringer i økonomiplanen avhenger av
bl.a. folketall og vekst i økonomien i Norge *)

Disposisjonsfond pr. 31.12.13:
kr. - 6 864 000

Disposisjonsfond pr. 31.12.14:
kr. - 8 064 449

Disposisjonsfond pr. 31.12.15:
kr. - 10 586 356
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3.1.0 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 et fast minimumsbeløp på kr. 3 000 000,- årlig.
b. I tillegg skal Drangedal kommune ha 50 % av gjenværende resultat etter skatt redusert med
kr. 3 000 000,- (i punkt a). Resterende 50 % settes av
til egenkapital i Drangedal Everk KF.
c. Det foreslås at den nye modellen får virkning for etterskudds eieruttak
på bakgrunn av regnskap i Drangedal Everk KF for 2012.
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.
Dette er lagt til grunn i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan.

3.1.1 Kommentarer til inntektsrammene
Rådmannens budsjettforslag bygger på Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017.
Hvis det skjer endringer under Stortingets behandling, kan det bli behov for endringer i
budsjettet.
Når det gjelder endringer i sone for arbeidsgiveravgift fra 1.7.2014, og nedtrekk i
overføringsrammen til kommunen, og manglende synkronisering i reduserte skjønnsmidler
som tidligere har kompensert for høy sats, så har Regjeringen fortsatt den praksis som ble
lovet i mai måned 2015. Alle effektene av dette blir gradvis nullet ut som forutsatt. Det
arbeidet som har vært gjort av Drangedal, Nome og Hjartdal i denne saken både administrativt
og politisk, har derfor gitt full uttelling for det som hele tiden etter vårt syn har vært den
riktige løsningen. Telemarksforskning var også en viktig medhjelper i prosessen.
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Eiendomsskatt er videreført med 6 promille for budsjettåret 2017. Etter lovverket er
maksimal lovlige sats 7 promille. Den siste promillen i eiendomsskatten er den eneste
reserven i økonomiplanen utover relativt små disposisjonsfond. Med tanke på fare for noe
høyere lånerente litt fram i tid, er rådmannens anbefaling å ha denne reserven som en dekning
for dette.
De varslede endringer i inntektssystemet for kommunene trer i kraft fra 1.1.2017. For
Drangedal utgjør netto effekt en nedgang i overføringene på om lag 1,5 mill. kr. Siden
folketallet har økt fra 4143 pr. 1.7.2015 til 4164 pr. 1.7.2016, kompenserer dette for ca. 0,5
mill. kr. av inntektsbortfallet. Nominell vekst i rammeoverføringer til Drangedal utgjør 2,5 %
i 2017.
Beste estimat på eieruttak fra Drangedal Everk KF er satt til kr. 3,7 mill. i 2017 slik som i
opprinnelig budsjett for 2016. Anslaget er grovt sett i samsvar med vedtatt budsjett for 2016.
Dette er i samsvar med de nye prinsippene vedtatt i juni 2012.
I budsjettet for 2017 er det lagt inn en gjennomsnittlig rente på 2,00 % 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). I løpet av 2016 har vi gjennom de forskjellige
anbudsrundene og refinansieringene redusert gjennomsnittsrente fra 2,11 % pr. 1. januar til
1,88 % pr. oktober. Samtidig er den vektede rentebindingstiden endret fra 2,01 pr. 1. januar til
1,85 pr. oktober. Fra 1.10.15 har rådmannen fått fullmakt til å refinansiere og gjøre nye
vedtatte låneopptak også for Everket. Ren kommunal andel av lånegjelden estimeres pr.
utgangen av 2016 til om lag 483 mill. kr. I dette beløpet inngår videre utlån av startlån med
om lag kr. 20 mill.
Avdragene er lagt inn med kr. 19,0 mill. fra 2017.
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 %.
Folketallet varierer i vår kommune gjennom året. Inntektsanslaget i tabellen bygger på
folketall pr. 1.7.2016 som utgjorde 4164.
Fylkesmannen har for 2017 tilgodesett Drangedal med kr. 4,0 mill. i skjønnsmidler. Av
dette antas kr. 3 mill. å være begrunnet i nedtrekk i inntektsrammen i forbindelse med redusert
arbeidsgiveravgift.
Kompensasjonsmidler fra staten er innlagt med satser som er justert for det lave
rentenivået, slik det framgår av inntektsoversikten i skjema 1A

Husleie på tjenestebygg/formålsbygg er ikke regulert for 2017. Hvis vi skulle regulert
husleien med konsumprisindeksen fra september 2015 til september 2016, ville det betydd en
ytterligere økning på ca. 1 mill.kr. Konsumprisindeksen økte med 3,6 % i dette tidsrommet.
Hvis vi skulle økt utgiftene med tilsvarende beløp, ville det måtte dekkes av den samlede
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inntektsrammen. Rådmannen vurderer det slik at det er nødvendig å få utarbeidet en
vedlikeholdsplan for kommunale bygg før vi fortsetter å regulere husleien på formålsbygg.

Levering av energi fra flisfyringsanlegget er i budsjettet forutsatt gjort med samme nivå
som for strømpriser. Samtlige brukere er pr. i dag kommunale bygg. Disse ligger med
budsjettrammer for bruk av strøm fra tidligere år. I budsjettet for 2017 har vi lagt til grunn 79
øre eks. mva. Beløpet består av 25 øre for strømkjøp, 33 øre for nettleie*), 17 øre for
forbruksavgift og 4 øre for el.-sertifikater. Fakturering internt skjer uten mva. Ansvar 1413
under sektor 400 fanger opp både inntekter og kostnader til drift av flisfyringsanlegget.
*) hensyntatt også fastdelen omregnet pr. øre

Gebyrer er generelt økt med 3 % for alle områder der ikke forskrifter begrenser dette. For
husleie boliger, er økningen lik prisstigning som utgjorde 3, 6 %. Vannavgiften økes med 5
%. Feieavgiften holdes uendret. Deflator i statsbudsjettet er 2,5 %. 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.
Det er enkelte endringer i budsjettsammensetningen på de ulike sektorene. Revidering av
budsjettet gjennom 2016 er hensyntatt i 2017 der det har varig virkning. Det har vært avholdt
budsjettseminar både i mai og november der formannskapet og hovedutvalgsledere sammen
med rådmannens ledergruppe og de hovedtillitsvalgte har deltatt. De viktigste endringer i
budsjettet har vært gjennomgått i denne sammenheng.
I høst hadde rådmannen invitert hovedutvalgene til å komme med råd og prioriteringer i
budsjettprosessen. Hovedutvalgene har i liten grad ville ta initiativ til strenge prioriteringer
og rammekutt i budsjettet for 2017. Heller ikke formannskapet tok initiativ til reduksjoner
på budsjettseminaret 1.11.16. Rådmannen har tvert imot notert seg signaler og innspill til
videreføring og ønske om “gode tiltak” for budsjettåret 2017.
Driften hittil i 2016 viser fortsatt at kommunalområdene ser ut til å holde driften innenfor
budsjettrammene for året. I statsbudsjettet har Regjeringen anslått at skatteveksten for 2016
blir større enn anslått i mai måned. Selv om skatteveksten i Drangedal denne høsten har flatet
ut i forhold til budsjettert nivå, er det grunn til å regne med at vi får en kompensasjon for både
dette og den økte skatteinngangen i landet, gjennom inntektsutjevningen ved årets slutt. I
tillegg viser pensjonsreguleringspremien som følge av årets lønnsoppgjør, atskillig lavere
beløp enn ved tidligere hovedoppgjør.
Rådmannen ser derfor at antatt fondsbruk for 2016, ikke ser ut til å bli behov for. Det
vurderes derfor forsvarlig å kunne bruke kr. 6 mill. fra fond for å saldere budsjettet for 2017.
Men det er ikke bærekraftig å måtte hente så mye fra fond hvert år. Eventuelle
omstillingsbehov må vurderes på nytt igjen for 2018.
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3.2

Fordeling av utgiftsrammer – Skjema 1B

Budsjettskjema 1B
Sektorenes budsjett

Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan
2016

Rådmann med Stab

2017

20 168

2018

21 514

2019

21 414

2020

21 414

21 414

Politikk

3 461

3 923

3 923

3 923

3 923

Fellesutgifter
Kunnskap, mangfold og
kultur

9 886

11 391

11 391

11 391

11 391

97 882

100 651

100 601

100 601

100 601

121 575

124 335

124 235

124 235

124 235

5 335

6 932

6 782

6 782

6 782

258 307

268 746

268 346

268 346

268 346

Helse og Velferd
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.

3.3

Spesifikasjoner av utgiftsrammer pr. sektor

3.3.1 Rådmann med stab
Alle tall i kr.
Brutto
utg.
100 RÅDMANN MED
STAB

2017

1121 Rådmannskontoret

2713

1122 Økonomiavdeling
Samfunn og
1126 strategiutvikling

5085

14231 Næring

Inntekt
Inntekt
eks.
momsk. momskomp
2017

-374

2017

-40

996
3543

-1 458

-8

Netto
utg.

Brutto
utg.

2017

2016

2713

2 386

4671

4 571

996

972

2 077

3 537

1307

1 309

Inntekt
Inntekt
eks.
momsk. momskomp Netto utg.
2016

2016

2016
2 386

-374

-40

4 157
972

-1558

-8

1 971

1518 Boligkontor

1307

1520 Boliger til utleie
Post, arkiv og
1910 servicekontor

3516

-3 358

-149

9

4 245

- 3889

-149

207

2733

-257

-6

2470

2 456

-257

-6

2 193

1911 HR-avdeling

2675

-24

-6

2645

2 517

-6

2 511

1913 IKT

4951

-149

-476

4326

4 736

-476

4 111

300

350

21514

27 079

19999 Reservert lønn
100 Rådmann med stab

300
27819

-5620

-685

1 309

-149

350
-6 227

-685

20 167
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I opprinnelig budsjett 2016 var det foreslått av Regjeringen at
skatteoppkreverfunksjonen skulle statliggjøres. Dette var da hensyntatt i
budsjettrammer for Økonomiavdelingen. Budsjettet ble tidlig i 2016 høynet siden
dette ikke fikk flertall i Stortinget.
Under ansvar 1121 Rådmannskontoret er det lagt inn en budsjettpost på kr. 250 000,til disposisjon gjennom året.

Stillingsbudsjett
Sektor 100
HR-avdeling
Økonomi
Rådmann
Næring
Merkantil
IKT
Samfunn og
Strategiutvikling
Post, arkiv og
servicekontor
Boligkontor

Budsjett 2016
22,7
3,5
6
2
1

Budsjett 2017
22,7
3,5
6
2
1

3
1

3
1

4,2

4,2

2

2

Endring
0

Næring
Det er avtalt fra 2015 at VIG IKS kan benytte 50 % av næringssjefens tid. Kostnadsdeling
mellom DK og VIG er fordelt på denne måten i budsjettet.

3.3.2 Politikk
Alle tall i kr.

Inntekt
Brutto eks.
utg. momsk.

momskomp

Inntekt
eks.
momsk.

Brutto
Netto utg. utg.

Inntekt
Netto utg.

2016

2016

-3

1 201

2017

1111

Ordfører

1222

1112

Kommunestyret

211

1113

Formannskapet

1332

1114

Hovedutvalg

11141

Kontrollutvalget

11142

Eldrerådet/”Rådet”

66

68

1115

127

127

127

127

1116

Andre utvalg
Kommune og
stortingsvalg

300

300

100

100

1117

Støtte til pol. komm.org.

121

121

121

121

1125

Vennskapskommune

100

100

100

100

11999

Reservert lønn

101

Politikk

3923

3 472



2017

2017

2016

-3

1219

1 204

211

211

1326

1 082

239

239

239

239

214

214

220

220

3934

-6

-2

-11

2016

momskomp

101 POLITIKK

68

2017

Inntekt

211
-6

1 076

-2

0

-11

65

3 460

Utgifter til valg er økt i 2017 siden det er valgår.
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Budsjettramme til ordfører og andre folkevalgte er basert på godtgjørelse til ordfører
tilsvarende 80 % av lønn til stortingsrepresentanter.
Det er lagt inn tilskudd til ansvar 1412 Gautefall Biathlon under sektor 400 med kr.
750.000,-.
Under ansvar 1113 Formannskapet er det lagt inn en budsjettpost på kr. 250 000,- til
disposisjon gjennom året.

3.3.3 Fellesutgifter

Alle tall i hele tusen kr.

Inntekt
eks.
momsk.

Brutto
utg.
102 Fellesutgifter
1142

Andre religiøse formål

1143

Kirkegårder
Drangedal kirkelige
fellesråd

1144
1151

2017

Brutto utg. eks. momsk.

Netto
utg.

305

305

275

275

1804

1804

1 667

1 667

2285

2285

2 147

2 147

0

0

1925

Personaltiltak

1926

Forsikring

695

1927

Revisjon

1928

875

-60

-1

2016

Inntekt
Momskomp

2016

1922

2017

Inntekt
Netto
utg.
2017

Reserverte bevilgninger
Andre fellesutgifterstaben

2017

Inntekt
Momskomp

777

4206

3 297

670

695

880

880

701

701

KS-kontingent

242

242

229

229

1930

GKI - Innkjøpssamarbeid

184

184

184

184

19998

Reservert lønn

102

Fellesutgifter DK

11390

9 972

11476

-25

-60

-26

-1

2016

814

4206

-60

2016

716
3 297

-25

-60

-26

670

9 886

Utgifter til lærlinger og tillitsvalgt inngår i ansvar 1925.
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3.3.4

Sektor 200 Kunnskap, mangfold og kultur – Budsjett 2017

Alle tall i hele tusen kr.

Inntekt
Brutto eks.
utg. momsk.

Inntekt
Momskomp

Netto
utg.

Inntekt
Brutto eks.
utg. momsk.

Inntekt
Momskomp

Netto
utg.

200 Kunnskap, mangfold og kultur

2017

2017

2017

2017

2016

2016

2016

2016

12201

3413

-511

-13

2889

3 640

-443

-13

3 183

12202

Fellesutgifter grunnskole
Voksen-/norskoppl fr.spr

3754

-2200

-20

1534

2 961

-1 184

-20

1 757

12212

Drangedal Idrettshall

1774

-330

-105

1339

1 765

-330

-105

1 330

12213

Skoleskyss

2870

-110

2760

2 870

-110

2 760

12215

Drangedal 10-årige skole

43371

-2079

-402

40890

42 575

-2 365

-402

39 808

12223

Skolefrit.ordn. Solberg

1893

-998

-17

878

1 783

-950

-17

816

12231

Kroken skole

11387

-689

-132

10566

11 827

-687

-132

11 009

12232

Skolefrit.ord. Kroken

632

-407

-11

214

563

-335

-11

217

12271

Tørdal skole

4699

-1

-51

4647

4 554

-1

-51

4 502

12 272

Tørdal SFO

206

-123

-3

80

220

-119

-3

98

12281

PP-kontoret

1038

-7

1031

1 069

-7

1 062

1240

Fellesutg. barnehager

1198

-9

1189

845

-9

836

1241

Heirekshaug Barnehage

20275

-3106

-127

17042

19 674

-3 069

-127

16 478

1242

Kroken Barnehage

11489

-1972

-62

9455

10 242

-1 662

-62

8 518

1244

Tørdal Barnehage

3319

-370

-26

2923

3 361

-448

-26

2 887

12511

Kulturkontoret

-2

840

753

-2

751

12521

Biblioteket

-55

1817

1376

-55

1 309

12532

Andel av spillemidler

100

100

12533

Idrettsarbeid

564

564

564

1256

Kulturskolen

1590

-167

-8

1415

1 220

-164

-8

1 048

12575

Kultur

403

-81

-33

289

403

-81

-33

289

12591

Kulturvern

290

-2

288

296

-2

294

12601

Tokestua

2102

-830

1272

1 953

-830

1 123

12611

Kino

861

-570

291

694

-570

124

12621

Kiosk

156

-365

-209

289

-365

-76

13371

Folkehelse

148

148

144

1345

Flyktninger

9472

-295

9177

9 241

1645

Flyktninger

-14510

-14510

16999

Reservert lønn
Kunnskap, mangfold og
kultur

200

842
1884

-12

1732
131462

-29726

-1085

1732

1 970

100 651

126 852

-12

564

144
-295

8 946

-13 865

-13 865
1 970

-27 775

-1 195

97 882
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Rådmannen har lagt inn bidrag til løypekjøring Knarren Rundt med kr. 35 000,-.
Rådmannen har lagt inn bidrag til løypekjøring på Gautefall med kr. 150 000,-.
Rådmannen har lagt inn bidrag til øvrig løypekjøring med kr. 70 000,-.
Driftsstøtte til Drangedal bygdetun kr. 100 000,-.

Sektor 200 Kunnskap, mangfold og kultur.
1. Ansvarsområder.
Sektor for kunnskap, mangfold og kultur har ansvar for følgende tjenesteområder i
Drangedal kommune:
- Grunnskoleopplæring
- Voksenopplæring
- Skolefritidsordning
- Barnehagetjenesten
- Flyktningetjenesten
- Pedagogisk- Psykologisk Tjeneste
- Skoleskyss
- Drift av Drangedal Idrettshall
- Kulturskolen
- Kultur
- Folkehelse
2. Organisasjonskart, sektor for kunnskap, mangfold og kultur.
Rådmann
Barnehagekonsulent

Rådgiver

Kommunalsjef

Drangedal

Tørdal

Kroken

Heirekshaug

Kroken

Tørdal

10-årige

skule

skole

barnehage

barnehage

barnehage

skole

PP-tjenesten

Merkantil
konsulent

Kulturskolen

Flyktning-

Drangedal

Kultur

tjenesten

voksen-

Bibliotek

opplæring

Folkehelse
Idrettshallen

Ressurs- og kostnadskutt
Sektoren har gjennomført de kostnadskuttene som lå som forutsetning i 2016. De fleste,
men ikke samtlige virksomheter, har evnet å realisere kravene til kutt, men i og med at
sektoren totalt ser ut til å gå i overskudd, vil sektoren være i balanse i 2016 når regnskapet
skal gjøres opp.

Sektorkontor
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Kommunalsektor for kunnskap, mangfold og kultur har ved utgangen av 2016 en
bemanning på 2,0 årsverk. Sektoren har gjennomført kommunestyrets vedtak om å
utvide sektorens oppgaver med kulturfeltet og folkehelse. I tillegg har sektorkontoret
overtatt vedtaksmyndigheten knyttet til spesialundervisning i skolene.

Barnehage generelt
Økning i behovet for barnehageplasser i Drangedal kommune fremgår tydelig av
søknadsmengden som mottas. Denne økningen skyldes i stor grad ønske om behov for
100 % barnehageplass fra barnet fyller ett år. Drangedal kommune har i dag to opptak
i året, og søkerne får i praksis plass i den barnehagen de ønsker. (jfr. vedtekter vedtatt
desember 2014). Hvis barnehagene har plass, blir det også tatt opp barn utover de faste
opptakene.
Sektoren anser det som viktig å innfri barnefamilienes behov. Det er viktig for
innflyttere til kommunen å ha et godt barnehagetilbud. At dette er ønskelig, har også
kommet tydelig frem i politiske føringer.
En samordnet lokal barnehagepolitikk som omfatter kommunens tre barnehager er en
forutsetning for å utvikle gode barnehager.
Sektoren har derfor utarbeidet en pedagogisk plan for barnehagene i Drangedal
kommune.
Fra 2015 kom det sentrale føringer angående redusert foreldrebetaling og gratis
kjernetid for 4- og 5 åringer, begge deler basert på foreldrenes inntekt. Gratis kjernetid
ble utvidet i 2016 til også å gjelde 3- åringer. Dette utgjør betydelige tap av inntekter
for barnehagene, men kommunen får overført penger i ramma til innføring av
ordningene.
Heirekshaug barnehage
Høsten 2016 er det 113 barn, fra nyttår 2017 ventes det å være 121 barn.
Bemanningen ved utgangen av 2016 er totalt 31,20 stillinger fordelt på pedagoger,
fagarbeidere/assistenter og renhold. Av dette tilhører 2 stillinger administrasjon (styrer,
ass.styrer). Barnehageferietilbudet for hele kommunen ble i 2016 avviklet og
barnehagen holdt stengt tre uker på sommeren.
Uteområdet ved avdelingene Karsten og Petra i Granveien må oppjusteres i forhold til
sikkerhet: dreneres og i forhold til det å kunne gi barna varierte aktivitetsmuligheter;
leikeapparater.
Tørdal barnehage
Høsten 2016 er det 17 barn. Det forventes å være 19 barn i løpet av våren. På grunn av
nedgang i barnetall og dermed inntekter høsten 2017 (8 barn går over i skolen), spares
det 0,1 stilling fra nyttår.
Bemanning ved utgangen av 2016 er 2,2 assistent, 1,6 pedagogisk leder, 0,4
administrasjon (styrer) og 0,23 renhold, til sammen 4,43.
Kroken barnehage
Denne høsten har barnehagen 62 barn som til sammen utgjør 79 plasser. Fra nyttår
2017 forventes det å være 65 barn hos oss. Barnehagen er nå en fem avdelings
barnehage. Bemanningen utgjør til sammen 17,7 årsverk, fordelt på pedagoger,
assistenter og renhold. Barnehagen har måtte øke med 40% stilling på
administrasjonsdelen. Barnehagen har i dag 1,4 årsverk til administrasjon. Kroken
barnehage har vært i sterk vekst de senere årene og er nå inne i en prosess hvor
26

Kommunestyrets vedtatte budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020

barnehagen skal utvide sine arealer. Barnehagen har i dag to bygg, det gamle
hovedhuset og modulen, en midlertidig løsning fram til barnehagen skal stå ferdig
utbygd.

Grunnskolene generelt
Det ble tidlig høsten 2016 varslet gjennom halvårsrapporteringen at det kan se ut til at
sektoren slipper innsparinger i 2017, gitt at de ulike skolene holder sine budsjetter i
hele 2016. Om regnskapet for 2016 viser at dette innfris, vil det være et solid bidrag til
at kutt kan unngås i 2017. Kutt i skole handler om færre stillinger, og færre stillinger
betyr en svekket lærertetthet – noe som igjen vil påvirke elevenes opplæringstilbud.
Uansett vil Drangedal 10-årige skole utfordres på lærertettheten, siden regjeringen
avvikler ordningen der ungdomstrinnet har kunnet søke på statlige midler, for å styrke
lærertettheten, fra og med skoleåret 2017/2018. Ungdomstrinnet i Drangedal har i fire
år hatt denne ordningen. I budsjettforslaget fremmer rådmannen et forslag om å tilføre
Drangedal 10-årige skole en lærerstilling ekstra med virkning fra 1.8.2017. Sektoren
bidrar med en lærerstilling finansiert via integreringsmidler med umiddelbar virkning
for å styrke opplæringen blant flyktningbarna og de enslige mindreårige. I tillegg vil
sektoren tilføre skolen en halv lærerstilling til å styrke tidlig innsats på 1. – 4.trinn –
en ny statlig ordning innført fra 2016. Sektoren har også utfordret skolen til å
omdisponere internt, fra bruk av assistent over til lærerfunksjon, noe skolen antyder
kan utgjøre inntil en lærerstilling med virkning fra 1.8.2017. Sektoren ser med dette at
lærertettheten ikke vil bli svekket i budsjettet for 2017.
I denne sammenheng kan det være verd å nevne at assistenter i skolen var noe som
først kom da SFO ble innført på 90-tallet. I skoletiden er det pedagogisk og faglig
kompetanse som skal ligge til grunn for læringsarbeidet, mens tiden før og etter
skoletid ikke har den type krav til kompetanse. Assistenter i skolen skal bare
unntaksvis og i ytterst få tilfeller benyttes – der det måtte være helt ekstraordinære
omsorgsbehov eller til tilsyn.
På de to andre grunnskolene er elevtallet stabilt med en moderat økning fra skoleåret
2017/18. Barnetallet i Kroken barnehage tyder på en økning av antall elever på
Kroken skole de nærmeste årene, mens Tørdal skule vil ha større variasjoner i sine
elevtall fra år til år. En påfallende endring er at elevtallet i Kroken SFO er i sterk
vekst, noe som forklarer behovet for at bemanningen økes noe i rådmannens
budsjettforslag fra 1.1.2017.
Drangedal kommunes skoler er sårbare når det gjelder å oppfylle kompetansekravene i
svømmeopplæringen. Gitt kommunens gjeldssituasjon vil ikke rådmannen tilrå en
omfattende investering de nærmeste årene. I en egen sak vil Rådmannen belyse
investering i svømmehall. Rådmannen vil heller kjøpe denne type tjenester på det
nåværende tidspunkt, og Porsgrunn kommune har etablert et skreddersydd
svømmeopplæringsopplegg tilpasset de skjerpede kompetansekravene. Beregninger vi
har foretatt viser at en slik ordning koster om lag kr 250.000,- årlig, og med
kommunestyrets tilslutning vil Drangedal kommune gjøre sitt for å inngå en avtale
med Porsgrunn kommune – slik at kommunens elever får et likeverdig
svømmeopplæringstilbud tilpasset de skjerpede kompetansekravene.
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Prosjektet «Talenter for fremtiden» koordinert av Fylkesmannen i Telemark er
sluttført i 2016, men skal iverksettes i kommunene med virkning fra 2017. En
tverrfaglig, lokal arbeidsgruppe vil drive dette arbeidet videre med sikte på at riktig
innsats settes inn tidligst mulig – der målet er at alle barn og unge skal ha så optimale
oppveksts- og læringsmiljø at de evner å gjennomføre videregående opplæring.
Tverrfagligheten i dette arbeidet omfatter helsesøstertjenesten, barnehagene, skolene,
PPT og barnevernet.
Sektoren har iverksatt en prosess der vi arbeider med en politisk og pedagogisk
plattform for drift og utvikling av kommunens skoler. I arbeidet vil viktige tema som
elevenes læringsutbytte, elevenes trivsel og elevenes gjennomføringsevne på
videregående opplæring stå sentralt. Denne planen legges fram til politisk behandling i
2017, først i hovedutvalget før den går til kommunestyret.

Drangedal 10-årige skole
Skolen vil ha 44,45 årsverk i 2017 fordelt på ledelse, lærere, assistenter og renholdere.
Drangedal kommune tar inn et forholdsvis høyt tall med flyktninger, i forhold til
kommunestørrelse. Dette er svært merkbart for Drangedal 10-årige da bosettingen av
flyktningene i all hovedsak foregår i kommunens sentrum, og flertallet av flyktningene
utgjør barnefamilier. Flyktningbarna og de enslige mindreårige som er ankommet siste
året har variabel skolegang fra før. Det er selvsagt en pedagogisk utfordring å sikre at
også disse elevene tilbys et forsvarlig opplæringstilbud, noe sektoren styrker skolen
med i hele 2017 i form av en lærerstilling finansiert av flyktningetjenesten.
Kroken skole
Skolen har for tiden et stabilt elevtall. Dette skoleåret er det 79 elever fordelt på 6
kontaktlærere. Vi forventer økning i elevtallet i årene som kommer, da barnehagen
melder om større barnekull. Høsten 2016 har skolen 12,66 årsverk fordelt på
pedagoger, assistenter, renhold og administrasjon.
Skolen har som ledd i satsingen «Tidlig innsats» hatt en lærer fra PPT som har fulgt
opp enkeltelevers leseutvikling i høst. Dette viser seg å ha svært god effekt, og er en
ordning vi håper å videreføre i 2017. For å styrke læringsutbytte hos de yngste elevene
våre er det et ønske om å fordele timene i 1. og 2. klasse på fem dager, istedenfor fire,
fra august 2017. Forskning viser at korte, hyppig repetisjoner er viktig for å skape god
framgang og økt læringsutbytte.
Elevtallet ved SFO på Kroken skole har økt betydelig i høst, flere av de yngste barna
har også større prosent plass. Vi har nå innmeldt 30 elever. Skolen har etablert et
samarbeid med kulturskolen om aktivitet i SFO tiden. Det har vært vellykket og
ønskes videreført i 2017.
Tørdal skule
Skolen har inneværende skoleår 30 elever, og 5,82 årsverk. For kommende skoleår
2017/18 er det forventet en økning på 5 elever, altså 35 totalt. Antall årsverk vil være
uendret.
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Drangedal voksenopplæring
Voksenopplæringen har utfordringer på grunn av økt tilstrømning av flyktninger. Det
er viktig at flyktningene lærer seg det norske språket både skriftlig og muntlig for
lettere bli integrert i det norske samfunnet. Vi har et mål om at flest mulig skal ut i
utdanning eller arbeid etter 2 år med norskopplæring. Vi har derfor økt omfanget av
norskopplæringen for nyankomne flyktninger. Alle får 27 timer med norskopplæring
de første 6 månedene. Etter 6 måneder skal de ha 18 timer i uka (3 skoledager). De
resterende 2 dagene i skoleåret skal de være ute i språkarbeidsplasser.
Drangedal voksenopplæring har et tett og godt samarbeid med flyktningetjenesten og
Nav, Drangedal.
I tillegg til flyktningene underviser voksenopplæringen også andre fremmedspråklige
elever som har rett og plikt til å delta på norskopplæring. Disse utgjør ca. en tredjedel
av det totale elevtallet.
Voksenopplæringa har også en egen spesialundervisningsavdeling for voksne elever
med spesielle behov.
Drangedal voksenopplæring har 4.14 faste stillingshjemler.
Skolefritidsordningen (SFO)
Kommunen har SFO-tilbud ved alle skolene i kommunen. I Tørdal er SFO i samdrift
med barnehagen. Drangedal 10-åriges SFO har 2,75 årsverk, Kroken SFO 1,15 årsverk
(inkl. økning på 0,4 fra 2017) og Tørdal SFO 0,37 årsverk, hovedsakelig
assistentstillinger.
Drangedal 10-åriges SFO har en skoleferieordning for hele kommunen. Ordningen
dekker planleggingsdager, høst- og vinterferie og dagene i juni og august der ikke
ordinær SFO er i gang. Skoleferieordningen koster ca. 175.000 kroner i året å drifte.
Dagsgebyret for denne ordningen har vært uregulert i mange år; derfor foreslås dette
økt til kr 220,- pr. dag inkludert kost.

Flyktningetjenesten
Flyktningetjenesten består av 2,0 årsverk/faste stillinger, fordelt på 3 personer. Pga. en
økning av antall bosatte i 2015/2016, ble tjenesten midlertidig styrket med 0,9 årsverk
i 2016. Drangedal kommune har fattet vedtak om at kommunen skal bosette 21
flyktninger i 2017. Dette er i tråd med anmodning fra IMDi, og antall bosatte i 2017
vil derfor ligge på samme nivå som 2015/2016.
Kommunen mottar integreringstilskudd for hver bosatte flyktning i til sammen 5 år.
Lønn til flyktningetjenesten dekkes av integreringstilskuddet, og tilskuddet skal videre
bidra til at kommunen gjennomfører et planmessig og aktivt integreringsarbeid.
En av hovedoppgavene til flyktningetjenesten er tildeling, koordinering og oppfølging
av introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger. I 2017 vil antall
introduksjonsdeltakere overstige 30 deltakere, så langt det høyeste tallet for Drangedal
kommune. Introduksjonsdeltakerne mottar lønn/introduksjonsstønad. Dette dekkes
også gjennom integreringstilskuddet, og vil i 2017 være på ca. kr 5 600 000,-.
Kulturskolen
Kulturskolen er et lovpålagt offentlig tilbud som skal sikre barn og ungdom i
Drangedal undervisningstilbud av høy kvalitet innen kunstfag. Elevene får
meningsfylte og stimulerende aktiviteter som gir både faglig og sosial utvikling. Et
godt kulturskoletilbud gir gevinster både for lokalsamfunnet og for den enkelte elev.
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I tillegg til de ordinære tilbudene har kulturskolen også hovedansvaret for Den
kulturelle skolesekken (DKS), og gjennomfører hvert år ulike prosjekter ved skolene i
kommunen. I den forbindelse har kulturskolen laget en 3-årig plan for den lokale delen
av DKS-ordningen. Kulturskolen koordinerer også skoletilbudene i Kulturskatten
(DKS Telemark).
Drangedal kulturskole har også hovedansvaret for UKM (Ungdommens
kulturmønstring). De to siste årene har mønstringen blitt arrangert i samarbeid med
Kragerø kulturskole.
Kulturskolen samarbeider også med lokale kulturaktører som bl.a. toraderklubben
samt andre kommunale tjenesteytere som flyktningetjenesten, rus- og
psykiatritjenesten, kulturkontoret og skolene.
Kulturskolen ønsker å være en pådriver for å styrke kulturtilbudet til barn og ungdom i
kommunen, og har et ønske om å knytte egen virksomhet opp mot flere viktige
kommunale oppgaver. Kulturskolen bør være et viktig verktøy for å nå viktige mål for
Drangedal. Dette gjelder i forhold til oppvekstvilkår, forebyggende arbeid, integrering,
identitet, rekruttering til det lokale kulturlivet samt tilflytting til kommunen.
PP-tjenesten
PP-tjenesten har ved inngangen til budsjettåret 1,3 årsverk i faste leder/rådgiverstillinger. PPT har bidratt sterkt til å innføre tiltaksmodellen. Mål knyttet til
tiltaksmodellen er tidligst mulig innsats der det viser seg at et barn har behov for støtte
i læringsarbeidet, relevant oppfølging i form av tilpasset opplæring – og, om
nødvendig, sakkyndig vurdering utført av PPT.
PPT arbeider på to fronter. Den ene dreier seg om sakkyndighetsarbeid som grunnlag
for spesialundervisning, mens den andre handler om at PPT bidrar til forbedring av
barnehagenes og skolenes systemiske arbeid.
I tillegg har PPT høst 2016 hatt ansvar for en særlig statlig satsing ved å disponere
ambulerende lærere rettet mot tidlig innsats på 1. – 4.trinn. Disse ambulerende lærere
er finansiert av statlige midler.
I 2017 foreslås det at en lærerressurs på 50 % disponeres av Drangedal 10-årige skole
for særlig å styrke læringsarbeidet i klassene på 1. – 4.trinn med virkning fra
01.08.2017.
Den andre 50 % ambulerende lærerstillingen beholdes innen PPT.
Kultur, bibliotek, Tokestua og folkehelse
Tjenesteområdet omfatter virksomhetene: Kulturkontoret, Idrett, Spillemidler (anlegg
og områder for idrett/friluftsliv), Øvrige kulturformål og Kulturvern.
Generelt
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 oppvekstvilkår. For den voksne del
av befolkningen er kultur et viktig insitament for bosetting i kommunen, og for den
eldre del av befolkningen har kultur i tillegg et viktig helseaspekt ved seg. Kultur er i
tillegg også viktig i forhold til turisme og reiseliv og kan bidra til å skape god
merkevarebygging av Drangedal.
Utfordringer og målsettinger
Omdisponeringer i budsjettet for 2016 har gjort det mer krevende i forhold til
30

Kommunestyrets vedtatte budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020

saksbehandling av søknader og igangsetting av prosjekter. Nye prosjekter utover
øremerkede tilskudd/tiltak, krever derfor tilskudd fra eksterne givere. Det er stadig mer
utfordrende å skaffe tilveie tilskudd fra private, fylke og stat.
Drangedal har mange på uføretrygd og en høy andel barn som bor i
lavinntektsfamilier. Andelen har økt betraktelig de siste årene. Dette er et tegn på
økende sosial ulikhet i kommunen. Det er behov for tiltak som gir utjevning av dette.
Drangedal har siden 2013 markert seg som “Musikalbygda”. Det er ønskelig å
videreføre utviklingen og merkevarebyggingen av “Musikalbygda Drangedal”.
 “Prosjekt Musikalbygda”. Prosjektet består av 3 delprosjekt, hhv.
1. Undervisning i Musikal (musikkteater) ved Drangedal kulturskole
2. Musikalsk sommerskole (juni 2017). Unge talenter (12-25 år) deltar på 1 ukes
intensiv sommerskole/musicalcamp med undervisning i sang, dans og sceneformidling
(drama). Kapasitet 40 elever.
3. Musikaloppsetning høst 2017. Målgruppe fra 7 år (amatører og profesjonelle).
Oppsetning lokalt + liten turné.
Det presiseres at disse tre delprosjektene ikke er fullfinansiert, og rådmannen må
fortløpende vurdere fremdrift og gjennomføring ut fra økonomisk dekning.




Feriefritidsaktiviteter. Ferietilbud for barn og unge, med aktiviteter, arrangementer,
turer (dagsturer og overnattingsturer) og tilbud om kurs (bl.a. svømmekurs, skikurs,
dansekurs..). Knyttes opp mot høstferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie.
Målgruppe er barn og ungdom og åpent for alle.
“Drangedal sommerfestival”. Aktiviteter, kurs og arrangementer på sommeren.
Samarbeid med lag/foreninger og næringsliv.

Drangedal folkebibliotek
Biblioteket har en bemanning på 120 %. Bibliotekbygningen er i dag sterkt preget av
forfall og slitasje. Det er stort behov for diverse bygningsmessige utbedringer og nytt
interiør. Alternativet er å vurdere om det er andre tilgjengelige lokaler som egner seg til
bibliotekdrift, noe sektoren har fått i oppdrag av rådmannen å undersøke i løpet av 2017.
Biblioteket ønsker å være en aktuell arena som også kan tilby aktiviteter som fremmer
leselyst og leseglede – for eksempel ved hjelp av forfatterbesøk og andre arrangementer.
Dette krever et noe utvidet økonomisk handlingsrom.
Tokestua kultursal og kino
Tokestua er i dag bemannet med 0,55 årsverk fordelt på 6 stillinger i kino og kiosk.
Daglig leder er fra april inneværende år tilsatt i 100 % stilling. Tokestua har, i samråd med
styringsgruppa, vurdert hva som er tilstrekkelig nivå for drift av Tokestua. Her er
aktivitetsnivå, utgifter og muligheter for inntjening sett i sammenheng for å finne optimal
drift med hensyn til både økonomi og publikums opplevelse.
Ambisjonen er at kiosk- og kafèområdet samt garderobe sluttføres i 2017 etter at det er
foretatt grundige vurderinger i 2016 om en endelig løsning, som vil bedre tilbudet og øke
trivselen for brukerne av de mange kulturtiltakene.
Drangedal idrettshall
Idrettshallen brukes av skolen på dagtid og av faste leietakere hver kveld i ukedagene. Det
spilles håndballkamper i hallen noen helger hvert halvår, i tillegg leies hallen ut til
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arrangementer. Hallen har et kontinuerlig behov for vedlikehold og renhold. Hallen har
mange brukere med ulike behov og ønsker. I første omgang ønsker vi å prioritere
oppmerking av banen på tvers og nye små mål til håndballtrening for de minste. Nøkler på
avveie og utlån av nøkler er et tilbakevendende problem. Dette skal løses ved å installere
et brikkesystem – brikker på avveie kan annulleres slik at det blir mulig å kontrollere
hvem som til enhver tid har adgang til hallen.
Folkehelse
Folkehelseloven pålegger alle sektorer i kommunene å fremme folkehelse i lokal
planlegging, forvaltning og tjenesteyting. Drangedal kommunes satsning innenfor dette
feltet begrenser seg til 20 % stilling som folkehelsekoordinator. Det vises til
kommuneplanens samfunnsdel der flere konkrete forebyggende tiltak lanseres. Drangedal
har bl.a. mål om turveier i hver bygd, et samarbeidsprosjekt med fylket, som bør følges
opp. En særlig utfordring å ta for seg i 2017 knyttes til ungdom, rus og psykisk helse. Det
kreves her at folkehelsekoordinator initierer tverrsektorielt arbeid via Talenter for
framtida.
Innenfor ansvarsområdet til folkehelsekoordinator ligger søknad om tilskudd gjennom
ordningen Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Nytt fra 2017 er at det her
kreves en kommunal egenandel på 20 % og egenandel fra frivillige lag og foreninger på 5
%. Drangedal kommune vil legge innsatsen mot barnefattigdom på et nivå tilsvarende det
kommunen måtte få tildelt gjennom den nasjonale ordningen, og der
folkehelsekoordinators stilling vil utgjøre den kommunale egeninnsatsen.




Investeringer i 2017
Kroken barnehage: forprosjektet fortsetter inn i 2017
Heirekshaug barnehage: Granveien mangler lekeapparater ute
Tokestua: sluttføring av kiosk, kafè og garderobe

Sektor for kunnskap, mangfold og kultur har følgende målsettinger og
prioriteringer kommende budsjettår:






Øke læringstrykket og resultatene i grunnskolen.
Jobbe aktivt med barn/elever som står i fare for å falle ut av skole og arbeidsliv.
(Tidlig innsats. “Talenter for framtida”).
Bygging og oppgradering av skole- og barnehagebyggene i Drangedal kommune som
følge av branntilsyn og miljørettet helsevern.
Ivaretakelse og integrering av allerede bosatte og nyankomne flyktninger.
At alle elever får 190 skoledager.

Stillingshjemler

Virksomhet/ansvar
Kroken barnehage

Faste hjemler i
Faste hjemler i 2017 i
2016 i %
Økning/reduksjon %
1730
+ 40
1770
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Heirekshaug barnehage
Tørdal barnehage
Tørdal skule
SFO, Tørdal skule
Kroken skole
SFO, Kroken skole
Drangedal 10-årige skole
SFO, Drangedal 10-årige skole
Drangedal voksenopplæring
Idrettshallen
Sektorkontoret
Kulturskolen
Flyktningetjenesten
PP-tjenesten
Kultur
Tokestua
Bibliotek
Folkehelse
SUM

3120
443
582
37
1291
75
4470
284
414
94
200
180
200
130
155
0
120
20
13545

- 10
-5
- 32
+ 40
-25
-9

+ 50
+43
+ 70

3120
433
577
37
1266
115
4445
275
414
94
250
223
270
130
155
109
120
20
13823

Kroken barnehage øker administrasjon med 0,4 årsverk på grunn av økt barnetall.
Tørdal barnehage reduserer med 0,1 årsverk på grunn av redusert barnetall.
Drangedal 10- årige skole, Kroken skole og Tørdal skule reduserer til sammen administrasjon
med 0,5 årsverk. Ressursen blir lagt til sektorkontoret.
Kroken SFO øker med 0,4 årsverk på grunn av økt barnetall. 11 % av stillingen blir finansiert
av økt oppholdsbetaling.
Sektorkontoret øker med 0,5 årsverk på grunn av flytting av arbeidsoppgaver fra skolene.
Kulturskolen øker med 0,43 årsverk på grunn av intern overflytting.
Flyktningetjenesten øker med 0,7 årsverk på grunn av økt bosetting.
Våren 2016 ble det vedtatt å opprette 1,0 årsverk i forbindelse med Tokestua.
Høsten 2016 ble ansvaret for Idrettshallen overført fra Drangedal 10- årige skole til Tokestua,
0,09 årsverk.
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3.3.5

Helse og velferd – Budsjett 2017

Alle tall i hele tusen kr.
300 HELSE OG VELFERD

Inntekt

Inntekt

Brutto eks.
utg. momsk.

Inntekt
Brutto eks.
utg. momsk.

Inntekt

momsk.

Netto
utg.

2017

2017

2017

2017

2016

2016

2016

2016

895

-68

-21

806

934

-148

-21

765

-5361

-3

-1748

3 600

-5 711

-3

-2 114

-18

3266

3 233

-18

3 214

1600

1 840

1254

Ungdomsklubben

1311

Administrasjon

3601

13111

Tjenestekontor

3284

1313

Andre tiltak

2000

1322

Helsestasjon /skoleh.tj.

1323

Helsesøster/jordm.tjenest

1324

Helsest. ungdom/psyk

13311

Legekontoret

7534

13312

Legevakt

2785

13313

Kommunelege

1333

Fysioterapi

2987

13341

Psykiatrisk sykepleietjen

4816

13342

Dagsenter

1340

Nav- Sosialtjenesten

1343

Edruskapsvern

1351

1354

Barnevern
Enslige mindreårige
flyktninger, Skoleveien
Enslige mindreårige
flyktninger, Furuveien

13751

FH-boliger

13752

Frisklivssentral

13755

Avlastning for funksj.h.

13760

Fellesutgifter Sjukeheimen

9166

13761

Sjukeheimen 1

13762

-400

208
1538

-40

-3

205

108

1483

1 293

22

22

-97

5345

7 470

-3

2782

2 585

361

331

-6

2521

2 698

-54

4762

5 067

43

57

-14

-41

8924

8 692

-200

32

32

5823

7 989

-705

361
-460

57
9165

-14
-200

-400

-15

22
-2092

momskomp

32

1 440
-3

105

-15

1 233
22

-2 313

-97

5 060

-3

2 582
331

-493

-6

2 193

-54

5 013

-41

8 451

43

32

6544

-705

7188

-7188

0

5332

-5332

0

6 464

-6 464

18932

-1459

-93

17380

19 507

-1 455

-93

17 959

1823

-25

-24

1774

2 206

-947

-24

1 235

715

709

5098

9 107

9769

9769

9 438

9 438

Sjukeheimen 2

9224

9224

9 189

9 189

13771

Kollektivet for demente

7853

-891

6919

6 075

-187

13772

Lauvåsen skjerma enhet

4843

4040

5 644

-1 056

13773

3317

-20

3297

3 203

-1 036

-20

2 147

13774

Gudbrandsveien
Ressurskrevende tjenester/
BPA

-803
Flyttet
ansvar

4937

-20

-38

4879

4 565

-20

-38

4 507

13775

Heimetjenesten Stranna

15964

-474

-61

15429

15 495

-481

-61

14 953

13776

Heimehjelp

2442

-529

1913

2 763

2 763

13777

Neslandstunet bokollektiv

2981

2981

3 020

3 020

13781

Drangedal komm. kjøkken

5046

2788

4 500

13999

Reservert lønn

1918

1918

2 218

1350

-16

-45

Netto utg.

715
-3526

-2011

-542

-43

-247

-16

7 268

0

709
-3 501

-1 953

-542

-43

5 064

5 845
4 588

-247

2 300
2 218
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300

Helse og Velferd

157279

-31584

-1345 124 335

150 048

-27 129

-1 345

121 574

Sektor for Helse og Velferd har ansvar for følgende tjenesteområder:









Barnevern, inkludert enslige mindreårige flyktninger fra januar 2016
NAV
Tjenestekontoret
Helse
Pleie og omsorg
Psykisk helse og rusomsorg
Funksjonshemmede
Tippen ungdomsklubb

Sektor helse og velferd
Ungdomsklubben
Tjenestekontor
Felles Sjukeheimen

2016
0,9
3
3,15

2017 2016-2017
0,9
3
3,10

Sjukeheimen 1. Etg
Sjukeheimen 2. Etg

13,21
13,15

14,27
13,65

Kollektiv for demente/skjermet enhet
Gudbrandsv. Bofelleskap/hjemmehj.
Heimehjelp
BPA/Ressurskrevende
Neslandstunet Bokollektiv
Heimesjukepleien Strannna
Hvilende nattevakt Nesl.tunet
Kreftsykepleier hjemmesykepleien
Drangedal kommunale kjøkken

14,3
4,05
2,7
5,37
4,05
17,88
0,2
3

12,84
4,20
2,7
5,37
4,12
18,21
0,8
0,2
3

21,2

20,2

0,8
0,7
1,4
2,05
4,4
2

0,8
0,7
1,7
2,05
4,4
2

4,6
2,1
4
6,5

5,6
2,1
3,3
12,5

FH-boligene
Hvilende nattevakt FH-bolig
Avlasting for funksjonshemmede
Frisklivssentral
Administrasjon
Helsesøster/Jordmortjenester
Legekontoret
Fysioterapi

Psykiatrisk sykepleietjeneste
NAV- Sosialtjenesten
Barnevern
Enslige mindreårige flyktninger
Hvilende nattevakter EMF

Merknader endring 2016 - 2017
0
0
-0,05 Justering turnus
Justering turnus, finansieres ved at
1,06 3 årsverk fryses, i stedet for 2
0,50 Justering turnus
Effektuert innsparing 2,1 årsverk,
-1,46 0,6 årsverk finansieres av tilskudd
0,15 Justering turnus, stillingskrav
0
0
0,07 Justering turnus
0,33 Justering turnus, IA-avtale 0,2 årsverk
0,80 Justering stillingsstørrelser iht. HTA
0
0
Justering turnus, betalte spisepauser
-1,00 fjernet fra april 2016
0,80 Justering stillingsstørrelser iht. HTA
0
0
0,30 Støttekontaktord. overf. fra ansvar 1351
0
0
0
Tippen-prosjektet hjemles, finansieres ved
overført 0,4 årsverk fra ansvar 1351 og
1,00 opptrappingsmidler i statsbudsjettet
0
-0,7 Overført til ansvar 1311 og 13341
6,00 Nyetablert tjeneste fra januar 2016, utvides
1,60 Justering stillingsstørrelser iht. HTA
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Sum Helse og Velferd

134,71 144,11

9,40 Økning forklares i tekstdel

Økning av årsverk – nærmere forklaring:


3,2 årsverk, hvilende nattevakter. Sektoren har ca. 20 ansatte som har hele eller deler
av stillingene sine som hvilende nattevakter. Vaktene fordeler seg ved bofelleskapene
for enslige mindreårige, Neslandstunet og FH-boligen i Myrveien. Betalingsordningen
er som for hvilende vakt; 1 : 3. Det vil si at det betales for en time pr. tredje time.
Hovedtariffavtalen har en bestemmelse om at stillingsprosent skal beregnes ut ifra
time for time. Denne omregningen utgjør totalt sett, for alle bofelleskapene; 3,2
årsverk. Denne endringen må gjennomføres, og får betydning for antall hjemler i
sektor. Siden det er kommunestyret som har myndighet til endring av hjemler, må
dette legges til grunn for budsjettvedtaket. Betalingsordningen videreføres som
tidligere, så det får således ikke betydning for kostnadene.
 1,05 årsverk, justering av turnus – sykehjemmet. Finansieres ved økning i
innsparingskrav på sykehjemmet ved å fryse 3 årsverk, i stedet for 2.
 6,0 årsverk, bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Det etableres et
bofellesskap i tillegg til Furuveien, som var budsjettert i 2016. Finansieres ved
tilskudd.
 0,6 årsverk, Tippen-prosjektet. Finansieres ved opptrappingsmidler. Resterende 0,4
årsverk er omdisponert eksisterende hjemmel (merkantil funksjon Familiens Hus).
 - 1,46 årsverk ved Lauvåsen. Videreføring av innsparingskravet inneværende år.
Innsparingskravet på 2,1 årsverk knyttet til reduksjon av omsorgsplasser er effektuert,
men en har beholdt 0,6 årsverk i tillegg til disse, som finansieres ved tilskudd til
dagsentertilbud.
Netto økning i hjemler, representerer derfor ikke tilsvarende økning i utgifter innenfor
budsjettrammen, som forklart i ovenstående tekst.

Sektoren har i tillegg til dette, følgende prosjektstillinger i 2017:
 100 % saksbehandler barnevern. Stillingen finansieres av øremerkede
styrkningsmidler til barneverntjenesten fra Fylkesmannen. Det er bekreftet fra
Fylkesmannen at tilskuddet videreføres på dagens nivå også i 2017. Dette er det tatt
høyde for i prosessen med sammenslåing av barneverntjenestene i Kragerø og
Drangedal.
 Rehabiliteringsteamet, med totalt 1,6 årsverk er videreført, som prosjekt også i 2017.
Det er lagt frem en opptrappingsplan for rehabilitering i kommunene i forbindelse med
statsbudsjettet for 2017. Opptrappingsplanen går over tre år, og vil til sammen utgjøre
300 millioner kroner for kommunesektoren i løpet av opptrappingsperioden. For
Drangedals del vil en ved sluttført opptrapping, få finansiert ca. 30 % av
rehabiliteringsteamet. Drangedal kommune vil i realiteten ikke oppfylle lovens krav
om rehabiliteringstilbud, hvis dette teamet opphører, og kommunalsjefen vurderer det
som viktig å finne varig løsning for dette tilbudet i løpet av kommende år.
 100 % prosjektstilling ved NAV. Finansieres av reduksjon i økonomisk sosialhjelp.
Stillinger som går inn som en del av 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)
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 Kommuneoverlege
 Krisesenteret
 Barnevernvakta
 Overgrepsmottaket
 Gjeldsrådgiver
Ellers yter kommunen et mindre tilskudd til “Støttesenteret mot Incest”.
Hjemlene i barneverntjenesten er regnet med i oversikten for 2017. Det er vedtatt at denne
skal sammenslåes med barneverntjenesten i Kragerø fra januar 2017. Prosessen rundt
sammenslåing er pr. nå, noe forsinket, men vil etter all sannsynlighet formaliseres og
etableres tidlig halvår 2017.
Medarbeidertilfredshet:
Målsetting for sektoren er 4,7, eller bedre.
Sektoren har i liten grad nådd dette målet. Det ble administrativt besluttet å endre
hyppigheten av medarbeiderundersøkelsen til annen hvert år, og det er derfor ikke
gjennomført i 2016. I budsjettet for 2017 er det ikke lagt inn spesielle satsingsområder som
møter de områdene der ønske om endring tidligere har vært størst. Dette gjelder i særlig grad
ønske om/behov for større stillinger. Dette betyr ikke, at det ikke har fokus i sektor. Vi bruker
de mulighetene vi har innenfor egne rammer og styringsverktøy, for å imøtekomme ønsker
om større stillinger. Men det er et langdrygt arbeid, og målet om å kunne tilby alle 100 %
stillinger i en sektor som vår, er helt urealistisk.
Tilgang til informasjon for medarbeiderne:
Målsetting for sektoren er 4,7, eller bedre.
Ingen spesielle planer for endringer innenfor området. Sektoren opplever å ha
informasjonsrutiner som fungerer. Det er en utfordring å få til god informasjonsflyt i
avdelinger med 35 – 45 ansatte, der folk er på jobb til ulike deler av døgnet, og mange har
små stillinger. Flere av de største avdelingene har innført egne informasjonsrutiner i form av
permer/oppslag og nyhetsbrev. Dette er godt mottatt og blir lest av medarbeiderne.

Medvirkning for medarbeider:
Målsetting for sektoren er 4,7.
Det har vært fokus på etablering av gode partssamarbeidssystemer både i avdelingene og på
overordnet nivå. Det er også rutine for at tillitsvalgte og vernetjenesten aktivt involveres i
større endringsprosesser. Dette videreføres. Det er et mål at flere avdelinger etablerer
systematisk partssamarbeid.
Sykefravær.
Målsetting for sektoren er 7,5 eller lavere.
I 2016 har sykefraværet vært høyt i vinter/vårhalvåret, men har gjennom sommer og høst
sunket ganske betydelig. For 5 av 9 mnd. er fraværet i tråd med, eller lavere enn kommunens
overordnede målsetting. Pr. september er sykefraværet 7,7 % akkumulert for året. Dette er et
positivt resultat for vår sektor. Det er fokus på sykefraværsarbeidet i sektoren. Det er aktivt
bruk av tilrettelegging og oppfølging fra avdelingsledernes side. Ikke lagt inn ekstraordinære
tiltak for sykefraværsarbeid i 2016.
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Ressursvurdering
Rådmannen har funnet rom for at det gjennom 2017 ikke skal stilles innsparingskrav til
sektor. Samtidig er det lagt føringer for at nye tiltak må sikres ved omdisponering av egne
midler. Det er særlig to tiltak, som er vurdert som viktige å prioritere;




Tippen-prosjektet. Et tilbud om dagaktivitet i rusomsorgen. Gjennom omdisponering
av egne midler, og styrking av ramma ved bruk av opptrappingsmidler, er det funnet
rom for å sikre dette tiltaket over i varig drift. Rådmannen har ved dette, fulgt opp
klare politiske føringer, for budsjettet.
Rehabiliteringsteamet. Rådmannen har fulgt opp faglige og politiske føringer ved å
prioritere fortsatt finansiering av prosjektet. Det er både, gjennom styrkningsmidler til
rehabilitering i statsbudsjettet og ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen, funnet rom
for fortsatt drift av dette.

Driften er i øvrige tjenester videreført på dagens nivå. Det er gjennomført interne endringer,
av mindre karakter, for å få mer funksjonelle arbeidsplaner (turnuser). FH-boligene, i
Myrveien, er den avdelingen som i så måte, har bidratt mest. Ved at en gikk over til
spisepauser, som ikke blir betalt, ble det frigjort 1,4 årsverk. Avdelingen selv, har beholdt 0,4
årsverk, til renholder. Resten er fordelt til justeringer av turnus i hjemmetjenesten og ved
sykehjemmet.
Pr. november 2016, ligger sektor an til å komme ut ca. i balanse ved årsslutt. Driften har etter
kommunalsjefens vurdering, ikke skilt seg ut vesentlig fra de siste årene, men det merkes at
tjenestebehovet, er mer i tråd med hva ressursene tillater. Det ble også gjort en mer nøyaktig
beregning av tariff festede tillegg for inneværende års budsjett, som bidrar til mer realisme i
budsjettet. Sektoren har utover dette tatt bevisste valg på innsparing, der det har vært mulig.
Dette gjelder særlig psykisk helse og rusomsorg, da en ikke oppnådde å få tilskudd fra
Fylkesmannen innenfor dette området inneværende år. Sektor har således bidratt det den har
kunnet, for å dempe bruk av fond, for drift av Tippen-prosjektet i 2016.
Effektuering av innsparingstiltaket på ytterligere reduksjon av heldøgns omsorgsplasser, ble
først gjennomført fullt ut fra september mnd. Det er tatt ned tre plasser i Kollektivet for
demente i Lauvåsen. I samarbeid med de ansatte, er det etablert dagsentertilbud for
hjemmeboende demente, i felles lokaler med bokollektivet. Dette utløser tilskudd fra
Helsedirektoratet, og finansierer 60 % stilling.
I tillegg har behovet for sykehjemsplasser vært større enn antatt første kvartal. Sykehjemmet
driver aktiv ressurskontroll, og tilpasser personellressursene etter belegg. Dette videreføres
også i 2017. Til grunn for driften i 2017, ligger det en reduksjon på antall heldøgns
omsorgsplasser fra 74 plasser til 67 plasser (4 på sykehjemmet og 3 i demenskollektivet).
Tiltaket begrunnes med befolkningsframskrivingen, der antall 80 år og eldre, viser en ikke
ubetydelig nedgang en femårs periode framover. Sett i sammenheng med nasjonale
anbefalinger om en dekningsgrad på 25 % om heldøgns omsorgstilbud for andelen over 80 år
i kommunen, vil vi på tross av nedtrekk i plasser, likevel ha en dekningsgrad, som ligger over
dette. Av erfaring, spesielt etter at samhandlingsreformen ble innført i 2012, erkjenner vi at
dekningsgraden bør være noe høyere enn 25 %. Kommunalsjefen vurderer derfor at det ikke
er realistisk å planlegge noe særlig mer reduksjon enn 4 plasser til. En slik reduksjon er ikke
lagt til grunn for budsjettet i 2017, men kommunalsjefen vil påse at vi ikke har større drift enn
behovet tilsier, på dette området.
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Det er en økning i behov for tjenester i den yngste befolkningsgruppen. Sektoren erfarer at
dette ofte vil dreie seg om mer tilpassede tjenester, og må utformes litt utenfor våre
tradisjonelle tilbud. Det er tatt noe høyde for dette i budsjett for 2017, men da omfanget er
uforutsigbart, må dette ressursbehovet følges nøye.
Prioriteringer 2017
Interkommunal barneverntjeneste – en realitet
Kragerø og Drangedal kommuner har vedtatt at en interkommunal barneverntjeneste skal
etableres. Etter planen fra januar 2017, men det er realistisk at dette tidspunktet forsinkes noe.
Fra kommunens og de ansattes side vurderes dette positivt og ønskes velkommen. Endelig
avtale, bl.a. om fordeling av utgifter er ikke ferdig forhandlet. For budsjettet er det lagt til
grunn, at Drangedal sine beregnede kostander for personell og tiltak, videreføres i tråd med
dagens drift og kjente behov.
Bosetting av enslige mindreårige flyktninger- økes ikke
Fra januar 2016 har kommunen bosatt enslige mindreårige flyktninger. Det er vedtatt
bosetting av 10 barn i 2016. Pr. november er 4 bosatt og den femte på vei, med godt håp om at
de siste fem også kommer innen rimelig tid. Det er etablert to bofelleskap i denne forbindelse,
et i Furuveien og et i Skoleveien. Ved bofellesskapene er det til sammen 12,5 årsverk. I
statsbudsjettet for 2017 er det foreslått endret finansieringsordning for bosetting av enslige
mindreårige i kommunene. Pr. i dag er dette en kombinasjon av integreringstilskudd og
refusjoner fra Buf-etat. Fra og med 2017 foreslås et fast tilskudd, med skille fra høy til lav
sats, det året barna fyller 17 år. Dette er lagt til grunn for budsjettet i 2017.
Legevakt og KAD-behandling
Drangedal har et interkommunalt samarbeid etter vertskommunemodellen, med Kragerø
kommune, om legevakt og KAD-behandling. Den interkommunale legevakten har vi vært en
del av siden 2006. I løpet av 2016, er det falt avgjørelse i en tvistesak, om hvorvidt legene
skal ha tilstedeværelsesplikt ved legevakten på natt. Siden det er en interkommunal legevakt,
falt en avgjørelse om tilstedeværelsesplikt. Dette øker kostnadene ved legevakten, og det er
tatt høyde for dette i budsjettet for 2017. Fra og med høsten 2015 er det også etablert et
samarbeid om kommunal akutt døgnbehandling. Denne tjenesten ble leid fra Bamble helsehus
fram til april 2016. Fra og med april mnd. har KAD-behandlingen vært ved Marienlyst
sykehjem i Kragerø. Fra 2017 skal KAD- behandling også omfatte pasientgrupper innenfor
rus og psykisk helse. Det er foreløpig ikke drøftet eller tatt beslutninger om hvordan dette skal
løses. Det er heller ikke tilført kommunene noe ekstra midler for å ivareta denne oppgaven.
Det må derfor i første omgang vurderes om den allerede etablerte KAD-behandlingen, også
kan betjene disse pasientgruppene.
I forbindelse med oppfølging av avtale om “revitalisert og styrket samarbeid i Grenland”, vil
rådmannen spille inn nødvendigheten av å utrede felles legevakt og KAD-senger i Grenland.
Velferdsteknologi
Det er stort fokus rundt velferdsteknologi i pleie- og omsorg for tiden. Dette er et komplekst
og omfattende felt. Vår kommune, som er vidstrakt, og har en forholdsvis stor andel
aleneboende eldre, bør ha mange muligheter for å kunne nytte slik teknologi til å bedre våre
tilbud. Sektoren er avhengig av at det kan settes av ressurser til kompetanseheving og
målrettet jobbing med saksområdet. Inneværende år har kommunen fått noe tilskudd fra
Fylkesmannen til en avgrenset prosjektstilling. Disse søkes overført til 2017, og sektoren vil
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arbeide for å finne løsninger for å styrke dette noe. I investeringsbudsjettet er det lagt inn et
mer beskjedent beløp, 150 000,- kr. til anskaffelse av noe velferdsteknologi for utprøving i
tjenestene våre. Målet er at sektoren i løpet av 2017 kan legge fram en kortfattet beskrivelse
og plan for videre satsing på denne type teknologi.
NAV-prosjektet
Kommunestyret vedtok for 2016, å etablere et tre-årig prosjekt ved NAV, for målrettet
jobbing med reduksjon av utgifter til økonomisk sosialhjelp. Prosjektet ble startet opp i
redusert omfang fra august mnd. inneværende år, og trappes opp til full tid fra januar 2017. På
bakgrunn av erfaringstall fra NAV, er bidragsbudsjettet styrket med 400 000,- kr. for 2017.
Lagt til grunn for denne styrkingen ligger en forventning om at resultater av prosjektet langt
på veg skal finansiere stillingen neste år. Utviklingen i kostnader til økonomisk sosialhjelp,
ville ellers tilsagt en økning i bidragsbudsjettet på 1 million kroner. Prosjektet rapporterer
direkte til Formannskapet, som er styringsgruppe for tiltaket.

Gleder, bekymringer og utfordringer
I sektor for helse og velferd er hovedregelen at behovet for tjenester innenfor mange områder
er lovpålagte, uforutsigbare og variable. Dette utfordrer oss i daglig drift. Noe våre
driftsresultater også bærer preg av. Vår drift er budsjettert med små buffere for det
uforutsigbare, som vi vet kommer i større eller mindre grad. Dette gjelder særskilt NAV,
barnevern og hjemmetjenesten. Hovedfokuset gjennom de siste års krevende drift, er nettopp
driften. Kommunalsjefen har den oppfatning at tjenestene drives forsvarlig, effektivt og
nøkternt.
Kommunebarometeret 2016, viser følgende rangering innenfor følgende tjenesteområder:
Eldreomsorg – plass nr. 111
Barnevern – plass nr. 107
Helse – plass nr. 73
Sosialhjelp – plass nr. 293
Dette viser at flere av kjerneområdene for sektor ligger godt an. Og det er satt inn ekstra tiltak
i forhold sosial hjelpsområdet.
Sektoren har ikke hatt ressurser til å prioritere planarbeid. Det er flere planer som burde vært
utarbeidet som grunnlag for fremtidig planlegging. Dette vil kommunalsjefen ha fokus på
ihht. planstrategien, kommende år.
Også i 2017 vil prosjektet “sommerjobb for ungdom” gjennomføres. For sektoren er det
spesielt gledelig at en også for neste sommer vil ha anledning til å engasjere trivselsassistenter
ved sykehjemmet og bokollektivene.
Boligsosialt prosjekt, lagt i rådmannens stab, vil videreføres i prosjektfase også neste år. Dette
prosjektet involverer sektor 300 i stor grad, og erfaringene gjennom første prosjektår, er
spennende og positive. Sektoren ser fram til videre utvikling av arbeidet.
Inneværende år har sektor hatt ansvar for å arbeide med etablering av frivilligsentral.
Etablering har ikke lykkes. Dette vil det jobbes videre med i 2017, og sektor for helse og
velferd, mener det kan være mange muligheter for å supplere tjenestene fra vår sektor, med
hjelp av frivilligheten.
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5.

Målsettinger
Sektoren skal fortsatt bestrebe seg på å gi tjenester som:
o
o
o
o
o
o

6.

Er virkningsfulle
Er trygge og sikre
Involvere brukere og gir dem innflytelse
Er samordnet og preget av kontinuitet
Utnytter ressursene på en god måte
Er tilgjengelige og rettferdig fordelt

Investeringer

Det er satt av midler i investeringsbudsjettet til anskaffelse av velferdsteknologi, for utprøving
i våre tjenester – 150 000,- kr.

3.3.6.
Sektor 400 Plan, eiendom og kommunalteknikk –
Budsjett 2017
Alle tall i hele tusen kr.

400 Plan, eiendom og
kommunalteknikk
11231

Forvaltning eiendomsskatt

1336

Miljøretta helsevern

1411

Landbruks- og miljøforvalt.

1412
1413

Inntekt
Brutto eks.
utg. momsk.
2017

2017

Inntekt
Momskomp

Netto
utg.

2017

Inntekt
Brutto eks.
utg. momsk.

Netto
utg.

2017

2016

186

186

186

186

95

95

92

92

1649

2 458

-886

-6

2016

Inntekt
Momskomp
2016

-6

2016

2572

-917

1 566

Gautefall Biathlon

469

-750

-281

744

-750

-6

880

-1264

-384

930

-1200

-270

1414

Drangedal Fjernvarme
Drift og forvaltning byggog eiendom

9180

-8838

342

8 076

-8 838

-762

1420

Veterinærtjenester

765

-765

0

765

-765

0

1442

Viltfond

118

-109

-7

2

118

-109

1511

Teknisk adm. og merkantil

2313

-11

2302

1512

Administrasjonsbygg

1594

-107

1513

Plan- og byggesaksavdeling

2168

-828

1514

Geodataavdeling

1935

-1208

1515

Kommune-/delplaner

1516

Toke Brygge

1521
1522

-7

2

1 926

-11

1 915

1487

1 445

-107

1 338

-7

1333

1 810

-753

-7

1 050

-47

-948

-47

978

680

1 973

617

617

617

617

76

76

75

75

Andre tilt.på boligsekt.

210

210

210

210

269

269

269

269

1525

Andre kommunale bygg
Omsorgsboliger
Stemmenveien

125

125

99

99

1531

Kommunale veier

3723

4 109

4483

-760

-760

3 349
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1532

Vei og gatelys,
trafikksikring

630

1533

Private veier

185

1541

Miljøtiltak

1543

Drift av friluftsområder

204

1544

Andre Miljøprosjekter

410

1562

Produksjon av vann

2798

1563

Distribusjon av vann

692

1565

Avløpsrensing

1566

Avløpsnett

998

1568

Feiervesen

594

1569

Brannvesen

2721

15999

Reservert lønn
Plan, eiendom og
kommunalteknikk

400




-81

549

429

185

185

83

1957

83

83

190

204

410

410

-5159

2 650

692

283

-6353

2 666

998

732

-125

580

2681

2 447

350

500

6 932

37 070

-14

-7957

-8311

-719
-40

350
39 678

-32426

-320

-81

348
185
83

-14

190
410

-7 639

-4 989
283

-8 069

-5 403
732

-698

-118
-40

2 407
500

-31 415

-320

5 335

Det er videreført støtte til næringsmiddelindustri med kr. 50 000,-.
Rådmannen har lagt inn kr. 25 000,- i tilskudd til dokumenterte utgifter til drift av
privat strømforsyningsaggregat på Gryting gård.

Sektor 400 Plan, eiendom og kommunalteknikk
Sektoren har ansvar for følgende tjenesteområder:










Forvaltning av byggesaker, utslippssaker, reguleringsplaner, kart og oppmåling.
Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling samt investeringer innen kommunale
veier og bygg, vann og avløp.
Kommunalt brann- og feiervesen.
Kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner
Kommunale forvaltningsoppgaver innen jordbruk, skogbruk, vilt og miljø.
Forvaltning av kommunal eiendomsskatt.
Forvaltning av renovasjonsordninga samt innkreving av kommunale avgifter og
gebyr.
Drift av friluftsområder og forvaltning av diverse tilskuddsordninger
Renhold kommunehuset

Fagområdene “Samfunnsutvikling og –planlegging” og “Kommunal beredskap” ligger under
Rådmannens stab.
Sektoren kjøper tjenester gjennom interkommunalt samarbeid. Stillinger som går inn som en
del av interkommunalt samarbeid, der andre kommuner er vertskommune, går ikke fram av
hjemmelsoversikten. For sektor 400 dreier dette seg om:





Tilsynskontor byggesaker i Grenland (Porsgrunn)
Miljørettet helsevern (Porsgrunn)
Brannforebyggende tilsyn (Skien)
VA-Gautefall (Nissedal)
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Sektoren har følgende stillingshjemler:
Ansvar
0531
05630
05660
1411
1511
1512
1513
1514
1515
1525
1568
1569
1414
1531
1562
1565

Kommunale veier
Distribuering av vann
Avløpsnett
Landbruks- og miljøavdeling
Administrasjon og ledelse
Renhold adm. Bygg
Byggesak
Oppmålingsavdeling
Plan
Renhold Omsorgsboliger
Feiervesen
Brannvesen
Bygg- og eiendomsavdeling
Kommunale veier
Produksjon av vann
Avløpsrensing
Delsummer
SUM

2)

3)

1)

2017
50,00%
25,00%
25,00%
320,00%
330,00%
79,06%
100,00%
200,00%
100,00%
18,67%
100,00%
77,28%
610,00%
350,00%
250,00%
250,00%

2016
50,00%
25,00%
25,00%
320,00%
310,00%
79,06%
100,00%
200,00%
100,00%
18,67%
100,00%
76,32%
610,00%
350,00%
250,00%
250,00%

2845,01%

2844,05%

1) Sektor 400 har hjemlet 28,44 stillingsårsverk i 2016. Dette er i hovedsak foreslått
opprettholdt i 2017 men som følge av en ny ansatt i brannvesenets vaktordning økt
med 0,96% til 28,45 stillingsårsverk i 2017.
2) Som en prøveordning i 2015 overtok sektor 400 saksbehandling av landbrukssaker for
Kragerø kommune. Dette oppgaveomfanget har sektoren klart å håndtere uten økt
bemanning og viderefører dette i budsjettet for 2017, noe som betyr at sektoren har økt
sine inntekter.
3) Fra budsjettåret 2016 ble oppgavene til brannsjef og beredskapsleder(brann) hjemlet
med stillingsbrøker på henholdsvis 40% og 20%. Dette videreføres i budsjett for 2017.
Det er økt med 0,96% stilling som følge av en ny person inn i vaktordningen.
Sykefravær
Målsetting for sektoren er 4,5 eller lavere. I 2016 har sykefraværet i sektoren økt noe i forhold
til 2015. Pr. oktober 2016 er sykefraværet 4,5% akkumulert for året. Det er ikke lagt inn
ekstraordinære tiltak for sykefraværsarbeid i 2017.
Ressurs- og kostnadskutt
Bygg- og eiendomsforvaltning. Husleia på formålsbygg er foreslått fryst på 2016-nivå. Dette
fører til at sektoren får reduserte inntekter på ca. 1,0 mill. kr i 2017. Konsekvensen vil være
redusert vedlikehold på kommunens formålsbygg som skoler, barnehager mm, som igjen vil
føre til kapitalforringelse og økt etterslep på bygningsvedlikehold.
Bygg- og eiendomsforvaltning. Har måttet redusere materialutgifter med kr. 400 000. Det
betyr at de innlagte utgifter på kr. 500 000 til “små” brannverntiltak vil spise av rammene som
ellers kunne gått til bygningsvedlikehold.
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Utfordringer













Arbeide målrettet med strategi og tiltak for å oppnå god balanse innenfor
selvkostområdene og få flere kunder på våre kommunale VA-anlegg.
Avløpssanering Lundtveitgrenda er vedtatt av kommunestyret utført i 2017. Vedtak:
«Kommunestyret ber rådmannen ta de nødvendige initiativ for å få koblet avløp fra
eldre bebyggelse på Neslandsvatn til kommunens avløpsnett. Dette må innarbeides i
økonomiplanen med virkning fra 2017». Kostnad for tiltaket var ikkje tema i vedtaket
men er senere beregnet til ca. 6,0 mill. kr. I prosess med Hovedutvalget for plan,
teknikk, næring og miljø i 2016 er det ikkje funnet finansiering for å gjennomføre
vedtaket i 2017. En kan nevne at Jernbaneverket vurderer å utvide jernbanedriften i
området, noe som vil medføre økt aktivitet i form av oppmøteplass for mannskaper.
Dette kan aktualisere behov for tiltak for avløp.
Planer – Behov for å bidra inn i flere planer/planarbeid enn budsjetterte ressurser.
Dersom det er ønske om økt aktivitet må budsjettet økes tilsvarende.
KDP Toke (ca. 150’ kr), KDP Gautefall (ca. 100’ kr), Reg.plan Stemmen Næringspark
(ca. 300’ kr), Reg.plan Toke Promenade (ca. 100’ kr), Reg. plan Neslandsvatn pga.
utbygging barnehage og Lundtveitgrenda (ca. 150’ kr). Det er behov for å få tilført
økte rammer med ca. 0,2 mill. kr. dersom en skal bidra inn i alle disse arbeidene.
Branntilsyn har avdekket avvik på den kommunale bygningsmassen. Tiltak for å lukke
organisatoriske og “mindre” avvik er beregnet til å koste ca. 0,5 mill. kr. Dette er det
ikke funnet midler til i forslag til budsjett. Branntilsyn utføres av Skien brannvesen.
Tilsyn av særskilte brannobjekter ble gjennomført i 2015 og 2016. Tilsynsmyndighet
kan gi pålegg om utbedring evt stenge bygg dersom ikke avvik lukkes.
Vinterdrift – Nye kontrakter for perioden 2016-2019. Anbudskonkurranse er
gjennomført i 2016. Vi registrerer økende priser samt tilfeller av taktisk prising. Vi ser
en trend ift. økende vinterdriftskostnader år for år der været også spiller en rolle for
total kostnad. I budsjettet ligger kun midler til å møte en «normal»-vinter.
Trafikksikker kommune. Hovedutvalget for plan, teknikk, næring og miljø vedtok at
Drangedal skal arbeide for å bli trafikksikker kommune. Det er vurdert at dette
arbeidet bør organiseres som prosjekt med prosjektleder i 100% stilling 1 år. Anslag
behov for ca. 0,8 mill kr. For å gjennomføre prosjektet. Tiltaket er sektorovergripende
og involverer politikere og administrasjon, Det er ikke funnet midler i driftsbudsjettet
til dette i 2017. Det er heller ikke satt av midler til egenandel trafikksikring (Aksjon
skoleveg) i 2017.
Brannvesen – utvidet samfunnsoppgaver. En ser at flere og flere samfunnsoppgaver
blir lagt over til kommunalt brannvesen, eksempelvis «PLIVO» og «Mens vi venter».
Dette gir økt aktivitet og behov for opplæring og behov for å øke driftsbudsjettet med
ca. 0,2 mill. kr.

Prioriteringer




Etablering av VA i eksisterende hytteområder på Gautefallheia. Dette gjelder
Bratsbergheia og Laukfjell hvor økonomiske betraktninger viser at dette er
utbygginger som er lønnsomme og etter kort tid vil bidra positivt inn i
selvkostregnskapet for VA. Prosjektene er foreslått prioritert i budsjett for 2017.
VA-utbygging bør skje ved at en prioriterer prosjektene med størst lønnsomhet slik at
det skapes økonomisk bærekraft i forhold til inntekter og kostnader i
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selvkostregnskapet. Dette under forutsetning av at en ønsker i størst mulig grad å bidra
med en framtidig utvikling som ikke medfører økning i kommunale avgifter. Ut i fra
dette vil en anbefale å gjennomføre VA-prosjektene på Gautefallheia før en
igangsetter VA-tiltak for Lundtveitgrenda.
Følge opp vedtatt planstrategi og kommuneplan innenfor vedtatt budsjettrammer. Iht.
planstrategi prioriteres revisjoner av KDP Toke og Gautefall samt reguleringsplan for
Stemmen Næringspark. Arbeid i 2017, utover dette, vil være avhengig av disponible
budsjettmidler.
Branntilsyn ved særskilte brannobjekter har avdekket behov for tiltak. Det er laget en
plan for gjennomføring av tiltak og finansiering av disse. For 2017 er det prioritert å
lukke avvik på Tørdal skule og Kroken skule med til sammen 0,4 mill. kr.
Følge opp trafikksikkerhetsplanen med fokus på sikre skoleveier så lang det lar seg
gjøre innenfor de tilgjengelige budsjettrammer.
Eiendomsskatt. Dersom en ser for seg omtaksering av eiendommer i kommunen i
forhold til eiendomsskatt kan dette gjøres i 2019 med inntektsvirkning fra og med
2020. Skal vi være beredt til å gjennomføre dette ser vi at ressurser må avsettes til
arbeid i perioden 2017-19. Det er et forholdsvis stort arbeid som må gjøres for å
kvalitetssikre innhold i matrikkelen og i forhold til selve takseringen. I budsjettet er
det prioritert ressurser i 2017.
Grendekretsmidler er lagt inn i budsjettet med 400 000 kr.

Målsettinger








Ingen arbeidsrelaterte skader på sektorens ansatte.
Å kunne levere våre tjenester både internt i kommunen og eksternt på en effektiv måte
med god kvalitet.
Iverksetting av kommunestyrets vedtak.
Sikre rekruttering av fagfolk til sentrale funksjoner.
Arbeide målretta med kompetanseheving og organisering av sektoren.
Gjennom sektorens ansvarsområde bidra til å nå overordna målsetning knytt til
folketalet i Drangedal.
Tilpasse driftsnivå til økonomiske rammer og behov.

Investeringer
VA-utbygging Gautefall på Bratsbergheia og Laukfjell ligger inne i budsjettet finansiert
delvis med midler frå 2016-budsjett (mindreforbruk) og midler i 2017. Dette er iht.
økonomiplan. Det forutsettes som prinsipp at anleggsbidrag finansierer 50% av
utbyggingskostnadene. En regner med at utbygging av disse to prosjektene etter kort tid vil
bidra positivt inn i selvkostregnskapet.
Branntilsyn har avdekket avvik på den kommunale bygningsmassen som omtalt ovenfor.
Tiltak for å lukke organisatoriske og “mindre” avvik er beregnet til å koste ca. 0,5 mill. kr.
Tilsyn av særskilte brannobjekter ble gjennomført i 2015 og 2016 og av større avvik er:
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Kommunehus (ca. 1,0 mill. kr)
Mangelfull branncelleinndeling/rømningsveier
Varslingsanlegg
Nødlysanlegg
Tørdal skule (ca. 0,8 mill. kr)
Brannvarsling
Rømningsveier/trapper
Dører mellom brannceller
Kroken skule (ca. 0,4 mill. kr)
Mangelfull branncelleinndeling
Idrettshallen (ca. 0,3 mill. kr)
Mangler varslingsanlegg
VO-bygget (ca. 0,4 mill. kr)
Mangelfull branncelleinndeling/rømningsveier
Tilsynsmyndighet kan gi pålegg om utbedring evt stenge bygg dersom ikke avvik lukkes.
Adresseringsprosjekt videreføres i 2017 finansiert med mindreforbruk fra 2016 ca. 0,4 mill kr.
De første skiltene med vegnavn er satt opp i 2016 men arbeidet gjøres i bolker og ikke alt blir
utført i 2016.
Vannforsyning til Henseid videreføres til 2017 finansiert med mindreforbruk fra 2016 ca. 6,5
mill kr. Tiltaket utføres iht. hovedplan for vannforsyning godkjent av Mattilsynet.
Utbygging Kroken barnehage er prioritert i økonomiplan med 2,3 mill. kr. I 2017. Det
arbeides nå med et forprosjekt som legges fram til politisk behandling i løpet av første halvår
2017. En ser at avsatt ramme for 2017 vil være tilstrekkelig for oppstart byggearbeider.
Rekkefølgekrav som følge av utbygging Kroken barnehage er anslått til ca. 1,5 mill. kr. Iht.
gjeldende reguleringsplan er dette tiltak som må utføres før utbygging av barnehagen skjer.
Hovedsakelig er dette tiltak knyttet til adkomstveien fra fylkesveg og opp til skole/barnehageområdet.
Dale bru prioriteres inn i 2017-budsjettet med 0,7 mill. kr. Dette er økt fra 0,35 mill. kr. i
økonomiplanen og grunngis ved at en må gjøre større tiltak enn tidligere antatt.
Gatelysprosjektet prioriteres med ytterligere 1,0 mill. kr. ift. økonomiplanen. Det settes
dermed av 1,5 mill. kr. i 2017 til oppgradering av gatelys. Prosjektet er vurdert som meget
lønnsomt.
Beredskap Nødstrømsaggregat:
Det er behov for anskaffelse av nødstrømsaggregat til Fjernvarmeanlegget slik at en sikrer
drift og forsyning av varme selv ved strømbrudd. Anslått kostnad er ca. 0,25 mill. kr.
I tillegg er det behov for nødstrømsaggregat til Kommunehuset. Anslått kostnad er ca. 0,5
mill. kr. Det er prioritert 0,25 mill. kr. til nødstrømsaggregat i budsjett for 2017.
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Ny veg til Lundtveitgrenda i Kroken er prioritert i budsjettet med 0,7 mill. kr i 2017. Dette er
et spleiselag med Jernbaneverket som bidrar med 0,5 mill. kr nå i 2016.
Prosjektet er nærliggende å koble mot avløpssaneringsprosjektet i Lundtveitgrenda og en må
gjøre nærmere vurderinger i forhold til dette i løpet av 2017.
Det er lagt inn 0,2 mill. kr i forhold til tiltak for å legge til rette for bedre universell utforming.
Dette er midler som vil bli nærmere prioritert i samarbeid med Rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne.
Brannvesenet har behov for ny/brukt brannbil. Dagens brannbil er gammel (ca. 20 år) og lite
funksjonell. Det er for liten plass i eksisterende bil og behovet for å kle seg i, for eksempel
røykdykkerutstyr lar seg ikke gjøre inne i bilen og dermed går verdifull tid tapt ved utrykning.
Det er lagt inn 1,0 mill kr i økonomiplanen i 2020.
Det er behov for anskaffelse av ny/brukt spyle/sugebil til bruk ved avløpsrensing. Mer av
drifta går nå over til at slam suges opp og transporteres til egnede renseanlegg. En har i 2016
avviklet en av kommunens to slamlaguner og dette forsterker behovet. En har prioritert å
legge inn 1,0 mill. kr. i økonomiplanen i 2020.

4. Investeringsbudsjett for Drangedal kommune
Vedlegg 2
Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet
Tall i 1000 kroner

Rev. budsjett
Budsjett 2017 2016

Regnskap 2015

INVESTERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler

31 150

22 150

51 252

6 900

4 850

39 404

Avdrag på lån

0

0

623

Avsetninger

0

0

0

38 050

27 000

91 278

-35 450

-25 000

-71 862

Inntekter fra salg av anleggsmidler

0

0

-80

Tilskudd til investeringer

0

0

-8 716

-1 300

-1 150

-3 157

-400

0

Utlån og forskutteringer

Dekning av tidligere års merforbruk

Årets finansieringsbehov
FINANSIERT SLIK:
Bruk av lånemidler

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter

-957

Momskomp fra investeringer via driftsregnskap

-5 705

Sum ekstern finansiering

-37 150

-26 150

-90 478

Overføring fra driftsbudsjettet

-900

-850

-800

0

0

0

Bruk av avsetninger
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Sum finansiering

-38 050

-27 000

-91 278

0

0

0

Udekket / Udisponert

4.1 Endringer i investeringsbudsjett 2017-2020

Beløp etter vedtak i k-styret
10.12.2015
Deretter avstemt for rådmannens
forslag til endringer

Endring 2016
Netto investeringer
finansiert fra
lånemidler
Vedtak i k-styret
8.9.16

18 600 000

2017

18 600 000

2018

13 400 000

2019

2020 Kommentar

16 650 000

9 394 500

* 2016 justert 8.9.16

EK-andel pensjon

1 050 000

Kjøp eiendom i
Kroken nær
barnehage

-500 000

* 2016 justert 8.9.16

Asfalt

-800 000

Kiosk Tokestua

Public 360 Pågående
oppgradering

Tillegg

* 2016 justert 8.9.16

1 100 000

Nettobeløp. Kfr.
tidliger vedtak samt
gave fra banken.

200 000

Pågående
oppgradering gjøres
ferdig i 2017

VA Gautefall - vann

-1 800 000

1 800 000

Forsinket, ramme
forskyves til 2017

VA Gautefall - avløp

-1 800 000

1 800 000

Forsinket, ramme
forskyves til 2017

Avløp Neslandsvatn
Nødstrømsaggregat
og omb. El.inst. Khuset

Brutto 6 mill. minus
Anl.b. -2 mill.

4 000 000

500 000

Beredskapshensyn
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Nødstrømsaggregat
fjernvarme

250 000

Ny adkomstvei til
Lundtveitgrenda

700 000

Velferdsteknologi
Utvidelse systemet
Profil
Lekeapparater i
Heirekshaug
Utredning
svømmehall

For å sikre reell
backup for strøm

150 000
150 000
200 000

Reelt behov Kroken
barnehage

-1 000 000

Rekkefølgekrav
"infrastruktur"
Kroken b-hage

1 000 000

Forskyvning fra
2017-2018
1)
Svar vil foreligge
innen 1 år

1) ?

Litt mindre enn
anslått av
hovedutvalget

1 500 000

Reguleringsplan
Stemmen

Jernbaneverket
bidrar med 0,5 mill.
For å møte neste
eldrebølge
For å ivarta
arkivkrav
Gjelder avd.
Granveien
Utsettes til etter
2020

Kan dekkes av avsatt
fond i balansen

0

Brannbil

1 000 000

Gml. bil 20 år. Ikke
plass til omkledning

Sugebil Avløp

1 000 000

Gml. tilfredsstiller
ikke EU-krav/HMS

Vann Henneseid

-6 500 000

Gatelys

Adressering
Biler i
hjemmesykepleien

Universell utforming

-400 000

6 500 000

Forsinket, ramme
forskyves til 2017

1 500 000

Tillegg. Kr. 0 i støtte
fra Enova da
prosjektet er
lønnsomt.

Forsinket, ramme
forskyves til 2017

400 000
500 000

200 000

Kommunehus –
branntilsyn

Tørdal skule –
branntilsyn

Kroken skole –
branntilsyn

500 000

150 000

250 000

350 000

150 000

Utskifting
Kommunale bygg.
Etter egen
prioritering av
"Rådet"

1 000 000

Vurderes grundigere
faglig innen neste
høst

500 000

Vurderes grundigere
faglig innen nest
høst
Vurderes grundigere
faglig innen nest
høst
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Idrettshallen –
branntilsyn

Vurderes grundigere
faglig innen nest
høst

300 000

VO-bygget –
branntilsyn

400 000

Vurderes grundigere
faglig innen nest
høst

Rehabiliterting VOdelen Solberg

800 000

Vurderes også som
fremtidig bibliotek?

Mannskapsbil brann

-200 000

Avsatt beløp kr. 200
000 fra før, må økes

300 000

Blir dyrere. Ny bro i
stedet for reprasjon.

Dale bru

-400 000

Forsømt vedlikehold
Drangedal kirke

130 000

Blir dyrere enn
tilsagn rentekomp

-130 000

Dekker overskridelse
Drangedal kirke

Forsømt vedlikehold
Tørdal kirke
Kroken
kirkegård/servicehu
s

700 000

Ble strøket av kstyret i fjor

500 000

Startlån

2 000 000

4 000 000

Innbetaling startlån

-1 700 000

Elev PC

300 000

Generell kapasitet

500 000

Universell utforming
Drangedal kirke
Tørdal kirke

2 000 000

Sum investeringer

17 094 500

35 450 000

20 500 000

17 050 000

Overført fra drift

ESTIMERT
AVDRAGSNIVÅ

Sideinngang

12 050 000

-1 050 000

Ubrukte lånemidler
SUM LÅNEBEHOV

Hovedinngang og
kirkebakke

400 000

-10 900 000
90 194
500
SUM 5
ÅR
95 400
000

Estimat pr. 1.11.16

17 094 500

24 550 000

20 500 000

17 050 000

11 000 000

19 400 000

19 000 000

19 000 000

19 000 000

19 000 000
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4.2 Spesifikasjon investeringsbudsjett for 2017 – Skjema 2B
Budsjett
Ansvar nr.

Konto Funksj.

Benevnelse

Prosjektnr. Prosjektnavn

2017

0090

0529

172 Pensjon KLP

1001001

Pensjon KLP

900 000 Egenkapitalinnskudd i KLP

0141

0473

390 Kirker

1001025

Forsømt vedlikehold
Tørdal

900 000 Rentekompensasjon

0141

0473

360 Kirker

1001043

Kroken kirkegård inkl.
servicebygg

500 000

022114

0231

377 Tokestua

1001207

Kiosk Tokestua

02231

0231

222 Kroken skole

1001230

02271

0231

222 Bø skole

1001230

0242

0271

221 Kroken barnehage

1001265

03726

0224

254

03726

0201

0512

0231

0512

0231

130

0531

0231

0531

0231

0531

Gat-Soft EDB
utstyr PLO
Gat-Soft EDB
253
utstyr PLO
Administrasjonsby
121
gg
Administrasjonsby
gg

1001355
1001379
1001495

Brannforebyggende
tiltak
Brannforebyggende
tiltak
Prosjektering ny
barnehage i Kroken
Velferdsteknologi
Gat Soft
Universell utforming

Foreslått fra Fellesrådet
Nettobeløp etter at 400' i
gave fra banken er trukket
1 100 000
fra. 500' bevilget i 2015 ikke
brukt
250 000
150 000

150 000
150 000

332 Kommunale veier

1001463

Stengerveien

332 Kommunale veier

1001465

Damtjenn bro

350 000

0231

332 Kommunale veier

1001466

Dale bru

700 000

0531

0231

332 Kommunale veier

1001469

Ny adkomst
Lundtveittjenna

700 000

0531

0231

332 Kommunale veier

1001948

Takoverbygg strøsand
mm.

500 000

0532

0231

332 Vei og gatelys

1001471

Gatelys

2 000 000

0534

0231

332 Trafikksikkerhet

1001474

Gang- og sykkelsti
Neslandsvatn

1 000 000

0546

0270

1001452

Prosjekt adressering

05630

0231

05630

0231

05630

0231

05660

0231

303 Adressering
Distribuering av
345
vann
Distribuering av
345
vann
Distribuering av
345
vann
353 Avløpsnett

1001431

Kloakk resten av bygda

05667

0231

353 Avløp Gautefall

1001401

VA-Gautefall

0569

0231

339 Brannvesen

1001443

Slangetårn

0579

0202

1001488

Flisfyringsanlegg

0661

0920

0674

0520

320 Flisfyringsanlegg
Lån –
283
formidlingslån
Utlån
283
formidlingslån

1001435
1001436

1001029
1001029

Vann resten av bygda
Sjøledning til Henseid

Startlån/forvaltningslån
Startlån/forvaltningslån

For å møte utviklingen
Utvidelse av systemet Profil

200 000

Arkivrom etter flytting
til IKA Kongsberg

VA-Gautefall

Jfr. branntilsyn

800 000 Endret periodisering

1001930

1001401

Jfr. branntilsyn

100 000
2 650 000

400 000
2 800 000
1 000 000
6 500 000
1 000 000 Kåsmyra
2 800 000
2 800 000 Garasje tankbil, vaskeplass
og tørkerom
250 000 Nødstrømagregat
-1 300 000

Innbetalinger startlån

6 000 000
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0913

0224

202 EDB

1001932

Elev-PC

300 000

0913

0224

120 EDB

1001940

Generell kapasitet

500 000

0913

0201

120 EDB

1001950

Public 360

200 000 Oppgradering 360
36 350 000

0691

0910

870

1009999

Ubrukte lånemidler

0691

0970

880

1009999

Overført fra drift

0691

0910

870

1009999

Nytt lånebehov

4.3

Ansvar
nr.

-10 900 000
-900 000
24 550 000

Investeringsoversikt for perioden 2017-2020 i økonomiplanen:

Benevnelse

Prosjektnr.

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Prosjektnavn

2017

2018

2019

2020

Pensjon KLP
Forsømt vedlikehold
Tørdal

900 000

950 000

1 000 000

1 050 000

900 000

300 000

500 000

0090 Pensjon KLP

1001001

0141 Kirker

1001025

0141 Kirker

1001043

Kroken kirkegård inkl.
servicebygg

0141 Kirker

1001032

0141 Kirker

1001033

Servicebygg Drangedal
Kirkegård
Kirkebakken
Drangedal

0141 Kirker

1001023

Tomt parkering
Kroken/ Park.plass

800 000

0141 Kirker

1001034

800 000

0141 Kirker

1001044

Toalett i tilbygg
bårehuset Dr.dal
Sideinngang Tørdal
kirke

022114 Tokestua

1001207

02212

Drangedal
idrettshall

1001209

Kiosk Tokestua
Idrettshallen brannforebyggende
tiltak

800 000

700 000

400 000

400 000

Netto, 1.500'400' i gave

1 100 000

300 000

1001215

Svømmehall

200 000

02221 Solberg skole

1001204

200 000

02221 Solberg skole

1001230

Dører og vinduer
gamle Solberg skole
Brannforebyggende
tiltak

02221 Solberg skole

1001208

02231 Kroken skole

1001230

02271 Bø skole

1001230

0241

Heirekshaug
barnehage

1001266

Lekeapparater
Granveien barnehage

Hovedinngang
og kirkebakke

2 000 000

02215 Svømmehall

Rehabilitering VOavdeling Solberg skole
Brannforebyggende
tiltak
Brannforebyggende
tiltak

Egenkapitalinnsk
udd i KLP
Rentekompensas
jon

Grovkalkyle for
event. Fremtidig
prosjekt

400 000 VO-avdelingen
800 000
250 000

150 000

150 000

350 000

500 000
200 000

Gjelder
Granveien
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800 000

1001353

Prosjektering ny
barnehage i Kroken
Rekkefølgekrav
infrastruktur Kroken
barnehage
Kjøp biler
hjemmesykepleie

1001355

Velferdsteknologi

150 000

1001379

Gat Soft

150 000

0242 Kroken barnehage

1001265

0242 Kroken barnehage

1001267

Biler
0355 hjemmesykepleien
Gat-Soft EDB utstyr
03726 PLO
Gat-Soft EDB utstyr
03726 PLO
Administrasjonsbyg
0512 g

Endret
periodisering

4 800 000

1 500 000

500 000

500 000 Utskifting
For å møte neste
eldrebølge
Utvidelse av
systemet Profil
Kommunale
bygg, prior.liste

1001495

Universell utforming

200 000

Administrasjonsbyg
0512
g

1001930

Arkivrom etter flytting
til IKA Kongsberg

100 000

0512

Administrasjonsbyg
g

1001496

Nødstrømagregat mm.
kommunehuset

500 000

Beredskapshens
yn

0512

Administrasjonsbyg
g

1001497

Brannforebyggende
tiltak kommunehuset

1 000 000

Prioriteringsliste
før neste høst

0531 Kommunale veier

1001463

Stengerveien

2 650 000

0531 Kommunale veier

1001465

Damtjenn bro

350 000

0531 Kommunale veier

1001466

Dale bru

700 000

0531 Kommunale veier

1001469

0531 Kommunale veier

1001948

0531 Kommunale veier

1001460

0532 Vei og gatelys

1001471

Gatelys

2 000 000

0534 Trafikksikkerhet

1001474

1 000 000

0534 Trafikksikkerhet

1001472

Gang- og sykkelsti
Neslandsvatn
Egenkapital
trafikksikring

0546 Adressering
Distribuering av
05630 vann
Distribuering av
05630 vann
Distribuering av
05630 vann

1001452

Prosjekt adressering

400 000

1001401

VA-Gautefall

2 800 000

1001435

Vann resten av bygda

1 000 000

1001436

Sjøledning til Henseid

6 500 000

05660 Avløpsnett

1001431

Kloakk resten av bygda

1 000 000

05660 Avløpsnett

1001433

Sugebil avløp

05660 Avløpsnett

1001437

Avløp Neslandsvatn

05667 Avløp Gautefall

1001401

VA-Gautefall

Ny adkomst
Lundtveittjenna
Takoverbygg strøsand
mm.
Kommunale veier og
bruer etter egen
vedtatt plan

0569 Brannvesen

1001443

Slangetårn

0569 Brannvesen

1001446

Mannskapsbil

0569 Brannvesen

1001447

Brannbil

Kjøres som ett
prosjekt 20162017
Dyrere enn først
antatt
Bidrag
Jernbaneverket
0,5 mill.
Knust stein
trenger tak

700 000
500 000
6 200 000

Behandles
senest i 2018
Ingen støtte fra
ENOVA
Gammel
jernbanetrasse

800 000

Der det er
kommunal grunn

250 000

Forsinket, forskj.
Fra 2016 til 2017

1 000 000

1 000 000

Forsinker,
ramme forskyves
1 000 000

1 000 000

4 000 000

Kåsmyra
Gammel bil
tilfredstiller ikke
1 000 000 EU-krav/HMS
Brutto 6 mill. - 2
mill.i
anleggsbidrag

2 800 000

2 800 000

300 000

Garasje tankbil,
vaskeplass og
tørkerom
Dagens bil for
liten
Gammel bil 20 år
i 2017, ikke plass
1 000 000 til omkledning
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0579 Flisfyringsanlegg

1001488

Flisfyringsanlegg
Konvertering til
fjernvarme

0579 Flisfyringsanlegg

1001946

0579 Flisfyringsanlegg

1001947

0579 Flisfyringsanlegg

1001489

0661 Lån - formidlingslån
Utlån
0674 formidlingslån

1001029
1001029

Asfalt fjernvarmebygg
Startlån/forvaltningslå
n
Startlån/forvaltningslå
n

0913 EDB

1001932

0913 EDB

Nødstrømagrega
t, backup for
strøm

250 000
1 000 000

Tidspunkt
avhenger av
framdrift ved
Toke Brygge

1 500 000

Fjernvarme ned til
Toke Brygge

-1 300 000

-1 450 000

-1 600 000

Forenkler driften
Innbetalinger
-1 700 000 startlån

6 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Elev-PC

300 000

300 000

300 000

300 000

1001940

Generell kapasitet

500 000

500 000

500 000

0913 EDB

1001950

Public 360

200 000

0913 EDB

1001939

IPAD politikere

0913 EDB

1001901

200 000

Prioriteres år for
500 000 år
Oppgradering
360

300 000

Klassesett og lisenser

250 000
36 350 000

Ubrukte lånemidler
Overført fra drift
Nytt lånebehov

For gj.føring
nasjonale prøver
og eksamen

21 450 000

18 050 000

12 050 000

-900 000

-950 000

-1 000 000

-1 050 000

24 550 000

20 500 000

17 050 000

11 000 000

-10 900
000

5. Gebyrtabeller 2017
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 2017.
Det er benyttet 3,0 % som en generell prisjustering, konsumprisindeks er benyttet med 3,6 %
til husleie. Sistnevnte prosent svarer til endringen i konsumprisindeksen fra september 2015
til september 2016. Deflator i statsbudsjett for 2017 utgjør 2,5 %. Dette er benyttet der
selvkost for øvrig skal brukes. Forskrifter som bestemmes av staten blir regulert i samsvar
med prisendringene i aktuell forskrift.
For feieavgift er gebyrøkning satt til 0 % da selvkost er oppnådd. For vannavgift er
gebyrøkning satt til 5 % da vi har litt igjen til å oppnå selvkost. Noen satser innenfor
plan/byggesak øker med 10 % da kommunen ligger svært lavt fra før av.

Tjenesteområde: Omsorgstjenester
Tjenesteområde:

Omsorgstjenester

Type

Merknad

Mva

Sats
2016

Sats
2017

Endring kr.

Endring
%
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F.eks. "selvkost", "egen
forskrift", "pris utfra
bet.evne" osv.

Hva avgiften
gjelder
Egenbetaling
institusjon
Maks.
egenbet.
Sykehjem
pr. mnd.
Selvkost

Dag/nattopphold
, pr dag/natt Egen forskrift
Korttidsopphold, pr døgn Egen forskrift

Fribeløp
Egen forskrift
Egenbetaling
Hjemmebaserte
tjenester
Makspris pr.
time
Abonnement
pr. mnd

Inntekt fra
0-2G
Egen forskrift
Inntekt fra
2-3G
Inntekt fra
3-4G
Inntekt fra
4-5G
Inntekt over
5G
Andre
omsorgstjenester
Trygghetsalarm
Middag
Kostpenger eldresenter
pr. dag

"inkl
mva"
eller
"avgiftsfritt"

Kronebeløp i
fjor

59701

80

150
7800
(650 pr
mnd)

285

Kronebeløp i
budsjettår

61492

Alt
avrundet i
hele kr. %

1791

3%
Reguleres
i henhold
til
statsbudsj
ett

80

155
8000
(667
pr
måned

5

Reguleres
i henhold
til
statsbudsj
ett

200

Reguleres
i henhold
til
statsbudsj
ett

294

9

3%

190

200

10

Reguleres
i henhold
til
statsbudsj
ett

487

502

15

3%

823

848

25

3%

1185

1221

36

3%

1392

1434

42

3%

288

297

9

3%

87

90

3

3%

119

123

4

3%
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Kostpenger i
bofellesskap
pr mnd.
Oppholdsutgifter i
Lauvåsen
bofellesskap

4220

4347

127

Husleie

6481

6714

233 3,6 %

Strøm

1283

1321

38 3,0 %

FH-boliger
Husleie, stor
leilighet
Husleie, liten
leilighet
Strøm, pr.
kvartal

3%

0
8258

8555

297 3,6 %

7293

7556

263 3,6 %

208

214

6

3%

Kommunale
utleieboliger
Husleie

Reguleres med 3,6 % i
henhold til husleiekontrakt

3,6 %

Tjenesteområde: SFO,
barnehage, idrettshall,
volleyballhall og kulturskole.
Type

Merknad

Mva

Hva avgiften gjelder

F.eks.
"selvkost",
"egen
forskrift", "pris
utfra bet.evne"
osv.

"inkl
mva"
eller
"avgifts
-fritt"

100 % SFO-plass Drangedal 10-årige
skole/ Kroken skole
90 % SFO-plass Drangedal 10-årige
skole/ Kroken skole
80 % SFO-plass Drangedal 10-årige
skole/ Kroken skole
70 % SFO-plass Drangedal 10-årige
skole/ Kroken skole
60 % SFO-plass Drangedal 10-årige
skole/ Kroken skole
50 % SFO-plass Drangedal 10-årige
skole/ Kroken skole
100% SFO-plass Tørdal skule (endret
plasstørrelse fra og med 2017)
75 % SFO-plass Tørdal skule (endret
plasstørrelse fra og med 2017)

Avg.
fritt
Avg.
fritt
Avg.
fritt
Avg.
fritt
Avg.
fritt
Avg.
fritt
Avg.
fritt
Avg.
fritt

Endring
kr.

Endring
%

Alt
avr. i
hele
kr.

%

2369

69

3%

2073

2135

62

3%

1843

1898

55

3%

1611

1659

48

3%

1381

1422

41

3%

1150

1184

34

3%

1843

1898

55

3%

1382

1423

41

3%

Sats
2016
Kronebeløp i
fjor

Sats
2017
Kronebeløp
budsjettår

2300
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50 % SFO-plass Tørdal skule (endret
plasstørrelse fra og med 2017)
Heldagsplass barnehage 100 %

Maks sats

Heldagsplass barnehage 80 %
Heldagsplass barnehage 60 %

Avg.
fritt

922

949

27

3%

Avg.
fritt
Avg.
fritt
Avg.
fritt

2655

2655

0

0

2401

2473

72

3%

2006

2066

60

3%

500

500

Søskenmoderasjon 30 %
Gebyr ved for sen henting i barnehage
og SFO (pr. påbegynt ½ time)

Kfr. vedtekter. Avg.
fritt

0

Skoleferieordningen ved Drangedal 10- Inkludert
årige skole, dagspris
kostpenger

Avg.
Fritt

103

220

117

Elevplass pr. år Drangedal kulturskole

Avg.
fritt

2838

2923

85

3%

Drangedal idrettshall for trening,
ABC (inkl. garderobe m/dusj)
Drangedal idrettshall for trening,
AB (inkl. garderobe m/dusj)
Drangedal idrettshall for trening,
A/BC (inkl. garderobe m/dusj)
Drangedal idrettshall for trening,
B/C (inkl. garderobe m/dusj)
Drangedal idrettshall for trening,
Møterom
Drangedal idrettshall for trening,
Badstue
Drangedal idrettshall for trening,
Kjøkken
Drangedal idrettshall for trening,
Garderobe
Drangedal idrettshall for
arrangementer, hall ABC (inkl.
garderobe m/dusj)

Avg.
fritt
Avg.
fritt
Avg.
fritt
Avg.
fritt
Avg.
fritt
Avg.
fritt
Avg.
fritt
Avg.
fritt
Avg.
fritt

192

198

6

3%

135

139

4

3%

114

117

3

3%

86

89

3

3%

107

110

3

3%

65

67

2

3%

107

110

3

3%

65

67

2

3%

278

286

8

3%

Avg.
fritt

74

76

2

3%

Volleyballhallen i Kroken

hall
hall
hall
hall

For utleie av Tokestua vises det til eget reglement
vedtatt i kommunestyret høsten 2013.
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Satser

Servicekontoret 2016
Eksp.gebyr
Servicekontor
Ref. div. arbeid
Servicekontor pr.
påbegynt halvtime

69

Satser
2017
71

275

283

Endring beløp kr.

Endring %

2

3,0 %

8

3,0 %

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 3,6 % fra september 2015
til september 2016.
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, 3,6 % med virkning fra 01.01.2016.
Ved bytte av leietaker bør husleien økes til gjengs leie (Husleieloven § 4-3), uavhengig av
dagens husleie.

Infoland priser for 2017.
3 % økning
Eiendomsmeglerpakke
Takstpakke
Kartutsnitt
Kartutsnitt med areal
Matrikkelinformasjon
Utestående fordringer, kommunale avgifter
Planstatus
Kommunale gebyrer/vannmåler
Bygningstegninger
Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest
Tilknytning til offentlig vann, vei og avløp
Piper og ildsteder
Nabolister
Matrikkelbrev/ målebrev

2016
1.706,665,191,286,474,191,474,191,341,191,191,191,191,193,-

2017
1757,685,197,295,488,197,488,197,351,197,197,197,197,199,-

Satser 2016

Satser 2017

Endring beløp

Endring %

340 + mva

340 + mva

0 kr

0,0 %

Årsgebyr
feiing og tilsyn
Feiing og tilsyn

58

Kommunestyrets vedtatte budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020

Gebyrregulativ for vann- og avløp i Drangedal kommune (vann økes
med 5 % og avløp økes med 3 % fra 2016)
Avgiftstype
Vann Årsgebyr i hht § 8 i forskriftene

2017
4 532,- + mva
10,05 + mva
5 598,- + mva
11,30 + mva

Forbruksgebyr pr. m³
Avløp Årsgebyr i hht §8 i forskriftene
Forbruksgebyr pr. m³

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

Tilknytningsgebyr i hht § 7 i forskriftene
Høy sats for vann
Lav sats for vann
Høy sats for avløp
Lav sats for avløp

Kr. 65 272,- + mva
Kr. 13 053,- + mva
Kr. 64 029,- +mva
Kr. 12 805,- + mva

Gebyrregulativ for plansaker 2017: (økt med 10 % frå 2016)
1.
a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling.
Faktureres når plansaken mottas til behandling.
b. Arealgebyr:
Inntil 5 daa kr./100m2
5 – 10 daa
”
10 – 25 daa ”
25 – 50 daa ”
over 50 daa ”

14.326,427,286,136,70,34.-

c. Bearbeidingsgebyr:
Gebyr for bearbeiding av planforslag i henhold til sosi-standard for
reguleringsplaner. Blir ikke avkrevd hvis planen er utarbeidet i henhold til denne.
Faktureres med kr. 199,- pr 100 m² planareal, minimum kr. 10 394,-, etter
kommunens dokumenterte utgifter.
d. Unntak fra gebyrer under pkt. b og c:
Følgende formål blir ikke gebyrbelagt:
- Eksisterende bebyggelse, herunder idrettsanlegg som er offentlig tilgjengelige og
grav- og urnelunder, i områder for bebyggelse og anlegg, når det ikke legges til
rette for høyere utnyttelse.
- Grønnstruktur
- Landbruks-, natur- og friluftsformål
- Hensynssoner, når areal innenfor hensynssone ikke kan brukes på
regningssvarende måte.
f. Mindre endringer av reguleringsplan.
Det betales 30 % gebyr av satsene for mindre endring i h.h.t. PBL § 12-14
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g. Reguleringsforespørsel, lagt fram for politisk behandling
14 326 ,Dersom det etter en positiv avgjørelse av reguleringsspørsmålet blir
fremmet planforslag til politisk behandling, reduseres behandlingsgebyret
i 1a med 50 %.
h. Konsekvensutredning (KU)
Det betales 75 % gebyr av satsene for plansaker i pkt. 1a.
i. Planprogram
Det betales gebyr tilsvarende som for reguleringsforespørsel i pkt. 1g.

Gebyrregulativ for plan- og byggesak

2. Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver
Etter pbl § 20-2.
a. Mindre byggearbeid på bebygd eiendom
2 148, tilbygg / frittstående bygning: 0-50 m² BRA
4 296, tilbygg / frittstående bygning: 51 – 100 m² BRA
b. Alminnelige driftsbygninger i landbruket
2 148,c. Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
2 148,d. Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av
2 148,tiltakshaver
3. Rene eneboliger og fritidsboliger
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a). Gebyr betales pr enhet.
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling
For igangsettingstillatelse

8 608,692,-

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. 5.
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling
2 148,For igangsettingstillatelse
692,5. Rekkehus, kjedehus, tomannsbolig og andre boligtyper i inntil 3 etasjer +
kjeller i tk. 1 og 2
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a) og g). Gebyr betales pr enhet
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling
5 735,For igangsettingstillatelse
692,6. Garasjer, uthus og lignende med areal inntil 50 m² BRA
Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a)
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling
2 148,For igangsettingstillatelse
660,Ut over 50 m² BRA betales et tillegg på 55,- kr. pr. m² BRA.
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7. Enkle lagerbygg uten innlagt vann og faste arbeidsplasser
Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a)
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:
2 731, 0 - 600 m² BRA
4 296, 0ver 600 m² BRA
For igangsettingstillatelse
692,8. For alle kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg, som ikke
omfattes av pkt. 2-7, betales gebyr avhengig av tiltakets bruksareal (BRA)
etter følgende takst:
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:
0 - 50 m²
kr 4 525,- + kr. 75,- pr. m²
51 -100 m²
kr. 8 446,- + kr. 36,- pr. m² som overstiger 50 m ²
101 -200 m² kr. 11 047,- + kr. 31,- pr. m² som overstiger 100 m²
201- 400 m² kr. 16 892,- + kr. 19,- pr. m² som overstiger 200 m²
401- 600 m² kr. 20 800,- + kr. 14,- pr. m² som overstiger 400 m²
over 600 m² kr. 27 298,- + kr. 10,- pr. m² som overstiger 600 m²
For tilbygg/påbygg bolig og fritidsbolig betales 50% av ovennevnte satser
maks
4 435,For hovedombygging betales 1/2 del av ovennevnte satser.
Tilbygg som ikke gir bruksareal, betales gebyr i henhold til pkt. 2
2 148,For igangsettingstillatelse
692,9. Fasadeendring
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav c)
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling
For igangsettingstillatelse
10. Bruksendring
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav d)
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling
 Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske
installasjoner m.m.
 Bruksendring som krever bygningsmessige endringer betales
gebyr etter areal som er angitt i punkt 8
For igangsettingstillatelse

2 148,692,-

2 148,-

692,-

11. Riving
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav e). Gjelder kun når det ikke skal oppføres ny
bygning
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling
2 148, 0 - 100 m² BRA:
3 576, 0ver 100 m² BRA
For igangsettingstillatelse
692,Pkt. 12 utgår når ny bygningsdel av plan- og bygningsloven trer i kraft.
13. For behandling av alle typer saker på fritidseiendommer
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For nye hytter brukes pkt. 3 i regulativet. For tilbygg / påbygg til bebyggelsen
betales gebyr i.h.t. pkt. 8. Eventuelt dispensasjonsgebyr kommer i tillegg.
14. Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav f)
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:
2 148, Tiltaksklasse 1
3 576, Tiltaksklasse 2 og 3
For igangsettingstillatelse
692,15. Gebyr for godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker
Gebyr for lokal godkjenning av faglig leder og alle funksjoner tilknyttet
søknaden
Gebyr på søknad der sentral godkjenning er gitt
Avslag på søknad om lokal godkjenning
Personlig godkjenning etter forskrift om byggesaksbehandling § 7-7
For arbeider unntatt gebyr etter pkt. 20 betales ikke gebyr etter pkt. 15

692,0,692,692,0,-

16. Dispensasjonsbehandling
Gebyr for behandling av dispensasjonssøknader etter pbl kap. 19. Kommer i tillegg
til eventuelt byggesaksgebyr for selve tiltaket.
Dispensasjon fra formål i gjeldene plan
8 005,Andre vedtak / dispensasjoner som treffes før tiltak kan gjennomføres
1 334,etter reglene for søknad etter pbl §§ 20-1 og 20-2.
Pkt. 17 er flyttet over til regulativet for seksjoneringssaker
18. Konstruksjon og anlegg og separate avløpsanlegg
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstavene a), l) og separate avløpsanlegg etter pbl §
27-2
a. Parkerings-/opplagsplass, forstøtningsmur, rammetillatelse og ved ett-trinns
søknadsbehandling:
Tiltaksklasse 1
2 148,Tiltaksklasse 2 og 3
3 576,b. Veger med tilhørende innretning inntil 500 m lengde, rammetillatelse og ved etttrinns søknadsbehandling:
Tiltaksklasse 1
2 148,Tiltaksklasse 2 og 3
3 961,Ved veger > 500m betales et tillegg på 50% av ovennevnte satser.
c. Damanlegg, basseng, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:
Tiltaksklasse 1
2 295,Tiltaksklasse 2 og 3
4 296,d. Røranlegg (vann, avløp olje) for inntil 1 km lengde, rammetillatelse og ved etttrinns søknadsbehandling:
Tiltaksklasse 1
2 148,Tiltaksklasse 2 og 3
for første ledning
3 576,for ledning nr. 2
2 148,62
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for ledning nr. 3
2 148,Ved røranlegg over 1 km lengde betales et tillegg på 50% av
ovennevnte satser.
e. Brygger/kaier, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling
Tiltaksklasse 1
4 296,Tiltaksklasse 2 og 3
8 608,I tillegg: kr. 110,- pr løpemeter kaifront
For igangsettingstillatelse
692,f. Behandling av utslipps saker:
Utslippsøknader for eneboliger, hytter og lignende
4 090,Større utslipp vurderes i forhold til utslippsbelastning basert på PE
(personekvivalenter) og satsen starter på kr. 3 775,- for inntil 10 PE. Trinnvis økes
gebyret til kr. 5 663,- for inntil 30 PE, kr. 11 326,- inntil 100 PE og kr. 18 876,- over
100 PE. Søker kan belastes med utgifter til nødvendige resipientundersøkelser,
Konsulentutredninger, annonsering etc. Inspeksjon/tilsyn utføres etter behov
(foreløpig er det ikke regelmessige tilsyn).
Gebyr for tilsyn settes til kr. 692,- pr gang. Det presiseres at det ikke skal
innkreves faste årlige gebyr.
692,-

19. Vesentlige terrenginngrep
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav k)
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling
For igangsettingstillatelse
20. Heis, rulletrapp for person eller kombinasjon person / vare
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav f)
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling
For igangsettingstillatelse
Ved midlertidig installasjon i privat bolig med en bruksenhet settes
gebyret til kr.0,21. Endring i forhold til gitt tillatelse
Endring i forhold til gitt tillatelse som krever nytt vedtak.

2 148,692,-

2 868,692,0,-

1 427,-

22. Avslag på søknader
Ved avslag betales samme satser som ved godkjenning
23. 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 betaltes det gebyr for hver tomt som
avslås

2 148,2 148,-

24. Overtredelsesgebyr
Det betales overtredelsesgebyr i.h.t. kap. 17 i forskrift om byggesaksbehandling
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25. Avviksbehandling ved tilsyn
For behandling av rapportert avvik eller avvik som er avdekket gjennom
kommunens tilsyn

2 148,-

26. Gebyr etter medgått tid
Timepris for saksbehandler 1)

1103,-

27. Miljøsertifisering
Miljøsertifisering av virksomheter (miljøfyrtårn).
 Ved første gangs sertifisering
 Ved resertifisering

3 011,1 498,-

28. Øvrig
 Kommunen kan engasjere særskilt kontrollør av statiske beregninger,
tilfluktsrom, lydforhold, varmeisolering og tetthet. For slik kontroll kan det kreves
gebyr tilsvarende medgått utgifter.
 Kommunen kan kreve dekning for utgifter i forbindelse med plan- og
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 tidspunkt fullstendig søknad
registreres av administrasjonen.
 Krav om gebyrer 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.

1) Foreslått beholdt uendret fra 2016

Gebyrregulativ for kart- og oppmåling i Drangedal kommune 2017
(+10% frå 2016)
Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16)
fastsettes som følger:
1.1
1.1.1

1.1.2

Oppretting av matrikkelenhet
Oppretting av grunneiendom og festegrunn
areal fra 0 – 250 m²
areal fra 251 – 700 m²
areal fra 701 – 2000 m²
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.

Kr. 8 217
Kr. 12 593
Kr. 16 741
Kr. 1 267

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
areal fra 0 – 500 m²
areal fra 501 – 2000 m²
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.

Kr 8 191
Kr. 15 434
Kr. 1 267
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1.1.3

1.1.4

1.1.5

Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon
areal fra 0 – 50 m²
areal fra 51 – 250 m²
areal fra 251 – 2000 m²
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.

Kr. 3 443
Kr. 10 031
Kr. 16 675
Kr. 1 267

Oppretting av anleggseiendom
Gebyr som for oppretting av grunneiendom.
volum fra 0 – 2000 m³
volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3.

Kr. 15 954
Kr.
653

Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres
etter medgått tid.
Timepris 1)
Minstepris

Kr. 1 103
Kr. 2 347

1.2

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Kr. 2 907
Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført
oppmålingsforretning
Viser til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5. I tillegg kan komme
tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

1.2.1

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 1.1 og 1.2

1.3
1.3.1

Grensejustering
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte
eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal.
(maksimalgrensen 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 fra 0 – 250 m²
areal fra 251 – 500 m²

Kr. 5 057
Kr. 7 203

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

Kr. 5 057
Kr. 7 203

1.3.2
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1.4
1.4.1

Arealoverføring
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing
gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette
gjerlder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
areal fra 0 – 250 m²
areal fra 251 – 500 m²
arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning
av gebyret på

Kr. 12 379
Kr. 17 035
Kr.
653

1.4.2

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.
Kr. 12 379
volum fra 0 – 250 m³
Kr. 17 035
volum fra 251 – 500 m³
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning Kr. 1 267
av gebyret på

1.5

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

Kr. 2 907
Kr.
586

1.6

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere
er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
Kr. 3 229
For inntil 2 punkter
Kr. 1 267
For overskytende grensepunkter, pr. punkt
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
Kr. 1 103
Timepris 1)

1.7

Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde
Billigste alternativ for rekvirent velges.
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.
Timepris 1)

1.8

Kr. 3 229
Kr. 1 188

Kr. 1 103

Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper
som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene
kommunen har hatt, kan rådmannen av eget tiltak fastsette et
passende gebyr.
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Rådmannen kan under samme forutsetninger og med
bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om
betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
Betalingstidspunkt
Gebyr skal betales til kommunekassa etter regningsoppgave
fra oppmålingsmyndigheten. Betalingen skjer etter det
regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.
Betalingen kan kreves før forretningen berammes, eller annet
arbeid igangsettes. Gebyrsatsene inkluderer
hjelpemannskaper, bil- og ev. båtgodtgjørelse, administrative
utgifter, merkemateriell og arbeidet med merking av grenser.

1.9

Tinglysingsgebyr og dokumentavgift kommer i tillegg.
Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene, jf.
Skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til
skatteinspektørene.
1.10

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget
for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

1.11

Utstedelse av matrikkelbrev
Kr.
Matrikkelbrev inntil 10 sider
Kr.
Matrikkelbrev over 10 sider
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt
med den årlige kostnadsutviklingen

233
468

1) Beholdes uendret fra 2016.
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5.2 Virkningen av selvkost for vann og avløp
Tabellene under viser årlige selvkostresultater for vann og avløp.

Vann
Her er det forutsatt 150 nye abonnenter i 2017 og deretter 25 nye abonnementer hvert
år fra og med 2018.
Tabellen under viser resultatet på selvkostområdet vann ved en uendret gebyrutvikling i
perioden 2016 til 2021.
Endring normalgebyr
Vann

5,0 %
2016
Prognose

0,0 %
2017
Budsjett

0,0 %
0,0 %
0,0 %
2018
2019
2020
Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

0,0 %
2021

Selvkostfond 01.01

-4 706 859

-6 262 060

-6 811 280

-8 214 642

-9 090 312

-10 413 004

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad
selvkostfond
Selvkostfond 31.12

-1 469 037

-442 247

-1 280 412

-734 072

-1 163 106

-1 188 996

-86 164

-106 973

-122 950

-141 598

-159 586

-181 624

-6 262 060

-6 811 280

-8 214 642

-9 090 312

-10 413 004

-11 783 624

Netto resultat

-1 555 201

-549 220

-1 403 362

-875 670

-1 322 692

-1 370 620

Tabellen under viser resultatet på selvkostområdet vann ved en årlig gebyrøkning på 3 % i
perioden 2016 til 2021.
Endring normalgebyr
Vann

5,0 %
2016
Prognose

3,0 %
2017
Budsjett

3,0 %
3,0 %
3,0 %
2018
2019
2020
Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

3,0 %
2021

Selvkostfond 01.01

-4 706 859

-6 262 060

-6 589 465

-7 501 995

-7 612 387

-7 887 244

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad
selvkostfond
Selvkostfond 31.12

-1 469 037

-222 247

-797 227

13 281

-148 031

110 244

-86 164

-105 158

-115 303

-123 673

-126 826

-129 230

-6 262 060

-6 589 465

-7 501 995

-7 612 387

-7 887 244

-7 906 230

Netto resultat

-1 555 201

-327 405

-912 530

-110 392

-274 857

-18 986

Tabellen under viser resultatet på selvkostområdet vann ved en årlig gebyrøkning på 5 % i
perioden 2016 til 2021.
Endring normalgebyr
Vann

5,0 %
2016
Prognose

5,0 %
2017
Budsjett

5,0 %
5,0 %
5,0 %
2018
2019
2020
Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

5,0 %
2021

Selvkostfond 01.01

-4 706 859

-6 262 060

-6 438 227

-7 016 788

-6 595 093

-6 112 397

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad
selvkostfond
Selvkostfond 31.12

-1 469 037

-72 247

-468 465

533 074

586 675

1 072 397

-86 164

-103 920

-110 096

-111 379

-103 979

-92 007

-6 262 060

-6 438 227

-7 016 788

-6 595 093

-6 112 397

-5 132 007

Netto resultat

-1 555 201

-176 167

-578 561

421 695

482 696

980 390
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Avløp
Her er det forutsatt 150 nye abonnementer i 2017 og deretter 25 nye abonnementer
hvert år fra og med 2018
Tabellen under viser resultatet på selvkostområdet avløp ved en uendret gebyrutvikling i
perioden 2016 til 2021.
Endring normalgebyr
Avløp

5,0 %
2016
Prognose

Selvkostfond 01.01
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad
selvkostfond
Selvkostfond 31.12
Netto resultat

0,0 %
2017
Budsjett

0,0 %
0,0 %
0,0 %
2018
2019
2020
Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

0,0 %
2021

-2 628 409

-2 702 104

-1 393 132

-942 298

-537 692

1 041 120

-31 823

1 342 481

469 944

416 716

1 574 693

1 538 881

-41 873

-33 509

-19 110

-12 110

4 119

29 874

-2 702 104

-1 393 132

-942 298

-537 692

1 041 120

2 609 875

-73 696

1 308 972

450 834

404 606

1 578 812

1 568 755

Tabellen under viser resultatet på selvkostområdet avløp ved en årlig gebyrøkning på 3 % i
perioden 2016 til 2021.
Endring normalgebyr
Avløp

3,0 %
2016
Prognose

Selvkostfond 01.01
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad
selvkostfond
Selvkostfond 31.12
Netto resultat

3,0 %
2017
Budsjett

3,0 %
3,0 %
3,0 %
2018
2019
2020
Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

3,0 %
2021

-2 628 409

-2 702 104

-1 151 152

-164 957

1 070 830

3 799 855

-31 823

1 582 481

996 964

1 228 375

2 689 171

2 974 146

-41 873

-31 529

-10 769

7 412

39 854

87 234

-2 702 104

-1 151 152

-164 957

1 070 830

3 799 855

6 861 235

-73 696

1 550 952

986 195

1 235 787

2 729 025

3 061 380

Tabellen under viser resultatet på selvkostområdet avløp ved en årlig gebyrøkning på 5 % i
perioden 2016 til 2021.
Endring normalgebyr
Avløp

5,0 %
2016
Prognose

Selvkostfond 01.01
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad
selvkostfond
Selvkostfond 31.12
Netto resultat

6.

5,0 %
2017
Budsjett

5,0 %
5,0 %
5,0 %
2018
2019
2020
Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

5,0 %
2021

-2 628 409

-2 702 104

-989 832

366 713

2 190 341

5 740 898

-31 823

1 742 481

1 361 644

1 802 705

3 485 660

4 019 103

-41 873

-30 209

-5 099

20 923

64 897

127 882

-2 702 104

-989 832

366 713

2 190 341

5 740 898

9 887 883

-73 696

1 712 272

1 356 545

1 823 628

3 550 557

4 146 985

Øvrige oversikter
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Budsjettvedlegg 3
Økonomisk oversikt - Drift
Tall i 1000 kroner

Budsjett Rev. Budsjett
2017 2016

Regnskap
2015

DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger

-11 054

-11 028

-10 503

Andre salgs- og leieinntekter

-34 579

-33 377

-28 019

Overføringer med krav til motytelse

-23 178

-28 529

-42 444

-165 202

-157 867

-157 086

-26 491

-15 829

-11 394

-4 400

-4 075

-26 203

Inntekts- og formuesskatt

-85 078

-83 585

-77 738

Eiendomsskatt

-11 722

-11 217

-11 394

0

0

0

-361 704

-345 507

-364 781

195 406

187 581

174 979

Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens
tjenesteproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens
tjensteproduksjon

57 175

52 432

51 658

75 238

72 308

35 437

16 527

16 379

52 145

Overføringer

25 047

23 124

27 554

Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter
DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter

Avskrivninger
Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat

25 300

24 000

24 865

-27 289

-27 289

-151

367 404

348 535

366 487

5 700

3 027

1 706

-2 812

-2 812

-4 406

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte
Mottatte avdrag på lån

0

0

-17

-2 812

-2 812

-4 423

8 862

9 862

10 510

19 000

19 400

17 094

0

0

47

Sum eksterne finansutgifter

27 862

29 262

27 651

Resultat eksterne finanstransaksjoner

25 050

26 450

23 229

Motpost avskrivninger

-25 300

-24 000

-24 865

Netto driftsresultat

5 451

5 478
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Sum eksterne finansinntekter
EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån
Utlån
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BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserven

Sum bruk av avsetninger

0

0

-8 834

-6 566

-6 318

-11 180

-250

-320

-2 299

0

0

0

-6 816

-6 638

-22 313

1 050

850

800

0

0

0

0

0

13 702

315

310

2 584

AVSETNINGER
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige
merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige
merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

0

0

0

1 365

1 160

17 086

0

0

-5 157

1 050

850

800

0

0

0

0

0

13 702

315

310

2 584

0

0

0

1 365

1 160

17 086

0

0

-5 157

Budsjettvedlegg 4
Økonomisk oversikt – Investering
Tall i 1000 kroner
INNTEKTER
Salg driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter, utbytte og eieruttak

Rev.
Budsjett budsjett Regnskap
2017
2016
2015
0
0
0
0
-400
0

0
0
0
0
0
0

-80
-480
-8 586
-5 705
-225
-382
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Sum inntekter

-400

0

-15 459

UTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter

0
0
29 750
0
1 400
0
0

0
0
20 750
0
1 400
0
0

1 195
260
40 962
1 214
7 310
311
0

Sum utgifter

31 150

22 150

51 252

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk (ikke definert)
Avsatt til ubundne investeringsfond
Avsatt til bundne fond
Avsatt til likviditetsreserven

0
6 000
900
0
0
0
0

0
4 000
850
0
0
0
0

623
38 630
774
0
0
0
0

Sum finansieringstransaksjoner

6 900

4 850

40 026

37 650

27 000

75 819

FINANSIERING
Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk (ikke definert)
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserven

-35 450
0
0
-1 300
-900
0
0
0
0

-25 000
0
0
-1 150
-850
0
0
0
0

-71 862
-400
0
-2 757
-800
0
0
0
0

Sum finansiering

-37 650

-27 000

-75 819

0

0

0

Finansieringsbehov

Udekket / Udisponert

72

