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1. Innledning
Rådmannen legger med dette fram forslag til ”Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018 2021” 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 28. november d.å.
Kommunestyret skal behandle budsjett og økonomiplan 14. desember 2017.
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 2018 – Overordnet beskrivelse

Driftsbudsjett er utarbeidet og balansert på totalt kr. 274.3 mill.
Statsbudsjettet for 2018 er i hovedsak forutsigbart som Regjeringen la frem i sin
Kommuneøkonomi-proposisjon på vårparten i år, men med noe lavere uttelling enn forventet.
Det er 3 forhold isolert sett som har påvirket rammeoverføringer i negativ retning:
-

Færre enslig mindreårige flyktninger (EM) enn planlagt og bemannet for, hvilket har
ført til merutgift/inntekstbortfall på kr. 1.4 mill.

-

Tapte rammer på grunn av demografi – kr. 1.4 mill.

-

Forverret netto flyktningebudsjett – kr. 1.35 mill.

I sum utgjør dette et negativt utgangspunkt på ca kr. 4.15 mill.
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Ut over dette er det enkeltkomponenter i selve ramme- og inntektsoverføringen som har både
negative og positive utslag for kommunen, men totalt sett medfører statsbudsjettet noe
lavere økonomisk vekst enn forventet for Drangedal.
Driftssituasjon 2018
For 2018 foreslår rådmannen i utgangspunktet å videreføre tjenestenivå på minst samme nivå
som for 2017. (Her må vi dessverre se bort fra delvis bemanning knyttet til EM-flyktninger
p.g.a. statlig reduksjon i forespeilet tildeling av EM-flyktninger).
Det foreslås enkelte nye tiltak og satsningsområder i 2018. Disse vil bli omtalt senere i
budsjettet.
For å medvirke til driftsbalanse ser rådmannen det tilrådelig bl.a. å budsjettere med bruk av
kr. 6.0 mill. av fondsmidler også i 2018 (under skjema 1A Inntektsrammene). Både for
driftsåret 2016 og 2017 har kommunestyret valgt å budsjettere med bruk av fondsmidler. For
2016 ble det på bakgrunn av oppnådd regnskapsresultat ikke nødvendig å aktivere fondsbruk.
For 2017 er det naturligvis for tidlig å vite noe eksakt, men så langt foreligger det positive
prognoser. Med relativ god kostnadskontroll på drift ute i organisasjonen ser rådmannen det
samlet sett forsvarlig og fornuftig å budsjettere med bruk av noe fondsmidler for 2018.
Drangedal kommune har som kjent 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. For 2015 og 2016 er det
gjennomført bemanningsreduksjoner for en rekke stillinger. Organisasjonen har således
gjennomgått løpende omstillings- og bemanningstilpasninger som skaper en viss grad 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.
Som kjent ble det for 2017 ikke lagt inn spesielle kostnadsreduserende tiltak i budsjettet.
Rådmannen vil ikke for 2018 direkte peke på spesifikke kostnadsreduserende tiltak.
Imidlertid medfører våre samlede driftskostnader i Drangedal kommune noe høyere nivå enn
direkte inndekning over statlige rammeoverføringer og øvrige kommunale inntekter.
Rådmannen legger derfor opp til at organisasjonen må tilstrebe en «resultatforbedring»
på kr. 4.5 mill.

Forventet resultatforbedring foreslås gjennomført over 2 år (2018 og 2019) der arbeidet
med å identifisere mulige innsparings- og effektiviseringsgevinster skjer i samarbeid
mellom arbeidsgiver og de ansattes representanter, i henhold til gjeldende lov- og
avtaleverk.
(Dette faller for øvrig innenfor det som er helt naturlige resultatforbedringer og prosesser som
forventes innenfor offentlig sektor, og utgjør ca 0.75% av driftsbudsjett pr. år)

5

Kommunestyrets vedtatt budsjett 2018/økonomiplan 2018-2021

Resultatforbedringene fordeles på følgende måte i organisasjonen:

Sektor 100
Sektor 200
Sektor 300
Sektor 400
Sum

Rådm. m/stab
Kunnskap, mangfold og kultur
Helse og velferd
Plan, eiendom og komm.teknikk

2018
0.25 mill.
0.75 mill.
0.75 mill.
0.25 mill.

2019
0.25 mill.
1.00 mill.
1.00 mill.
0.25 mill.

2.0 mill.

2.5 mill.

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)
-

Frivilligsentral
Finansiering av 100 % stilling til Frivilligsentral for 9 måneder i 2018 – kr. 400.000,-.

-

Svømmeopplæring
Videreføring av finansiering av avtale om svømmeopplæring med Porsgrunn
kommune.

-

Etablering/drift av Næringshage i Drangedal kommune – kr. 150.000,-

-

Velferdsteknologi
Finansiering av 60 % stilling som ergoterapeut – kr. 300.000,-.
PS: For anskaffelse av velferdsteknologisk utstyr er det lagt inn kr. 400.000,- i
investeringsbudsjett 2018.

-

Finansiering av omlegging til drift for samling av felles renhold – kr. 400.000,-.

-

Grendekretsmidler økes fra kr. 400.000,- til kr. 500.000,-.

-

Reg.plan/kommuneplanarbeid
Det budsjetteres med økning fra kr. 0.65 mill. til kr.1.0 mill.

-

Reabiliteringsteam – etableres i ordinær drift.

-

Generell kultur- og arrangementsstøtte – kr. 500.000,- (Videreføring fra 2017)
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
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fra år til år, og det er heller ikke automatikk i at kommunen skal støtte enhver
søknad/arrangement.

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 2018. 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.
Dette er en således en verdifull videreføring av samme post fra i fjor.

Rådmannen foreslår ingen økning av eiendomsskatt for 2018.
Eieruttak fra E-verket er budsjettert med kr. 4.9 mill. for 2018.
Generelt sett har budsjettet for 2018 latt seg bygge opp ved at fjorårets (2017) budsjettramme
er lagt til grunn, påplusset reell lønnsøkning som følge av ”lønnsoppgjøret” i 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.

1.2

Økonomiplanen for perioden 2018– 2021

Investeringsbudsjettet / økonomiplanen for 2018 – 2021 vil bli behandlet under eget kap.
4 i budsjettdokumentet.
Rådmannen foreslår konkret brutto investeringer i 2018 på

kr. 40.950.000,-

- Investeringer i 2019 er foreløpig satt til
- -------“------ i 2020 ---------“----------- -------“------ i 2021 ---------“----------For økonomiplanperioden er samlet investering

“ 27.800.000,“ 26.550.000,“ 18.800.000,kr. 114.100.000,-

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.
Det foreslås ingen spesielle driftstilpasninger i budsjett 2018 for bedre gjeldsbetjening,
bortsett fra generell resultatforbedring i organisasjonen som tidligere nevnt.
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Vår samlede gjeldstyngde i kommunen er høy, 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 2018, og
at situasjonen kan bli forandret og kreve tiltak igjen for senere år.
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1.3 Overordnet fokus- og oppgaver i 2018
Organisasjonsmodell (ingen endring)

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 på overordnet nivå for 2018.
Det kan forekomme enkelt interne små justeringer i løpet av året ut fra rent driftsmessige
hensyn. Dette håndterer rådmannen eventuelt innenfor sine delegeringsfullmakter.

STABILITET OG FORUTSIGBARHET

Rådmannen skrev i budsjett for 2017 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 2018.
9

Kommunestyrets vedtatt budsjett 2018/økonomiplan 2018-2021

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 ut fra driftsmessige behov. Viser videre til kap.2 «Organisasjonsutvikling».
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 er opptatt av at også hele organisasjonen kan være med og ta del i egnet
velferdsteknologi. Det vil derfor bli opprettet en tverrfaglig gruppe som kan koordinere
tildeling og utvikling for hele organisasjonen.
Det legges som tidligere nevnt opp til ansettelse av ergoterapeut knyttet opp til
velferdsteknologi.
Dette er nå synliggjort i både drifts- og investeringsbudsjettet for 2018.
Innovasjon
I budsjettdokumentet for 2017 ønsket rådmannen sammen med ordfører å sette fokus på
innovasjon i organisasjonen.
Det er i 2017 arbeidet med både konkrete enkeltprosjekter, men også strategisk for bedre
innovasjonstenkning i organisasjonen.
Status er at det snarlig skal arrangeres en innovasjons-samling i organisasjonen med ekstern
faglig bistand- og veiledning på området.
Målsettingen er bl.a. å finne «gode teknikker» til å stimulere organisasjonen til 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.
Intern og ekstern kommunikasjon
Rådmannen vil etter bestilling fra kommunestyret se på muligheter for å forbedre både den
interne og eksterne kommunikasjonen fra kommunen. Arbeidet vil også kobles opp mot
«omdømme» bygging generelt, og kan naturlig sees inn i innovasjonsarbeidet for å finne gode
og praktiske løsninger.
Grenlandssamarbeidet
I forbindelse med utredning av mulig kommunesammenslåing i Grenland ble det alternativt
diskutert og drøftet «et styrket og revitalisert samarbeid» mellom de seks kommunene.
Resultatet ble i hovedsak ingen endring i forhold til tidligere/eksisterende samarbeidsavtale,
snarere tvert imot ved at den enkelte kommune selv avgjør hvilken deltagelse som ønskes i de
ulike tiltak som nedfelles i Handlingsplanen for samarbeidet.
I praksis viser det seg gjennom handling at det er svært vanskelig og omforenes i saker og
samarbeid som omhandler plassering og bemanning i samarbeidende prosjekter. Ofte har det
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medført stor ressursinnsats til utredning basert på vilje i utgangspunktet, men som har
«strandet» ved endelige beslutninger.
Rådmannen ønsker ikke å bruke unødvendig administrativ kraft i tiden fremover, og vil heller
søke bilateralt samarbeid med kommuner både innenfor og utenfor Grenlandssamarbeidet
som tjener Drangedal best i forhold til våre tjenester til innbyggerne.
Samfunn- og næring
Innenfor hver kommunestyreperiode skal det revideres og behandles ny Kommuneplan.
I praksis skal denne behandles av det sittende kommunestyre senest i løpet av våren 2019.
Rådmannen med sin ledergruppe vil derfor starte opp arbeidet med å gjennomføre ulike
prosesser, både administrativt og politisk i 2018 for å arbeide frem ny plan som kan behandles
innenfor fristen. Arbeidet er omfattende og krever mest sannsynlig ekstern innleid
konsulenthjelp til de ulike faglige- og prosessuelle oppgavene.
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.
Legge til rette for utvikling av lokalt næringsliv og et attraktivt handels- og tjenestetilbud
Etablere attraktive møteplasser for ulike befolkningsgrupper

I handlingsdelen, som var revidert i juni i år, er strategiene konkretisert i konkrete tiltak.
Hvor mye og hva en skal prioritere 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. Markedet for bygging og salg av hytter er nå svært bra, 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 også et betydelig kundepotensiale i eksisterende «tørre» hytter som kan få innlagt VA.
Dette vil være med på å gi større inntekter på dette området som igjen vil gi utslag på de
årlige VA-kostnadene til alle påkopla VA-kunder til Drangedal kommune.
Det er registrert en økende interesse for bosetting, spesielt i Kroken, og de prioriteringene
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.
I 2017 er første del av den planlagte GS-veien/turveien på den gamle Kragerøbanen langs
Neslandsvatn ferdigstilt.
Samfunnssikkerhet og beredskap
Det vil i 2018 bli satt fokus på kriseledelsens oppgaver og ansvar i kommunen.
Spesielt viktig er det at kriseledelsen fungerer godt og kan takle uforutsette hendelser på
trygg, god og informativ måte overfor publikum i de tilfeller hvor kommunen må «sette krisestab».
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Det vil derfor bli avholdt kurs i kriseledelse i begynnelsen av 2018.
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. Kommunen har de siste årene vært mer utsatt for ekstremvær og store
nedbørsmengder. Dette har ført til at kommunen i dag har et større fokus på flom og hendelser
knyttet til dette enn det har vært tidligere.
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.
Om flyktningestrømmen igjen øker vil dette skape utfordringer i forhold til faren for utbrudd
av sykdom.
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
Rådmannen vil satse videre på tiltak for utforming og tilrettelegging for universell utforming i
samarbeid med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det settes derfor av midler
videre i investeringsbudsjettet for 2018.
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2. Organisasjonsutvikling
Rådmannen ønsker å ha et fortsatt fokus på utvikling og innovasjon i organisasjonen for å
fortsette å effektivisere og forbedre driften. En viktig del av dette arbeidet vil være å innføre
IKT- løsninger på nye områder, og sikre full utnyttelse av programvare som allerede er
innført. Elektroniske løsninger vil være viktig for å oppnå effektivitet, møte våre krav til
rapportering, internkontroll og dokumentasjon. Det vil fortsatt være fokus på forbedring av
systemer og arbeidsrutiner. Som en del av det sentrale digitaliseringsløftet innføres esignering. Dette skal være tidsbesparende og effektivt for innbyggerne.
Personvernforordningen (Forordning 2016/679, på engelsk forkortet GDPR) er en forordning
som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den
europeiske union (EU). Forordningen trer i kraft 25. mai 2018. Disse endringene vil medføre
en del endringer i våre plikter, og vil legge en del føringer for endringer vi må gjennomføre.
Rådmannen vil ha fokus på å begrense ressursbruken i forbindelse med gjennomføringen av
prosessene, men ønsker å holde fremdrift på dette arbeidet.
Det ble i 2017 gjennomført et arbeid med fokus på å bedre og videreutvikle kommunens
eksterne informasjon. Drangedal kommune bruker hjemmesiden til å informere innbyggerne,
og vil også fortsette å bruke sosiale medier for å gi informasjon. Arbeid med videreutvikling
av den eksterne informasjonen vil fortsette i 2018.

2.1 Utvikling i årsverk
I 2018 er det budsjettert med 329,29 årsverk fordelt på ca. 430 ansatte. Endringer i årsverk
gjennom 2017 og budsjetterte årsverk for 2018 vil omtales nærmere under kapitlene fra
sektorene. I oversikten under vises budsjetterte årsverk (ved inngangen av året).
Årsverkene er slik fordelt:
Kommunalområde/
stab

Budsjetterte
årsverk 2015

Budsjetterte
årsverk 2016

Budsjetterte
årsverk 2017

Budsjetterte
årsverk 2018

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

20,70

22,70

22,70

22,70

132,20

135,45

138,23

138,03

129,11

134,71

144,11

138,50

400 Plan, eiendom
og kommunalteknikk
Totalt Drangedal
kommune

16,00

28,44

28,45

30,06

298,01

321,30

333,48

329,29
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2.2 Organisering
Drangedal kommune er organisert med 3 kommunalområder og rådmannens stab.
I løpet av 2017 ble det gjennomført et prosjekt som så på organiseringen av renholdstjenesten
i kommunen, og i 2018 vil det legges til rette for at renholdet bli organisert som en egen
avdeling. Denne avdelingen vil organiseres med en egen leder under kommunalområdet Plan,
eiendom og kommunalteknikk.

2.3 Kompetanse
Det blir hvert år utarbeidet en overordna kompetanseplan for Drangedal kommune. Denne
beskriver satsningsområder som er felles, og beskriver også kommunalområdenes
hovedsatsningsområder for året. Kommunalområdene lager plan for kompetansehevende
tiltak innenfor sine fagområder. For å sikre effektiv utnyttelse av de nye investeringene innen
IKT vil det også i 2018 være et fokus på IKT- kompetanse i organisasjonen. Vi har tatt i bruk
KS sin e-læringsportal, KS læring, og det vil også i 2018 bli en fortsatt satsning på
kompetanseheving ved bruk av e-læring. Lederopplæring/lederutvikling for mellomledere vil
også være et av satsningsområdene for 2018/2019.

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 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 virksomhetene der
politiske vedtak, mål og strategier skal gjennomføres i en desentralisert organisasjon. Dette
forutsetter 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). Rådmannen utarbeider lederavtaler og delegeringsbrev til
kommunalsjefene med fullmakter, resultatmål og hovedoppgaver. Kommunalsjefene
utarbeider videre delegeringsbrev til sine ledere. Mellomlederne skal hver måned rapportere i
BMS i forhold til økonomi og sykefravær.
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2.6 Økonomisk rapportering
Ledere har god tilgang til oppdaterte regnskapstall i BMS. Hver natt overføres
regnskapstallene elektronisk fra regnskapssystemet Agresso. Kommunalsjefene og
virksomhetslederne skal kommentere avvik og beskrive eventuelle nødvendige tiltak for å nå
oppsatte mål. Målet er et regnskap i balanse med budsjett.

2.7 Brukere
Det skal gjennomføres brukerundersøkelser som skal dekke de fleste virksomhetene i den
kommunale tjenesteproduksjonen. Resultater fra tidligere gjennomførte brukerundersøkelser
tyder på at innbyggerne stort sett er meget godt fornøyd med kvaliteten på de tjenestene de
mottar. Mål for brukertilfredsheten omtales nærmere under hvert kommunalområde

2.8 Medarbeidere
2.8.1 Medarbeiderundersøkelse

Høsten 2017 blei KS sin medarbeiderundersøkelse, 10-faktor, gjennomført for første gang i
Drangedal kommune. 10-FAKTOR-undersøkelsen omfatter ti spesielt utvalgte faktorer (eller
variabler), som hver måles med noen få måleindikatorer/spørsmål. 10-FAKTOR er en
utviklingsorientert medarbeiderundersøkelse, og de ti faktorene er valgt ut basert på flere
kriterier. De to viktigste kriteriene er at faktorene er dokumentert viktige og samtidig mulig å
utvikle. Undersøkelsen er gjennomført i Kommuneforlagets elektroniske løsning. Svarskalaen
går fra 1-5. Svarprosenten for 2017 var på 61,4 %. Undersøkelsen vil videre gjennomføres
hvert 2. år, og neste gjennomføring blir i 2019. Det settes derfor ikke måltall for
medarbeiderundersøkelsen for 2018.
De10 faktorene undersøkelsen måler er:
FAKTOR 1 – OPPGAVEMOTIVASJON
Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft og
som spennende og stimulerende. (Også kalt indre jobbmotivasjon)
FAKTOR 2 – MESTRINGSTRO
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til
å mestre utfordringer i jobbsammenheng. (Også kalt subjektiv mestringsevne)
FAKTOR 3 – SELVSTENDIGHET
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger
i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle. (Også kalt
jobbautonomi)
FAKTOR 4 - BRUK AV KOMPETANSE
Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin
nåværende jobb. (Også kalt kompetansemobilisering)
FAKTOR 5 – MESTRINGSORIENTERT LEDELSE
Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra
sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.
FAKTOR 6 – ROLLEKLARHET
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Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er
tydelig definert og kommunisert.
FAKTOR 7 – RELEVANT KOMPETANSEUTVIKLING
Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig
rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet. Relevant kompetanseutvikling er
avgjørende for kvaliteten på de tjeneste som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker
om.
FAKTOR 8 – FLEKSBILITETSVILJE
Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye
behov og krav.
FAKTOR 9 – MESTRINGSKLIMA
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode,
fremfor å rivalisere om å bli best.
FAKTOR 10 – NYTTEORIENTERT MOTIVASJON
Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er en
viktig drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter.
Resultatene for undersøkelsen i 2017 har vi på overordna nivå sammenlignet med landssnittet
for alle kommuner som har gjennomført undersøkelsen på gjennomføringstidspunktet.
Resultatene er:
Gjennomsnitt for kommuner:
Faktor 1
Indre motivasjon
4,2
Faktor 2
Mestringstro
4,3
Faktor 3
Autonomi
4,2
Faktor 4
Bruk av kompetanse
4,2
Faktor 5
Mestringsorientert ledelse
3,9
Faktor 6
Rolleklarhet
4,2
Faktor 7
Relevant kompetanseutvikling
3,7
Faktor 8
Fleksibilitetsvilje
4,4
Faktor 9
Mestringsklima
4,0
Faktor 10
Prososial motivasjon
4,7
Resultatene for Drangedal kommune for 2017 er sammenfallende med gjennomsnittet for
kommuner med unntak av faktor 2, Mestringstro, der resultatet for Drangedal er 0,1% høyere
enn snittet, og på faktor 9, Mestringsklima, der resultatet for Drangedal kommune er 0,1%
lavere enn gjennomsnittet.
2.8.1 Sykefravær og sykefraværsstatistikk

Drangedal kommune har gjennom mange år hatt et lavt sykefravær, og lavere enn
gjennomsnitt for kommunal sektor. Variasjonene i sykefraværet er store mellom
kommunalområdene og de ulike virksomhetene. Som et forebyggende tiltak vil videre fokus
på sykefravær fortsatt være et viktig satsningsområde. De enkelte kommunalområdene og
virksomhetene setter egne mål for sykefraværet, og følger opp dette som en del av det
systematiske HMS-arbeidet.
For 2018 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 2017 til og med
september 2017 er 7,5 %.
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Mål for sykefraværet totalt for Drangedal kommune for 2018 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 skal
rapportere på gjennomførte aktiviteter i BMS 1 gang per år.
 Risiko og sårbarhetsanalyser som utgangspunkt for det lokale HMS arbeid 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 BHT i oppfølging, opplæring og veiledning
 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 i 2018
 Fokus på gjennomføring av utviklingssamtaler/medarbeidersamtaler for alle ansatte
 Fokus på mestring, fagutvikling og kompetanseheving i tråd med utarbeidet
kompetanseplan
 Aktiv bruk av BHT på arbeidsplassene for å fremme helse
 Trivselstiltak på arbeidsplassene stimuleres
Andre tiltak
 Ledere følger opp medarbeiderundersøkelsen, 10-FAKTOR på egen virksomhet
 Ledere har tett oppfølging av sykmeldte medarbeidere
 Samarbeid med BHT, 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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2.9 Målekort for Drangedal kommune 2018

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

Gjennomførte HMS aktiviteter

100 %

90 %

SM 2.1 - Sykefravær

6,4 %

7,4 %

B3 - Informasjon
Medarbeidere
M1 – Medarbeidertilfredshet
10-faktor medarbeiderundersøkelse

M2 - Sykefravær

Se pkt 2.8.1

2.10 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. Lønnsoppgjøret for 2017 er gjennomført innenfor avsatt ramme.
Statsbudsjettet forutsetter en lønnsvekst på 3 % for 2018. Overhenget til 2018 er beregnet til
1,6 %. Det er satt av lønnsmidler for de enkelte budsjettansvar til forventede lønnsforhøyelser
for 2018 på 1,4 %. Dette utgjør kr 3 443 000,-.
Pensjonspremie er beregnet for KLP med 19,5 % inkludert forsikring, og andel AFP.
Pensjonspremie for lærerne (SPK) er beregnet med 12,5 %, 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
2 017

Skatt på inntekt og formue

Økonomi- Økonomiplan
plan

Budsjett
2 018

Økonomiplan

2 019

2 020

2021

-85 078

-87 969

-88 728

-89 587

-90 446

-165 005

-167 210

-169 443

-171 548

-172 319

-11 722

-11 722

-11 972

-12 222

-15 000

Infolandgebyrer

-62

-62

-62

-62

-62

Skjenkeavgifter

-65

-65

-65

-65

-65

Mottatte reguleringsavgifter kraft

-285

-285

-290

-295

-300

5.1 Kompensasjonstilskudd sykehjem
5.1.1 Kompensasjonstilskudd
omsorgsboliger Stemmenv. 6
5.2 Rentekompensasjon skoleanlegg

-916

-916

-916

-916

-916

-523

-523

-523

-523

-523

-305

-295

-305

-305

-305

5.3 Rentekompensasjon kirkebygg

-173

-165

-173

-173

-173

5.4 Investeringskompensasjon reform '97

-197

Ferdig

Ferdig

Ferdig

Ferdig

-264 331

-269 212

-272 477

-275 696

-280 109

7.2 Renteinnt. Inkl. avkastning pensjon

-2 812

-3 812

-3 812

-3 812

-3 812

7.4 Eieruttak fra Drangedal Everk KF
8.1 Renteutgifter på eksisterende gjeld samt
overført invest. for KLP
9.1 Avdrag på eksisterende gjeld

-4 090

-4 920

-4 920

-3 000

-3 000

10 012

9 112

10 800

10 800

10 800

19 000

21 000

21 000

21 000

22 000

Netto finansinntekter/-utgifter

22 110

21 380

23 068

24 988

25 988

-6000

-5968

- 1896

-602

2 806

285

285

290

295

300

-5 715

-5 683

-1 606

-307

3 106

-20 810

-20 810

-20 810

-20 810

-20 810

-268 746

-274 325

-271 825

-271 825

-271 825

Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom

Sum frie disponible inntekter

Til/fra ubundne avsetninger (disp.fond) *) ¤)
Til bundne avsetninger Kraftfond
Netto avsetninger
Overføring fra KF/Sektorjustering/nye
inntekter
Til fordeling drift av sektorer
¤) I 2016 var det budsjettert med bruk av
fond. Regnskapet gav i stedet mindreforbruk
som ble avsatt til fond. For 2017 er det også
budsjettert med bruk av om lag kr. 6 mill. i
fond. Det er håp om at det beløpet kan bli
mindre i regnskapet for 2017.

*)

*)

*)

Behov for rammeendringer i økonomiplanen
avhenger av bl.a. folketall og vekst i
økonomien i Norge *)
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Disposisjonsfond vil bli redusert med kr. 6
mill. hvis det er nødvendig ved avslutning av
regnskap for 2017. I tillegg må kr. 3,6 mill
brukes til bokføring av premieavvik pensjon.
Det kan bety reduksjon på kr. 9,6 mill.

Disposisjonsfond
pr.
30.06.17:

Disposisjonsfond pr.
31.12.16:

Disposisjonsfond
pr.
31.12.15:

Disposisjonsfond
pr.
31.12.14:

Disposisjonsfond
pr.
31.12.13:

kr. – 29,4
mill.

kr. – 11,3 mill.

kr. – 10,6
mill.

kr. – 8,1
mill.

kr. – 6,9
mill.

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. Everksstyret ba i
møtet i oktober 2017 om at eieruttaket fra kommunen ble vurdert på nytt med bakgrunn i
vedtak om investering i nytt kraftverk. Rådmannen gjør oppmerksom på at Drangedal Everk
er knyttet sammen med kommunen i felles konsernkontosystem med kommunen hos
Drangedal Sparebank. Likviditeten er meget god for kommunen og Everket samlet. Når den
store investeringen i nytt kraftverk er ferdig og avskrivninger er startet opp, vil også
avdragene på Everkets andel av gjeld øke vesentlig. Det er derfor i etterkant av dette at det
kan bli krevende å opprettholde eieruttak på samme nominelle nivå som før. Det gjelder
spesielt de første årene etter byggingen av nytt kraftverk.
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Etter 10 år med eiendomsskatt krever loven at det blir avholdt ny taksering av alle
eiendommer som er gjenstand for eiendomsskatt.
Rådmannen tar sikte på at det gjennomføres ny taksering i løpet av 2019. Det er grunn til å
tro at dette vil gi et høyere samlet takstgrunnlag i kommunen. Kommunestyret vil da ha
mulighet for å vurdere nivået på både bunnfradrag og antall promille. Høyere takster kan gi
grunnlag for lavere satser.

3.1.1 Kommentarer til inntektsrammene
Rådmannens budsjettforslag bygger på Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.
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.
Eiendomsskatt er videreført med 6 promille for budsjettåret 2018. 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 trådte i kraft fra 1.1.2017. For
Drangedal utgjør netto effekt en nedgang i overføringene på om lag kr. 1,5 mill. Folketallet
er 4139 pr. 1.7.17. Tilsvarende tall i 2016 var 4164. Nominell vekst i rammeoverføringer
(frie inntekter) til Drangedal utgjør 1,9 % i 2018. Snittet i Telemark er 2,3 % og snittet i
landet er 2,6 %. Den demografiske sammensetningen sammen med redusert folketall gir
derfor en nedgang for oss. Utfordringene er at vi i stor grad må opprettholde strukturen på
tjenester for både barn og unge og for de eldste eldre selv om våre samlede overføringer går
ned.
Beste estimat på eieruttak fra Drangedal Everk KF er satt til kr. 4,9 mill. i 2018. Se
kommentar ovenfor. Rapporteringen fra Everket til kommunestyret tidligere i 2017 tyder på at
det kan bli et meget godt år i 2017. Det er dette regnskapet som er grunnlag for eieruttaket i
2018.
I budsjettet for 2018 er det lagt inn en gjennomsnittlig rente på 1,75 % p.a. på vår
lånegjeld. Kommunen bruker for tiden Bergen Capital Management som rådgiver i
anbudsprosessen for kommunale sertifikatlån (inntil 1 års rentebinding) og kommunale
obligasjonslån (rentebinding over 1 år). Ved utgangen av oktober 2017 utgjorde den vektede
gjennomsnittsrenten på kommunes lånegjeld 1,64 %. 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 2017 til om lag 480 mill. kr. I dette beløpet
inngår videre utlån av startlån med om lag kr. 25 mill.
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Avdragene er lagt inn med kr. 21,0 mill. i 2018. Dette er en økning fra nivået i 2016 som
utgjorde kr. 19 mill. Økningen skyldes høyere avskrivninger p.g.a. de siste års investeringer.
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. 1.7.2017 som utgjorde 4139.
Fylkesmannen har for 2018 tilgodesett Drangedal med kr. 3,0 mill. i skjønnsmidler. Av
dette utgjør kr. 2,648 mill. nedtrekk i inntektsrammen i forbindelse med redusert
arbeidsgiveravgift. Vi har da fått ordinære skjønnsmidler på om lag kr. 0,35 mill.
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 i 2018. Hvis vi skulle regulert
husleien med konsumprisindeksen, ville det betydd en ytterligere økning som må tas fra andre
budsjettrammer. Rådmannen vurderer det slik at det er nødvendig å få utarbeidet en
vedlikeholdsplan for kommunale bygg før vi fortsetter å regulere husleien på formålsbygg.
Uansett må evt. økte rammer konkurrere med andre områder i kommunen og andel av
tilgjengelige ressurser.
Det gjøres oppmerksom på at det i investeringsbudsjettet er lagt inn noen midler til
opprustning av kommunale boliger. Dette kan igjen i en viss grad være tilskuddsberettiget i
Husbanken.
Levering av energi fra flisfyringsanlegget er i budsjettet forutsatt gjort med samme nivå
som for strømpriser. Samtlige brukere er pr. i dag kommunale bygg. Disse ligger med
budsjettrammer for bruk av strøm fra 2017, litt justert på noen ansvar. Budsjettet for 2018 har
lagt til grunn 80 øre eks. mva. Beløpet består av 27 øre for strømkjøp, 33,8 øre for nettleie*),
17 øre for forbruksavgift og 2,2 øre for el.-sertifikater. Fakturering internt skjer uten mva.
Ansvar 1413 under sektor 400 fanger opp både inntekter og kostnader til drift av
flisfyringsanlegget. For 2018 har det ikke vært mulig å sikre strømprisen i markedet på
samme lave nivå som for 2017. Årets faste pris på selve strømkjøpet på 25 øre pr. kwh eks.
mva har så langt i år vist seg gunstig. Også for 2018 er det inngått avtale med Drangedal
Everk om kjøp av all strøm fra Drangedal Kraft KF.
*) 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 1,6 %. Vannavgiften økes med 3
%. Gebyr for både Avløp og feiing holdes uendret. Deflator i statsbudsjettet er 2,6 %. 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.
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Revidering av budsjettet gjennom 2017 er hensyntatt i 2018 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, med
spesiell fokus på investeringene, i budsjettprosessen. De råd som er kommet, er forsøkt
innarbeidet. Mange av utfordringene for både drift og investering ble drøftet på
budsjettseminar på Gautefall 6. og 7. november. Essensen av gruppearbeidet har vært viktig
for rådmannens sluttsaldering av budsjett og økonomiplan.
Driften hittil i 2017 viser fortsatt at kommunalområdene ser ut til å holde driften innenfor
budsjettrammene for året. I statsbudsjettet har Regjeringen anslått at skatteveksten for 2017
blir større enn anslått i mai måned. Det er derfor grunn til å regne med at vi får en
kompensasjon for den økte skatteinngangen i landet, gjennom inntektsutjevningen ved årets
slutt. Det kommer imidlertid en stor svikt i budsjettert statstilskudd i desember måned når det
gjelder Enslige mindreårige asylsøkere. Drangedal har kun fått tildelt kr. 120 500 fra Staten
via Fylkesmannen for den tapte inntekten. Dette vil kraftig forverre regnskap målt mot
budsjett for året 2017 samlet.
Rådmannen er derfor usikker på hvor stor fondsbruk for 2017 som vil være nødvendig. Det
vurderes derfor forsvarlig å kunne bruke fra fond for å saldere budsjettet for 2018. Men det er
ikke bærekraftig å måtte hente så mye fra fond hvert år. Under kapittel 1 har rådmannen lagt
inn planer for innsparingsbehov på de ulike kommunalområdene de neste to årene.
Etter seminaret på Gautefall kommenteres følgende poster spesielt:
Tema:
5 søknader om
familiegjenforeninger er
avslått
Frivilligsentral

Hele millioner kr.:
0,748

Dekningsmåte:
Dekkes av Dispfond sektor
200 (saldo pr. 30.6.17: 3,0)

0,4

Rivning av Lauvåsen 3
Revisjon kommuneplan

0,25
0,35

Kommunal bostøtte

0,3

Etablering næringshage

0,15

Dekkes av Dispfond sektor
101 (saldo pr. 30.6.17: 0,461)
Forsøkes gjort i 2017
Dekkes av bundne fond for
næring/kraftfond. Overordnet
fokus på næring og bosetting.
Dekkes i 2018 fra Dispfond
sektor 100 (saldo pr. 30.6.17:
0,75)
Dekkes av bundet fond
næring/kraftfond
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3.2

Fordeling av utgiftsrammer – Skjema 1B

Budsjettskjema 1B
Sektorenes budsjett

Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan
2017

Rådmann med Stab

21 514

Politikk
Fellesutgifter
Kunnskap, mangfold og
kultur
Helse og Velferd

2019

21 044

2020
20 794

20 794

2021
20 794

3 923

3 934

3 934

3 934

3 934

11 391

11 442

11 442

11 442

11 442

100 651

102 325

101 325

101 325

101 325

124 335

129 350

128 350

128 350

128 350

6 932

6 229

5 979

5 979

5 979

268 746

274 325

271 825

271 825

271 825

Plan, eiendom og
kommunalteknikk
Sum fordelt til sektorene

2018

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

2018

1121 Rådmannskontoret

2867

1122 Økonomiavdeling
Samfunn og
1126 strategiutvikling

5145

14231 Næring

Inntekt
Inntekt
eks.
momsk. momskomp
2018

-374

2018

-40

1052

Brutto
utg.

2018

2017

2867

2713

4731

5085

1052

996

1733

3543

290

1307

Inntekt
Inntekt
eks.
momsk. momskomp Netto utg.
2017

2017

2017
2713

-374

-40

4671
996

3349

-1608

1518 Boligkontor

1815

-1525

1520 Boliger til utleie
Post, arkiv og
1910 servicekontor

3664

-3346

-149

169

3516

-3 358

-149

9

2913

-257

-6

2650

2733

-257

-6

2470

1911 HR-avdeling

2790

-24

-6

2760

2675

-24

-6

2645

5426

-149

-476

4801

4951

-149

-476

4326

1913 IKT
Vakanser, omdisp.
19997 m.m.
19999 Reservert lønn
100 Rådmann med stab

-8

Netto
utg.

-250

-250

240

240

300

21043

27819

29011

-7283

-685

-1 458

-8

2 077
1307

300
-5620

-685

21514
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Under ansvar 1121 Rådmannskontoret er det lagt inn en budsjettpost på kr. 250 000,til disposisjon gjennom året.
Vi har nå i to år fått et statstilskudd på om lag kr. 1,2 mill. hvert år til etablering av
boligkontor. Rådmannen har budsjettert med det samme for 2018. I tillegg er det
hentet kr. 0,3 mill. fra Disposisjonsfond sektor 100 for å kunne starte opp med
kommunal bostøtte.

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

Budsjett 2018
22,7
3,5
5,8
2
1
3
1

Budsjett 2017
22,7
3,5
6
2
1
3
1

4,4

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 forutsatt viderefordelt på denne måten i budsjettet.

3.3.2 Politikk
Alle tall i kr.

Inntekt
Brutto eks.
utg. momsk.

101 POLITIKK

2018

1111

Ordfører

1222

1112

Kommunestyret

211

1113

Formannskapet

1332

1114

Hovedutvalg

239

11141

Kontrollutvalget

225

11142

Eldrerådet/”Rådet”

1115
1116

Andre utvalg
Kommune og
stortingsvalg

1117

momskomp

Inntekt
eks.
momsk.

Brutto
Netto utg. utg.

momskomp

Netto utg.

2017

2017

-3

1219

2018

2017

-3

1219

1222

211

211

1326

1332

239

239

225

214

66

68

127

127

127

127

300

300

300

300

Støtte til pol. komm.org.

121

121

121

121

1125

Vennskapskommune

100

100

100

100

101

Politikk

3934

3934

3945

-6

-2

-11

2017

Inntekt

2018

68

2018

Inntekt

211
-6

1326
239
214

-2

-11

66

3923
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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

2018

2018

Inntekt
Momskomp

Brutto utg. eks. momsk.

Inntekt
Momskomp

2017

314

314

305

305

1804

1804

1804

1804

2285

2285

2285

2285

1922

1200

-60

1925

Personaltiltak

4136

1926

Forsikring

695

1927

Revisjon

1928

2017

Netto
utg.

2018

Reserverte bevilgninger
Andre fellesutgifterstaben

2018

Inntekt
Netto
utg.

2017

0

0

1139

875

-310

3826

4206

-25

670

695

875

875

880

880

KS-kontingent

249

249

242

242

1930

GKI - Innkjøpssamarbeid

280

280

184

184

19998

Reservert lønn

102

Fellesutgifter DK

11442

11476





11838

-395

-1

2017

-1

-60

-1

875
4206

-25

-60

-26

695

11476

Utgifter til lærlinger og tillitsvalgt inngår i ansvar 1925.
Det er lagt opp til litt økning i bemanningen på GKI
Det er lagt inn kr. 325 000 i utgifter til IKA Kongsberg på ansvar 1922
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3.3.4

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

200 Kunnskap, mangfold og kultur

Inntekt
Brutto eks.
utg. momsk.

Inntekt
Momskomp

Netto
utg.

Inntekt
Brutto eks.
utg. momsk.

Inntekt
Momskomp

Netto
utg.

2018

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2017

3654

-628

-13

3013

3413

-511

-13

2889

12202

Fellesutgifter grunnskole
Voksen-/norskoppl fr.spr

3536

-1600

-20

1916

3754

-2200

-20

1534

12212

Drangedal Idrettshall

1670

-330

-105

1235

1774

-330

-105

1339

12213

Skoleskyss

12215

Drangedal 10-årige skole

12223

Skolefrit.ordn. Solberg

12231

Kroken skole

12232

Skolefrit.ord. Kroken

12271

12201

-110

2760

2870

-110

42954

2870
-208

-402

42344

43371

-2079

-402

40890

1995

-1007

-17

971

1893

-998

-17

878

11043

-19

-132

10892

11387

-689

-132

10566

670

-489

-11

170

632

-407

-11

214

Tørdal skole

5120

-1

-51

5068

4699

-1

-51

4647

12 272

Tørdal SFO

422

-147

-3

272

206

-123

-3

80

12281

PP-kontoret

702

-7

695

1038

-7

1031

1240

Fellesutg. barnehager

1267

-300

-9

958

1198

-9

1189

1241

Heirekshaug Barnehage

20495

-3154

-127

17214

20275

-3106

-127

17042

1242

Kroken Barnehage

11700

-2246

-62

9392

11489

-1972

-62

9455

1244

Tørdal Barnehage

3101

-296

-26

2779

3319

-370

-26

2923

12511

Kulturkontoret

-2

817

842

-2

840

12521

Biblioteket

-55

1343

1884

-55

1817

12532

Andel av spillemidler

100

100

100

100

12533

Idrettsarbeid

564

564

564

564

1256

Kulturskolen

1662

-191

-8

1463

1590

-167

-8

1415

12575

Kultur

453

-81

-33

339

403

-81

-33

289

12591

Kulturvern

291

-2

289

290

-2

288

12601

Tokestua

12611

819
1410

-12

-12

2760

2159

-730

1429

2102

-830

1272

Kino

894

-470

424

861

-570

291

12621

Kiosk

156

-365

-209

156

-365

-209

1265

Frivilligsentral

400

-400

0

13371

Folkehelse

151

1345

Flyktninger

8966

1645

Flyktninger

16997

Vakanser, omdisp. m.m.

-750

-750

16999

Reservert lønn
Kunnskap, mangfold og
kultur

1387

1387

1732

102325

131462

200





129861

151

148

-330

8636

9472

-13337

-13337

-26341

-1195

148
-295

9177

-14510

-14510

1732
-29726

-1085

100 651

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,-.
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Driftsstøtte til Drangedal bygdetun kr. 100.000,-.

3.3.4.1

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.

Ressurs- og kostnadskutt
Sektoren vil i sum i 2018 i stor grad drives på tilsvarende måte som i 2017. De ulike
virksomheter skal følges opp fortløpende for å sikre at driften er forsvarlig innenfor gitte
budsjettrammer. Sektoren vil i løpet av 2018 forberede endringer for 2019 og de
kommende år blant annet som følge av at IMDI har endret på anmodningen om å bosette
flyktninger i 2018.
I tillegg vises det til rådmannens krav til resultatforbedring i organisasjonen over 2 år.
Kommunalsjefen følger opp dette arbeidet i samarbeid med øvrige ledere og tillitsvalgte i
sektoren.

Sektorkontor
Kommunalsektor for kunnskap, mangfold og kultur har ved utgangen av 2017 en
bemanning på 2,5 årsverk.
Barnehage generelt
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Drangedal kommune har i dag to opptak i året og søkere får i praksis plass i den
barnehagen de ønsker. 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 fram i politiske føringer.
En samordnet lokal barnehagepolitikk som omfatter kommunens tre barnehager er en
forutsetning for å utvikle gode barnehager. Dette er nedfelt i Pedagogisk plan for
barnehagene i Drangedal Kommune 2016 – 2019 som er vedtatt i Hovedutvalg for
oppvekst, mangfold og kultur og kommunestyret. Barnehagene har åpent hele året
utenom tre uker som er sommerstengt.
Sentrale føringer om rett til redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid for 3, 4 og 5
åringer, begge basert på foreldrenes inntekt, videreføres i 2018. Dette utgjør betydelig
tap av inntekter for barnehagene, men kommunen får overført penger i ramma til
innføring av ordningene.
Heirekshaug barnehage
Fra nyttår 2018 er det 113 barn som til sammen utgjør 140 plasser.
Uteområdet ved avdelingene Karsten og Petra er nå drenert og det er klart for
ytterligere oppjustering av utelekeplassen for å kunne gi barna varierte
aktivitetsmuligheter.
Tørdal barnehage
Den store utfordringen i Tørdal barnehage er knyttet til rekruttering av barn. Foreløpige
anslag tyder på at det i 2018 vil være 11 barn som til sammen utgjør 12 plasser i
barnehagen. Som følge av dette justeres bemanningen noe ned.
Kroken barnehage
Kommunestyrets vilje til å bygge ny barnehage i Kroken vies stor oppmerksomhet.
Fremdriftsplanen er at prosjekteringen finner sted i 2018 med byggestart første halvår i
2019.
Barnehagen driftes i dag i eksisterende barnehagebygg i tillegg til den midlertidige
modulen for å ha nok arealer til å dekke behovet.
Fra nyttår 2018 er det 62 barn som til sammen utgjør 69 plasser.
Grunnskolene generelt
I utgangspunktet legges det opp til tilsvarende drift i skolene i 2018 som i 2017. Det
som sikrer dette er at flyktningetjenesten finansierer en lærerstilling på Drangedal 10årige skole i tillegg til det statlige tilskuddet knyttet til «tidlig innsats».

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,
men det er grunn til å frykte en elevtallsnedgang på sikt som følge av
rekrutteringsproblemene i Tørdal barnehage.
Svømmeopplæringen finner sted i Porsgrunn etter avtale med Porsgrunn kommune.
Dette tilbudet videreføres i 2018.
Prosjektet «Talenter for fremtiden» koordinert av Fylkesmannen i Telemark har
medført at det tverrfaglige perspektiv er sentralt i arbeidet med barn og ungdom i
Drangedal. En tverrfaglig, lokal arbeidsgruppe vil drive dette arbeidet videre med sikte
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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.
Sentralt i det pedagogisk-faglige arbeidet i skolene ligger den vedtatte skolepolitiske
plattformen. Denne overordnede planen peker ut retninger for satsninger og
utviklingsmål lokalt fram til 2020.
Drangedal 10-årige skole
Skolen har et ganske stabilt elevtall. Dette skoleåret er det 390 elever, 15 % er
flyktninger.
Den statlige satsningen, ungdomstrinnet i utvikling- regning i alle fag, avsluttes til
nyttår, men skolen fortsetter med prosjektet i 2018.
Kroken skole
Skolen har for tiden et stabilt elevtall. Dette skoleåret er det 72 elever. Det forventes
økning i elevtallet i årene som kommer da barnehagen melder om større barnekull.
Skolen har som ledd i satsingen «Tidlig innsats» hatt en lærer fra PPT som har fulgt
opp enkeltelevers leseutvikling. Dette viser seg å ha svært god effekt og blir videreført
i 2018.
For å styrke læringsutbytte hos de yngste elevene har skolen fordelt 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. Dette ønsker
skolen å fortsette med også i 2018.
Skolen skal gjennomføre et nettbasert undervisningsopplegg for rektor og lærerne.
Temaet er vurdering for læring.
Tørdal skule
Skolen har inneværende skoleår 34 elever. For kommende skoleår 2018/19 er
forventet barnetall 31. Skolen skal i likhet med Kroken skole gjennomføre et
nettbasert undervisningsopplegg for rektor og lærerne. Temaet er vurdering for læring.
Drangedal voksenopplæring
Voksenopplæringa har hatt økt bemanning de siste årene på grunn av stor tilstrømming
av flyktninger. De neste årene vil kommunen få svært få flyktninger, og dermed vil
voksenopplæringa gradvis få mindre statstilskudd de neste årene. Det kan derfor bli
aktuelt med redusert bemanning på voksenopplæringa etter hvert.
Voksenopplæringa har som mål at de aller fleste flyktningene kommer seg ut i arbeid
eller utdanning etter 2 år. Vi har derfor økt omfanget av norskopplæringa for
nyankomne flyktninger til 27 timer i uka. Gode norskkunnskaper er helt nødvendig for
å komme seg inn i arbeidslivet, eller for å få utdanning.
Skoleåret 2017/18 har voksenopplæringa 35 elever, hvorav 27 elever er flyktninger.
De resterende elevene er voksne fremmedspråklige elever med rett og plikt til
norskopplæring (for eksempel arbeidsinnvandrere).
Voksenopplæringa har også en liten avdeling med spesialundervisning for voksne
elever med spesielle behov.
Skolefritidsordningen (SFO)
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Kommunen har SFO-tilbud ved alle skolene i kommunen. I Tørdal er SFO i samdrift
med barnehagen.
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.
Kroken SFO har hatt en forsøksordning med skoleferieordning på lik linje med
Drangedal 10-årige. Det har fungert bra, og det er ønskelig at ordningen fortsetter i
2018.
I 2017 ble det utarbeidet en rammeplan for SFO i Drangedal som skal implementeres i
skoleåret 2017/2018.
Flyktningetjenesten
Kommunen mottar integreringstilskudd for hver bosatte flyktning i til sammen 5 år.
Lønn til flyktningetjenesten dekkes av integreringstilskuddet, og integreringstilskuddet
skal videre bidra til at kommunen fører et planmessig og aktivt integreringsarbeid. En
av hovedoppgavene til flyktningetjenesten er tildeling, koordinering og oppfølging av
introduksjonsprogram til nyankomne flyktninger.
Ved inngangen til 2018, vil det være ca 25 aktive deltakere på kommunens
introduksjonsprogram. Introduksjonsdeltakerne mottar skattepliktig
introduksjonsstønad/lønn. Dette dekkes gjennom integreringstilskuddet.
Kommunen har nylig fått brev om at Drangedal dessverre ikke blir anmodet om å
bosette flyktninger i 2018.
Flyktningetjenesten har overtatt folkehelsen så lenge dette er knyttet til
barnefattigdom.
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.
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
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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 2018 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 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.

Kultur, bibliotek, Tokestua og folkehelse
Tjenesteområdet omfatter virksomhetene: kulturkontoret, idrett, spillemidler (anlegg
og områder for idrett/friluftsliv), øvrige kulturformål og kulturvern og
frivillighetssentral.
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 oppvekstsvilkår. 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
Tidligere budsjettinnsparing har gjort det betydelig mer krevende i forhold til
saksbehandling av søknader og igangsetting av prosjekter. Nye prosjekter utover
øremerkede tilskudd/tiltak, krever derfor tilskudd fra eksterne givere. Parallelt med
betydelig budsjettreduksjon på kulturområdet, er det stadig mer utfordrende å skaffe
tilveie tilskudd fra privat, 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, noe som synliggjør behov for tiltak som gir
utjevning av dette.
Drangedal bibliotek har store utfordringer når det gjelder vedlikehold. Det er stort
behov for investering i interiør og bygningsmessig oppgradering, blant annet for å
kunne ha ulike arrangementer, eksempelvis forfatterbesøk. Leien i nåværende lokaler
er kostbar.
Drangedal har siden 2013 markert seg som “Musikalbygda”. Det er ønskelig å
videreføre utviklingen og merkevarebyggingen av “Musikalbygda Drangedal” med ny
musikal i 2018.
 Musikal 2018
Målet er musikaloppsetning høst 2018. Målgruppen er fra 7 år (amatører og
profesjonelle). Oppsetningen er tenkt lokalt, 11 forestillinger + evt. liten turné.
Kapasitet er ca. 50 deltakere. Det blir åpen audition for Telemark, spesialskrevet
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manus, profesjonell instruktør regi, innstudering sang og koreografi og
profesjonell repetitør/kapellmester.
 Feriefritidsaktiviteter.
Det er ønskelig med ferietilbud for barn og unge, med ulike aktiviteter,
arrangementer, turer (dagsturer og overnattingsturer) og tilbud om kurs (bl.a.
svømmekurs, ski-kurs, dansekurs..). Dette knyttes opp mot høstferie, vinterferie,
påskeferie og sommerferie. Målgruppe er barn og ungdom og åpent for alle. Det er
planer om et samarbeid med Kragerø kommune.
 Drangedalsdagene
Det er et tradisjonsrikt folkelig arrangement 1. helg i juni. Det er et samarbeid med
handelsstand i Drangedal sentrum, lag og foreninger. Innhold: Kulturpris,
underholdning, aktiviteter og marked. Det er utgifter til underholdning, teknisk
(scene/lyd) og aktiviteter (leie apparater m.m.). Dette er et gratis arrangement og
dermed ingen inntekter.
Tokestua kultursal og kino
Tokestua har en bemanning preget av flere små stillinger med en daglig leder.
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. Tokestua er delt inn i tre ansvarsområder: kultur, kino og kiosk. Erfaringer
fra fire år i drift viser at det er behov for en liten oppjustering av kinobudsjettet for å
kunne gi publikum et bredt og spennende kinotilbud.
Tokestua har fra oppstart i 2013 hatt et uforløst potensiale når det gjelder inntjening i
kiosk. I løpet av 2018 vil publikum kunne glede seg over nytt kiosk – og kafèområde.
Det vil også romme en liten scene for mindre konserter, forfatterbesøk o.l. Dette vil bli
en fin arena for unge artister som ønsker sceneerfaring. Det er vanskelig å se for seg
ytterligere reduksjon på utgiftssida i tida som kommer. Tokestua har et relativt lite
budsjett og er sårbar overfor svingninger i publikumsoppslutning.
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
arrangementer. Hallen har et kontinuerlig behov for vedlikehold og renhold. Hallen
har mange brukere med ulike behov og ønsker.
Frivillighetssentral
Det er lagt inn finansiering av opprettelse av frivillighetssentral med daglig ledelse i
inntil ni måneder i 2018, og som forutsettes videreført fra 2019 med statlig bidrag til
finansiering av tiltaket.
Ambisjonen er å tilsette daglig leder vår 2018.
Investeringer i 2018
 Kroken barnehage: Det er fremmet utbyggingsforslag i økonomiplanen om
finansiering i 2018, 2019 og 2020.
 Bibliotek: oppgradering sett i sammenheng med etablering av frivillighetssentral
 Anskaffelse av skole- og barnehage administrasjonsprogram med bistand av GKI

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


Øke læringstrykket og resultatene i grunnskolen.

33

Kommunestyrets vedtatt budsjett 2018/økonomiplan 2018-2021











Jobbe aktivt med barn/elever som står i fare for å falle ut av skole og arbeidsliv.
(Tidlig innsats. “Talenter for framtida”).
Jobbe kontinuerlig med forebygging av mobbing, krenkelser, trakassering,
diskriminering og utestengning i skoler og barnehager.
Ivaretakelse og integrering av allerede bosatte og nyankomne flyktninger.
At alle elever får 190 skoledager.
Veiledning av foreldre med utsatte barn
Departementet har vedtatt ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen.
Det er ikke lenger hver enkelt kommune som får midler.
Departementet har tre sektormål:
Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø
Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og faglig kompetanse
Flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring
Kommunene i Grenland + har søkt Fylkesmannen om felles midler.
Midlene er tenkt å brukes på en måte som styrker samarbeidet mellom kommuner,
universiteter/høyskoler og skolene, som igjen kommer elevene til gode.

Stillingshjemler
Faste
hjemler i
Faste hjemler i 2018 i
Virksomhet/ansvar
2017 i %
Økning/reduksjon %
Kroken barnehage
1770
1770
Heirekshaug barnehage
3120
3120
Tørdal barnehage
443
- 55 %
388
Tørdal skule
577
577
SFO, Tørdal skule
37
37
Kroken skole
1266
1266
SFO, Kroken skole
115
+ 10 %
125
Drangedal 10-årige skole
4445
4442
SFO, Drangedal 10-årige skole
275
278
Drangedal voksenopplæring
414
414
Idrettshallen
94
94
Sektorkontoret
250
250
Kulturskolen
223
+ 15 %
238
Flyktningetjenesten
270
270
PP-tjenesten
130
130
Kultur
155
100
Tokestua
109
164
Bibliotek
120
120
Folkehelse
20
20
13833
13803
SUM
Sektor 200 reduserer med 0,30 årsverk.
Kroken SFO øker med 0,10 årsverk på grunn av økt barnetall.
Kulturskolen øker med 0,15 årsverk, finansieres ved omdisponering av egne midler.
Reduksjon i Tørdal barnehage med 0,55 årsverk på grunn av nedgang i barnetallet.
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3.3.5 Helse og velferd – Budsjett 2018

Alle tall i hele tusen kr.
300 HELSE OG VELFERD

Inntekt

Inntekt

Brutto eks.
utg. momsk.
2018

momsk.

Netto
utg.

2018

2018

2018

Inntekt
Brutto eks.
utg. momsk.
2017

Inntekt
momskomp

2017

2017

Netto utg.
2017

1254

Ungdomsklubben

830

-68

-21

741

895

-68

-21

806

1311

Administrasjon

3839

-5370

-3

-1534

3601

-5361

-3

-1748

13111

Tjenestekontor

4159

-18

4141

3284

-18

3266

1313

Andre tiltak

2530

-500

2030

2000

1322

Helsestasjon /skoleh.tj.

Samlet

på et

ansvar

1323

Helsesøster/jordm.tjenest

2149

-187

-17

1324

Helsest. ungdom/psyk

Samlet

på et

ansvar

13311

Legekontoret

7611

-2092

-97

5422

7534

13312

Legevakt

2785

-3

2782

2785

13313

Kommunelege

361

361

1333

Fysioterapi

2946

-460

-6

2480

2987

13341

Psykiatrisk sykepleietjen

5040

-220

-54

4766

13342

Dagsenter

82

-14

1340

Nav- Sosialtjenesten

9711

-200

1343

Edruskapsvern

1351

6851

-5486

1354

Barnevern
Enslige mindreårige
flyktninger, Skoleveien
Enslige mindreårige
flyktninger, Furuveien

Samlet

på et

ansvar

13751

FH-boliger

19644

-1373

-93

13752

Frisklivssentral

2355

-25

-24

13755

Avlastning for funksj.h.

13760

Fellesutgifter Sjukeheimen

13761

Sjukeheimen 1

13762

Sjukeheimen 2

13771

Kollektivet for demente

6769

-378

13772

Lauvåsen skjerma enhet

5587

-827

13773

3485

13774

Gudbrandsveien
Ressurskrevende tjenester/
BPA

5169

13775

Heimetjenesten Stranna

16176

-474

13776

Heimehjelp

2307

-530

13777

Neslandstunet bokollektiv

3438

13781

Drangedal komm. kjøkken

4768

13997

Lønn, omdisp. m.m.

-750

-750

13999

Reservert lønn

1536

1536

1918

300

Helse og Velferd

129348

157279

1350

361

-400

208
1945

1538

-40

1600
-3

205

-15

1483

22

22
-2092

-97

5345

-3

2782
361

-6

2521

4816

-54

4762

68

57

-14

43

9470

9165

-41

8924

32

32

32

5755

5755

6544

-705

1365

7188

-7188

0

5332

-5332

0

18178

18932

-1459

-93

17380

2306

1823

-25

-24

1774

740

715

4768

9166

10091

10091

9769

9769

9642

9642

9224

9224

6348

7853

-891

4760

4843

-20

3465

3317

-803
Flyttet
ansvar

-20

3297

-38

5131

4937

-20

-38

4879

-61

15641

15964

-474

-61

15429

1777

2442

-529

3438

2981

2453

5046

-41

740
8941

154579

-3631

-2068

-23903

-542

-43

-247

-1328

-460

-200

32
-16

5823

715
-3526

-542

-43

5098

6919
4040

1913
2981

-2011

-247

2788

1918
-31584

-1345

124 335
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Sektor for Helse og Velferd har ansvar for følgende tjenesteområder:









Barnevern, inkludert enslige mindreårige flyktninger fra januar 2016
NAV
Tjenestekontoret
Helse/rehabilitering
Pleie og omsorg
Psykisk helse og rusomsorg
Mennesker med nedsatt funksjonsevne
Tippen ungdomsklubb

Sektor helse og velferd
Ungdomsklubben
Tjenestekontor
Felles Sjukeheimen
Sjukeheimen 1. Etg
Sjukeheimen 2. Etg

2017
0,9
3
3,1
14,27
13,65

2018 2017-2018
Merknader endring 2017-2018
0,9
0
3
0
3,1
0
14,27
0 3 årsverk fryses totalt på sjukeheimen
13,65
0

Kollektiv for demente/skjermet enhet
Gudbrandsv. Bofelleskap/hjemmehj.
Heimehjelp

12,84
4,2
2,7

12,84
4,2
2,7

BPA/Ressurskrevende
Neslandstunet Bokollektiv
Heimesjukepleien Strannna
Hvilende nattevakt Nesl.tunet
Kreftsykepleier hjemmesykepleien
Drangedal kommunale kjøkken

5,37
4,12
18,21
0,8
0,2
3

5,67
4,20
18,21
0,8
0,2
3

FH-boligene
Hvilende nattevakt FH-bolig
Avlasting for funksjonshemmede

20,2
0,8
0,8

20,6
0,8
0,8

Frisklivssentral
Administrasjon
Helsesøster/Jordmortjenester
Legekontoret
Fysioterapi
Psykiatrisk sykepleietjeneste
NAV- Sosialtjenesten

0,7
1,7
2,05
4,4
2
5,6
2,1

3,0
1,7
2,25
4,4
2
5,6
2,1

Barnevern
Enslige mindreårige flyktninger
Hvilende nattevakter EMF
Sum Helse og Velferd

3,3
0
12,5
7,75
1,6
0,8
144,11 138,53

0 0,6 årsverk finansieres av tilskudd
0
0
Økt behov, dekkes delvis gjennom
0,30 ordningen ressurskrevende tjenester
0,08 Justering turnus, fagsykepleier
0
0 Justering ikke foretatt enda, jobbes med
0
0
Justering turnus, sikre forsvarlighet i
0,40 grunnbemanning
0 Justering ikke foretatt enda, jobbes med
0
Rehabiliteringsteamet hjemles, fra prosjekt til
2,3 drift, pluss ergoterapeutstilling
0
0,20 Styrking fra kommunestyret videreføres
0
0
0
0
Vestmar barneverntjeneste etablert fra 1.mars
2017, stillinger overført Kragerø kommune, som
-3,3 er vertskommune i samarbeidet
-4,75 Omstilling/nedbemanning EMF, innført årsturnus
-0,8 Omstilling/nedbemanning EMF
-5,57 Endring forklart i modellen
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Reduksjon av årsverk – nærmere forklaring:




-3,3 årsverk, barnevern. Kragerø og Drangedal kommuner har fra 1. mars 2017,
etablert interkommunal barneverntjeneste, der Kragerø er vertskommune. Årsverkene
fra Drangedal er overført til Kragerø, men Drangedal bærer fortsatt utgiftene for
tjenesten.
-5,55 årsverk EMF. Drangedal kommune etablerte i løpet av 2016 to bofellesskap for
bosetting av 10 enslige mindreårige flyktninger, etter avtale med IMDI. I løpet av
første kvartal 2017, ble kommunen informert om at Drangedal kun skulle bosette 5
EMF. Alle disse 5 var bosatt i løpet av 2016. Det ble da nødvendig å starte prosess
med sammenslåing til ett bofellesskap, og omstilling/nedbemanning. Dette har
resultert i reduksjon med 5,55 årsverk i tjenesten. Driften av bofellesskapene var
budsjettert med balanse for utgifter og inntekter, og årsverksreduksjonen har derfor
ikke noen økonomisk effekt i netto budsjettet for sektor. Konsekvensen av å ikke
motta flere enn 5 EMF, er derimot at kommunen får en økt netto utgift knyttet til
denne tjenesten med 1,3 millioner, for 2018.

Økning årsverk – nærmere forklaring:
 0,3 årsverk ressurskrevende tjenester skyldes økt behov hos enkeltbruker. Dekkes
delvis gjennom refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester.
 0,4 årsverk FH-bolig. Ny gjennomgang bemanningsplan, viser økt behov i grunn
turnus, for å sikre forsvarlig drift.
 0,2 årsverk helsesøster/jordmortjeneste. Kommunestyret tilførte ressurser til tjenesten
ved budsjettbehandlingen for 2017, for å styrke skolehelsetjenesten. Rådmannen har
videreført dette for 2018.
 2,3 årsverk friskliv/rehabilitering. Rehabiliteringsteamet har vært organisert som
prosjekt siden 2013. Vi opplever at behovet for styrking av rehabiliteringstjenestene i
kommunene har blitt ytterligere forsterket gjennom prosjektperioden, også gjennom
økte forventninger som resultat av samhandlingsreformen. Kommunalsjef anser derfor
at det ikke er noe alternativ å redusere innsatsen innenfor dette området.
Rehabiliteringsteamet har funnet sin form, og tjenestene fungerer godt. Teamet er
foreslått hjemlet, over fra prosjekt til drift. Tjenesten er i tillegg styrket med
ergoterapeutstilling, vedtatt av kommunestyret høsten 2017. Rehabiliteringsteamet har
vært finansiert innenfor ramma i prosjektperioden, så det vil bare være styrking med
60 % av ergoterapeutstillingen, som er en økning av utgiftene.

Sektoren har i tillegg til hjemlene, følgende prosjektstillinger i 2018:
 100 % prosjektstilling ved NAV. Vedtatt av kommunestyret.
 60 % miljøarbeider Tippen. Finansieres av tilskudd fra Fylkesmannen,
opptrappingsplan kommunalt rusarbeid.
 40 % miljøterapeut Drangedal 10-årige skole. Finansieres av tilskudd fra
Fylkesmannen, opptrappingsplan kommunalt rusarbeid – tidlig innsats, forebyggende
arbeid. Prosjektstillingen er koblet sammen med eksisterende årsverk i
skolehelsetjenesten, slik at skolen har miljøterapeut i skolemiljøet 4-5 dager pr. uke.
 Frikjøp av ressurser tilsvarende 100 % stilling i 6 mnd. for å prioritere arbeid med
overordnet kvalitetsarbeid. Sektoren har i løpet av 2017 hatt en forvaltningsrevisjon og
tre eksterne tilsyn. Ved forberedelse og gjennomføring av revisjoner og tilsyn, blir vi
stadig påminnet arbeid vi ikke har hatt anledning til å prioritere gjennom mange år
med innsparingskrav og krevende drift. Fra 1. januar 2017 er det vedtatt ny
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internkontrollforskrift for ledelse og kvalitetsutvikling i helsetjenesten. Dette er et helt
nødvendig arbeid, som sektoren har behov for å sette av ressurser til, i løpet av året.
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 - somatikk)
 Kommuneoverlege
 Krisesenteret
 Barnevernvakta
 Overgrepsmottaket
 Gjeldsrådgiver
 Vestmar barneverntjeneste
Ellers yter kommunen et mindre tilskudd til “Støttesenteret mot Incest”.

Medarbeidertilfredshet:
Kommunen har gått over til ny medarbeiderundersøkelse i 2017. Det skal gjennomføres
medarbeiderundersøkelse hvert andre år, så dette vil ikke være aktuelt i 2018.
Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 2017, vil kreve ressurser i 2018. En forutsetning for
oppfølgingsarbeidet er at alle ansatte involveres i forbedringsprosessene. Det er derfor
besluttet i sektor at ansatte skal få godtgjort deltagelse i personalmøter, inntil 10 timer pr år.
Dette vil gjelde for ansatte i avdelinger der det er 24 timers drift, og ikke gjennomførbart å
avholde personalmøter innenfor ordinær arbeidstid. Kostnaden er ikke budsjettert, men en
grov oversikt viser at det kan dreie seg om ca. 250 000,-kr. Dette må finne sin løsning i
sektor.
Sykefravær.
Målsetting for sektoren er 7,5 eller lavere.
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 2018.
Ressursvurdering
Driften er i hovedsak videreført på dagens nivå, med unntak av det som er redegjort for i det
foranstående. Det er i tillegg tatt høyde for økt behov for tjenester til barn og unge med
nedsatt funksjonsevne, da i hovedsak i form av pårørendestøtte, som avlastning og assistent
bistand. Dette innebærer en økt kostnad på om lag 1 million kroner.
Det er lagt til grunn fortsatt reduksjon med 7 plasser innenfor heldøgns omsorg også i 2018.
Sektor har høsten 2017, opplevd en dreiing av behovet for omsorgsplasser, fra lavere til
høyere nivå, både innen somatikk og demensomsorg. Sektor legger vekt på fleksibel bruk av
plasser og ressurser, men denne endringen er det vanskelig å løse innenfor de ressursene vi
har tilgjengelig. Det vil kreve grundige vurderinger, av hvordan vi bør innrette driften videre,
og dette vil bli utredet nærmere.
Det vises til rådmannens krav til resultatforbedring i organisasjonen over 2 år.
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Kommunalsjefen følger opp dette arbeidet i samarbeidet med øvrige ledere og tillitsvalgte i
sektor.
Prioriteringer 2018
Igangsette og ferdigstille overordnet plan for helse og velferd 2018 – 2027.
I følge kommunens planstrategi, skal det utarbeides overordnet plan for helse og velferd i
perioden. Dette er et omfattende arbeid, og målsettingen for planarbeidet må være at vi får
arbeidet fram en forpliktende plan, som peker på løsninger for kommunen framover i tid, slik
at innbyggernes behov for helse- og velferdstjenester imøtekommes på en god måte.
Kommunalsjefen har lagt til grunn en ganske lang planperiode, da den demografiske
utviklingen viser en betydelig økning av aldergruppen 80 år og eldre fra 2025. Det vil være
hensiktsmessig i denne planprosessen og få belyst behov for eventuell utbygging av
omsorgsplasser. Det er også vesentlig å ta inn over seg endrede krav fra sentralt hold til
kommunene innen helseområdet. I samråd med rådmannen er det tatt kontakt med
Telemarksforskning om bistand i arbeidet, og det er planlagt oppstart av arbeidet tidlig vinter
2018.
Plan for re-habilitering
Høsten 2017 startet arbeidet med ny plan for rehabilitering opp i regi av
kommunefysioterapeuten. Kommunen fikk tilskuddsmidler fra Fylkesmannen for å
gjennomføre dette arbeidet, fra opptrappingsplanen for rehabilitering. Planen vil bli forelagt
politisk behandling i løpet av 2018, og det vil være viktig å samkjøre denne planen med øvrig
planarbeid for sektor.
Enslige mindreårige flyktninger
Drangedal kommune responderte raskt på behov for bosetting av enslige mindreårige
flyktninger (EMF), høsten 2015. I løpet av 2016 bygde vi opp bofellesskap for bosetting av 10
EMF. Drangedal bosatte 5 EMF i 2016, og fikk informasjon fra IMDI i februar 2017, om at vi
ikke kom til å få anmodning om å bosette de siste 5. Kommunen har gjennom 2017 tilpasset
driften til dette, men har fortsatt mulighet for å bosette en til i etablert fellesskap. Dette vil
finansiere driften i balanse, og rådmannen vil ta nødvendige initiativ for å få til dette.
Kommunen har satset på kompetansebygging for de ansatte i EMF, og vi anser å levere gode
tjenester på dette området. Det kan være alternativ å arbeide for avtale med Bufetat, om ledig
kapasitet kan nyttes innen ordinære barneverntjenester. Hvis kommunen ikke får forpliktende
avtaler rundt fortsatt bruk av ledig kapasitet, må det startes opp et arbeid med styrt avvikling
av tiltaket, etter hvert som dagens beboere flytter ut.
Legevakt og KAD-behandling
Høsten 2017 har det vært politisk behandling av spørsmålet om å utrede en felles legevakt for
Grenland. Drangedal kommunestyre har stilt seg positive til dette. Hvor saken står i forhold til
om det er aktuelt å jobbe videre med dette, er ikke endelig “landet”.
KAD-behandling, somatikk, løses ved Marienlyst sykehjem i Kragerø. Bruk og belegg av
disse plassene er lav for Drangedals vedkommende. Bør vurderes og belyses særskilt i
overordnet plan for helse og velferd.
KAD-behandling, rus og psykiatri, er etablert ved Drangedal Sjukeheim, fra 1. oktober 2017.
Det blir viktig å følge med på bruk av dette tilbudet i 2018.
Velferdsteknologi – oppfølging av planen
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Høsten 2017 ble plan for velferdsteknologi vedtatt av Drangedal kommunestyre. Under
arbeidet med planen var det fokus på å spre kunnskap om hva dette handler om. Planen gir
gode føringer hva kommunen skal/bør prioritere i det videre arbeidet, og vil bli fulgt opp. Det
settes av midler i investeringsbudsjettet for oppfølging. Det er også igangsatt
Velferdsteknologiens ABC for ledere og fagansvarlige i helse og velferd, samt ansatt
ergoterapeut, som får et eget ansvar for anskaffelse og opplæring, innenfor feltet.
NAV-prosjektet
3 – årig, 100% prosjektstilling ved NAV Drangedal
BAKGRUNNEN FOR STILLINGEN:
Mange sosialhjelpsmottakere, utbetaling av økonomisk sosialstønad større enn budsjettert.
Formålet med prosjektstillingen: Øke NAVs kapasitet til veiledning og oppfølging av
sosialhjelpsmottakere.
MÅL OG RESULTATKRAV


Klar forventning til resultater knyttet til aktivitet og arbeid eller utdanning



Effektmål: Redusert utbetaling av økonomisk sosialstønad



Resultatmål: 4 langtids sosialhjelpsmottagere ut i inntektsgivende arbeid pr.
kalenderår i prosjektperioden

Risiko - faktorer som påvirker:


Fortløpende vurderinger: hele eller deler av prosjektet må gjøres om, nye tiltak
utarbeides og prøves, viss risiko forbundet med inngangen av brukere, jobbe
forebyggende, avhengig av samarbeidspartnere

Konsekvens:


Ikke bare økonomiske konsekvenser for kommunen, men også konsekvenser for det
enkelte individ

Det viktigste aspektet i dette arbeidet er nettopp hvilken betydning dette har for brukeren.
Utbetaling av økonomisk sosialhjelp så langt i år overskrider budsjettet. Dette til tross for
prosjektstillingen og det arbeidet som er lagt ned av den prosjektansatte. Men, resultatet så
langt med personer som har gått til jobb eller utdanning under veiledning og oppfølging av
prosjektansatt er 5 stk. Legger man til grunn antakelsen om at disse fortsatt hadde mottatt
økonomisk sosialhjelp hvis de ikke hadde fått veiledning og oppfølging av prosjektansatt ville
utbetaling av økonomisk sosialhjelp vært økt med kr: 171 000 innen utgangen av året.
Øvrige mottakere det er satt i gang oppfølging av og som det er målsetning om ut av
ordningen økonomisk sosialhjelp innen utgangen av 2018 vil samlet utgjøre kr. 500 000
Den prosjektansatte har i 2017 jobbet fulltid. Fra oppstart i august 2016 og ut det året jobbet
han i 40 % stilling.
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Fokus kvalitetsutvikling
Sektoren har stort behov for å gjøre en innsats rundt arbeidet med kvalitetsutvikling. Sektor
deltar inneværende år i et pilotnettverk i egenkontroll, i regi av KS. Dette synliggjør tydelig
for oss, at vi har en del å gjøre i egen sektor. Det er avsatt midler til frikjøp av ansatt i et halvt
år, for å prioritere arbeidet.
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 2017, viser følgende rangering innenfor følgende tjenesteområder:
Virksomhet
Pleie og omsorg
Barnevern
Sosialhjelp
Helse

2017
110
167
380
280

2016
111
107
293
73

Denne kåringen viser en dårligere kåring på tre av fire områder fra 2016 til 2017.
Kommunalsjefen har ingen forklaring på disse forholdene, annet enn at KS har lagt til grunn
andre parameter innenfor helseområdet enn året før, og dette har slått negativt ut for
Drangedal. Det er grunn til å følge denne utviklingen, og bruke mulighetene som ligger i det å
undersøke mer om hva de “beste” gjør, og ta lærdom av det. Det er oppmuntrende at pleie- og
omsorgstjenestene kåres bra, og det er disse tjenestene som utgjør hoveddelen av sektorens
ressurser og innsats.
Også i 2018 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. Det
er behov for å oppsummere erfaringer, gjøre videre avklaringer av roller og ansvar, samt ta en
beslutning om videre organisering av virksomheten. Dette prosjektet involverer sektor 300 i
stor grad, og erfaringene gjennom de to første prosjektår, er spennende og positive. Sektoren
ser fram til fullføring av arbeidet.
I 2017 har kommunen fått et fireårig tilskudd gjennom tilskuddsordningen for
opptrappingsplanen til kommunalt rusarbeid. Tilskuddet trappes ned år for år gjennom
perioden, i takt med at kommunenes rammer økes tilsvarende av opptrappingsmidlene.
Kommunen har prioritert to tiltak, styrking av tilbudet ved Tippen aktivitetssenter og styrking
av forebyggende og tidlig innsats ved å etablere miljøterapeutfunksjon ved Drangedal 10årige skole.
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Sektor har utfordringer på veien mot å oppfylle kompetanseprofilen, som er vedtatt for sektor.
Planen og derigjennom også tiltakene, bør revideres i løpet av 2018.

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 velferdsteknologi, anskaffelse av ny ovn
og/eller kjeler til kjøkkenet og istandsetting av skyllerom ved Lauvåsen skjermet enhet.
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Plan, eiendom og kommunalteknikk – Budsjett 2018

3.3.6.

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.
2018

2018

Inntekt
Momskomp

Netto
utg.

2018

Inntekt
Brutto eks.
utg. momsk.

Netto
utg.

2018

2017

186

186

186

186

95

95

95

95

1773

2572

-917

2017

-917

Gautefall Biathlon

466

-750

-284

469

-750

-281

883

-1264

-381

880

-1264

-384

1414

Drangedal Fjernvarme
Drift og forvaltning byggog eiendom

9977

-8885

1092

9180

-8838

342

1420

Veterinærtjenester

765

-765

0

765

-765

0

1442

Viltfond

118

-109

-7

2

118

-109

1511

Teknisk adm. og merkantil

2907

-11

2896

1512

Administrasjonsbygg

1624

-107

1513

Plan- og byggesaksavdeling

1535

-1003

1514

Geodataavdeling

1938

-1318

1515

Kommune-/delplaner

968

-350

1516

Toke Brygge

1521
1522

1531

-6

2017

2696

1525

-6

2017

Inntekt
Momskomp

-7

2

2313

-11

2302

1517

1594

-107

1487

-7

525

2168

-828

-7

1333

-47

573

1935

-1208

-47

680

618

617

617

76

76

76

76

Andre tilt.på boligsekt.

570

570

210

210

Andre kommunale bygg
Omsorgsboliger
Stemmenveien

269

269

269

269

100

100

125

125

3893

4483

430

630

185

185

1532

Kommunale veier
Vei og gatelys,
trafikksikring

1533

Private veier

1541

Miljøtiltak

1543

Drift av friluftsområder

299

4653

1544

Andre Miljøprosjekter

1562

-760

511

-81

185

83

83

285

204

510

510

410

Produksjon av vann

2395

2395

2798

1563

Distribusjon av vann

322

-8799

692

1565

Avløpsrensing

3112

1957

1566

Avløpsnett

629

-9126

-8497

998

1568

Feiervesen

613

-719

-106

594

1569

Brannvesen

3120

3080

2721

15997

Lønn, omdisp. m.m.

-250

83
-14

-9121

3112

-40

-760

3723
-81

549
185
83

-14

190
410

-7957

-5159
692

-8311

-6353
998

-719

-125
-40

2681

-250

15999

Reservert lønn
280
280
350
Plan, eiendom og
400
kommunalteknikk
41635
-35087
-320
6228
39 678
-32426
Inntekter for Vann og Avløp er flyttet fra Produksjon og Rensing til Distribusjon og Nett som er mer riktig plassering.



1649

350
-320

6 932

Rådmannen har lagt inn kr. 25 000,- i tilskudd til dokumenterte utgifter til drift av
privat strømforsyningsaggregat på Gryting gård.
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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

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)

Sektoren har følgende stillingshjemler:
Ansvar
0531
05630
05660
1411
1511
1512
1513
1514
1515
1525
1568
1569
1414
1531
1562
1565

Vei
Vann
Avløp
Bygg
Landbruks- og miljøavdeling
Administrasjon og ledelse
Renhold adm. Bygg
Byggesak
Geodata
Plan
Renhold Omsorgsboliger
Feiervesen
Brannvesen
Bygg- og eiendomsavdeling
Kommunale veier
Produksjon av vann
Avløpsrensing
Renholdsleder
SUM

2018
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
320,00%
250,00%
79,06%
200,00%
200,00%
100,00%
18,67%
100,00%
59,20%
592,50%
462,50%
162,50%
262,50%
100,00%
3006,93%

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

2016
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%

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%

Sektorens stillingsårsverk er i hovedsak foreslått opprettholdt i 2018 men med følgende
endringer:
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Som følge av nødvendig rekruttering i brannvesenets vaktordning er sum stillingshjemmeler
for brannvesen økt med 1,92% til 59,20% for 2018. En gjør oppmerksom på at
stillingsårsverk totalt for brannvesenet er redusert med 20,00%. Dette på grunn av at
spesifikke oppgaver vedtatt i Brannordning godtgjøres utenom stillingsårsverkene.
Som følge av ønske om større gjennomføringsgrad av vedtatte investeringstiltak ser en
nødvendigheten av å styrke ressurstilgang for planlegging, ledelse og gjennomføring av disse
prosjektene. Som en enkel regel anbefales det at det settes av ett årsverk pr. ca. 10 mill.
investering. Dette avhenger av kompleksiteten i prosjektportefølgen. I 2018 kan det se ut til at
sektoren skal kunne gjennomføre investeringer for mellom 20-30 mill. kr fordelt på 20-25
ulike prosjekt. Sum stillingsårsverk hjemlet for oppfølging av investeringsprosjekt i 2018
økes fra 1 til 2 og finansieres over investeringsbudsjettet.
Renholdstjenesten omorganiseres og legges under sektor 400. I 2018 vil det bli ansatt leder
for renholdsavdelingen (Team renhold). Denne stillingen finnes ikke i kommunens
organisasjon fra før og er en helt ny stillingshjemmel som må legges inn på sektoren fra og
med 2018.
Administrasjons- og forvaltningsdelen av sektoren hadde i 2017 10,50 stillingsårsverk. Dette
foreslås økt til 10,70 stillingsårsverk som gjør at vi kan styrke særlig områder mot ansvar
1513 Byggesak og 1515 Plan; byggesaksbehandling, tilsyn, eiendomsskatt mm. Dette er
fagområder som vi anser at sektoren er kritisk sårbar, for eksempel ved bortfall av
personalressurser. Økningen på 0,2 stillingsårsverk finansierer seg selv gjennom økte
inntekter fra gebyrbelagt saksbehandling.
Det gjøres mindre endringer i hvordan stillingene fordeles i “utedrifta” ; ansvar 1414 Bygg,
1531 Vei, 1562 Vann og 1565 Avløp. Det er ønskelig å rekruttere vakant kapasitet i hele
stillingsårsverk. For 2018 vil dette medføre en økning med 0,2 stillingsårsverk som vil tas ned
igjen når mulig.
Totalt for sektor 400 blir stillingsårsverk fra 2017 videreført med tillegg av ovenfor nevnte
endringer. Totalt 30,07 stillingsårsverk for 2018 hvorav 28,07 på drift og 2,0 på investering.
Miljø- og landbruksavdelingen ved sektor 400 utfører saksbehandling av landbruks- og
viltsaker for Kragerø kommune. Dette oppgaveomfanget har sektoren klart å håndtere uten
økt bemanning. Samarbeidet videreføres i 2018, noe som betyr at avdelingen opprettholder
inntektsnivået. Dersom samarbeid utover egen kommune utvides må ytterligere ressurser
tilføres.
Det er fortiden ansatt 20 personer i brannvaktordningen der hver har 0,96% stilling. Dette er
en økning fra 2017 men i henhold til vedtatt Brannordning.
Sykefravær
Målsetting for sektoren er 4,5% eller lavere. I 2017 ser sykefraværet i sektoren ut til å kunne
ende på ca. 4,5 %. Det er ikke lagt inn ekstraordinære tiltak for sykefraværsarbeid i 2017.
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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 2018. 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 ikke tema i vedtaket
men er senere beregnet til ca. 6,0 mill. kr og det er lagt inn iht. senere vedtak i
kommunestyre. Kostnadene er fordelt med 4,0 mill. kr over budsjett og 2,0 mill. kr
som anleggsbidrag.
Private planer – Forespørsler om å bidra inn i flere private planer/planarbeid enn
budsjetterte ressurser. Dersom det er ønske om økt aktivitet må budsjettet økes
tilsvarende. Det er behov for å få tilført økte rammer med ca. 0,4 mill. kr. dersom en
skal bidra inn i arbeid med private reguleringsplaner.
Vinterdrift – Nye kontrakter for perioden 2016-2019. Anbudskonkurranse ble
gjennomført i 2016. 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.
Det er ikke satt av midler til tiltak i forbindelse med kommunale boligområder.
Det er ikke satt av midler til tiltak for utvikling eller tilrettelegging av kommunale
industriområder.
Det er ikke lagt inn midler i økonomiplanen til erverv av festetomter frå OVF.
Det er ikke lagt inn midler i budsjett til oppgradering eller erverv av bygg for
bibliotek. Men rådmannen har foreslått en post for Uforutsett under investeringer.
Det er ikke funnet rom for å prioritere midler til snøproduksjon på Gautefall Biathlon.

Prioriteringer









Etablering av VA i eksisterende hytteområder på Gautefallheia. Dette gjelder Lia,
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 2018.
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
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.
Følge opp vedtatt planstrategi og kommuneplan innenfor vedtatt budsjettrammer. Iht.
planstrategi prioriteres revisjon av KDP Toke.
Branntilsyn ved særskilte brannobjekter har avdekket behov for tiltak. Det er laget en
plan for gjennomføring av tiltak og finansiering av disse. For 2018 er det prioritert å
lukke avvik ved Idrettshallen, Tørdal skule og Kroken skule med til sammen 0,8 mill.
kr.
Følge opp trafikksikkerhetsplanen med fokus på sikre skoleveier så lang det lar seg
gjøre innenfor de tilgjengelige budsjettrammer. I 2018 er det foreslått satt av 0,8 mill.
kr til G/S-veg Neslandsvatn og 0,25 mill. kr i eget bidrag inn i søknad om
trafikksikkerhetsmidler fra Telemark fylkeskommune.
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Eiendomsskatt. Det planlegges for omtaksering av eiendommer i kommunen i forhold
til eiendomsskatt i løpet av 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 201819. Det er et forholdsvis stort arbeid som må gjøres for å kvalitetssikre innhold i
matrikkelen og i forhold til selve takseringen. I budsjettet må det prioriteres ressurser,
anslagsvis 0,5 mill. kr i både 2018 og 2019.
Det vises til rådmannens krav til resultatforbedring i organisasjonen over 2 år.
Kommunalsjefen følger opp dette arbeidet i samarbeidet med øvrige ledere og
tillitsvalgte i sektor".

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 og gjennomføring 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 i
kommuneplan.
Tilpasse driftsnivå til økonomiske rammer og behov.

Investeringer
VA-utbygging Gautefall på Lia, Bratsbergheia og Laukfjell ligger inne i budsjettet med 6,0
mill. kr. Det forutsettes som prinsipp at anleggsbidrag finansierer deler av
utbyggingskostnadene. En regner med at utbygging av disse prosjektene etter kort tid vil bidra
positivt inn i selvkostregnskapet.
Vann- og avløpsnettet ligger inne med til sammen 2,0 mill. kr. i 2018. Det skal utføres diverse
oppgraderinger av styresystemer og overvåkning samt skifte ut pumpehus, digitalisering av
ledningskartverk mm. etter egen tiltaksplan.
Adresseringsprosjekt fullføres i 2018. Det gjenstår fortsatt noen avklaringer på klager rettet til
Kartverket vedrørende skrivemåten på navn.
Lauvåsen 3 er kommunal bolig i så dårlig standard at den anbefales revet. Saken ble tatt opp
på budsjettseminar 6.-7. november 2017 der det var enstemmig oppslutning om dette. Dette
forsøkes løst i løpet av 2017.
Det gjenstår noe arbeid i prosjektet “Vannforsyning Henseid” som videreføres til 2018
finansiert med mindreforbruk fra 2017 ca. 0,5 mill. kr. Dette er arbeider som det er
hensiktsmessig å utføre i barmarkssesongen.
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Utbygging Kroken barnehage er prioritert i budsjettet med 1,3 mill. kr. i 2018 til planlegging
og prosjektering. Det arbeides med konseptvalg og avklaringer som legges fram til politisk
behandling i løpet av første møte i kommunestyret 2018. Dette skal danne grunnlaget for
oppstart prosjektering. Det settes av ytterligere midler til prosjektet i økonomiplanen.
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. Planlagt utført i 2018.
Dale bru prioriteres inn i 2018-budsjettet med 1,1 mill. kr. Prosjektet lå inne med midler i
budsjett for 2017 men innkomne tilbud overskred budsjettrammen og prosjektet ble vurdert på
nytt. Det er foreslått mindre kostnadsreduserende tiltak i prosjektet og ny budsjettramme kr.
1,1 mill er lagt inn i 2018 budsjettet.
Fjernvarme ligger inne med 1,5 mill. kr i 2018. Utgangspunktet var at dette skulle dekke
behovet ned mot Toke Brygge. Slik situasjonen er nå er det ikke presserende behov for dette.
Det ser heller ut til at det er hensiktsmessig å prioritere kunder som vurderer å legge om fra
oljefyring (forbud fra 2020) til alternativ oppvarming med fjernvarme.
Universell utforming. 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.
Ny garasje for tankvogn til brannvesenet er lagt inn i 2018 med 3,5 mill. kr. Dette etter at
avsatt ramme i 2017-budsjettet viste seg å være for lavt ift. inkomne tilbud. Bygget skal også
brukes til tørking av brannslanger.
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 2,0 mill. kr i økonomiplanen.
Bekledning personell brannvesen er utgått ift. gjeldende regelverk og ikke godkjent til bruk.
Det er foreslått oppgradering av bekledning til personell brannvesen med 300 000 kr i budsjett
for 2018.
Ombygging av Brannstasjon som følge av vedtak fra Arbeidstilsynet. Prosjektert ombygging
er godkjent av Arbeidstilsynet og AMU. Tiltaket er lagt inn med 0,5 mill. kr i budsjett for
2018.
Tilsyn av særskilte brannobjekter ble gjennomført i 2015 og 2016 og av større avvik er:
Kommunehus
Mangelfull branncelleinndeling/rømningsveier, varslingsanlegg, nødlysanlegg. Det er lagt inn
1,0 mill. kr i 2018. Dette arbeidet bør ses i sammenheng med oppgradering av kommunehuset
etter omfattende vannskade 2017. Denne renoveringen vil trolig skje i 2018 etter
forsikringsoppgjør.
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Tørdal skule
Tiltak ift. brannvarslingr, rømningsveier/trapper, dører mellom brannceller. Utført etter plan i
2017. Etter plan skal det utføres videre arbeid i 2018 budsjettert til 350 000 kr.
Tilsynsmyndighet kan gi pålegg om utbedring evt stenge bygg dersom ikke avvik lukkes.
Kroken skule
Mangelfull branncelleinndeling. Utført etter plan i 2017. Etter plan skal det utføres videre
arbeid i 2018 budsjettert til 150 000 kr. Tilsynsmyndighet kan gi pålegg om utbedring evt
stenge bygg dersom ikke avvik lukkes.
Idrettshallen
Mangler varslingsanlegg. Utføres etter plan i 2018 og ligger inne med 300 000 kr i budsjettet.
Tilsynsmyndighet kan gi pålegg om utbedring evt stenge bygg dersom ikke avvik lukkes.
VO-bygget
Mangelfull branncelleinndeling/rømningsveier. Ligger inne med 0,8 mill. kr i 2020.
Tilsynsmyndighet kan gi pålegg om utbedring evt stenge bygg dersom ikke avvik lukkes.

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

Budsjett 2018 Budsjett 2017

Regnskap 2016

INVESTERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler

35 300

31 150

19 196

7 100

6 900

17 150

Avdrag på lån

0

0

1 828

Avsetninger

0

0

643

42 400

38 050

39 301

-39 850

-35 450

-31 136

Inntekter fra salg av anleggsmidler

0

0

-229

Tilskudd til investeringer

0

0

-2 366

-1 450

-1 300

- 1676

-400

-400

Utlån og forskutteringer

483

Dekning av tidligere års merforbruk

Årets finansieringsbehov
FINANSIERT SLIK:
Bruk av lånemidler

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Momskomp fra investeringer

-2 218

Sum ekstern finansiering

-41 300

-37 150

-38 026

Overføring fra driftsbudsjettet

-1 100

-900

-975

0

-300

-38 050
0

-39 301
0

Bruk av avsetninger

Sum finansiering
Udekket / Udisponert

-42 400
0
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4.1 Endringer i investeringsbudsjett 2018-2021
De endringer kommunestyret har gjort vedtak på i
løpet av 2017.
Samt endringsbehov som er klarert med formannskapet i 2.
halvår 2017 (inkl. budsjettseminar 6.-7. november 2017).

Endring 2017
Netto
investering
er
finansiert
fra
lånemidler
Kjøp av
Heireksvei
5 m.m.
EK-andel
pensjon
VA
Gautefall vann
VA
Gautefall avløp

24 550 000

2018

2019

2020

20 500 000

17 050 000

11 000 000

2021 Kommentar

Vedtak i k-styret
9.2.17
Vedtak i k-styret
14.9.17
Vedtak i k-styret
14.9.17

3 900 000
150 000

-2 500 000
Vedtak i k-styret
14.9.17
-2 500 000
Vedtak i k-styret
14.9.17

VA Holte
slakteri

2 500 000
Vedtak i k-styret
14.9.17

VA Solberg
– Dukefoss
Avkjørsel
Gautefall
Biathlon
Bil
hjemmesyk
epleien
Tørdalsveie
n 1938
Oppsopem
askin
Sugebil
Slangetårn
m.m.
Sum investeringer
med
lånebehov
Kjøp av
Hestehagen
2
Dale Bru
Damtjenn
Bro
Bil Tippen/
Boligkontor

2 500 000
Vedtak i k-styret
14.9.17
1 000 000
Vedtak i k-styret
14.9.17
135 000
103 000
105 000
1 000 000

-1 000 000

-2 493 000

28 450 000

900 000
-750 000
-350 000

250 000

10 000 000

Vedtak i k-styret
14.9.17
Vedtak i k-styret
14.9.17
Vedtak i k-styret
14.9.17
Vedtak i k-styret
14.9.17
Korrigert
lånebehov etter
vedtak 9.2 og 14.9 i
2017
Må rives p.g.a. ny
vei – jmf. reg.plan
Må vente. Blir
dyrere enn ramme
Må vente. Blir
dyrere enn ramme
Behov drøftet med
rådmann og
ordfører
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Parkering
Gautefall B.
Tilskudd fra
Husbanken
Kjøp av
bolig
Rest
ubrukte
lånemidler
fra 2016
Nytt
lånebehov
for 2017
Herav
Startlån og
VA

Jmf- befaring og
drøfting på
budsjett-seminar
Til Furuvn. 33 og
Heireksvei 5
Finansiert med
tilskudd ovenfor
Ubrukt 31.12.16 kr.
13 095’ minus
estimert i budsjett 17 kr. 10 900

1 500 000
-1 792 000
1 792 000

-2 195 000

Herav kr. 6 mill. i
startlån
Startlån kr. 6 mill. 1,3 mill.
VA kr. 14,1 mill.

27 6000 000

18 800 000

4.2 Spesifikasjon investeringsbudsjett for 2018 – Skjema 2B
Budsjett
Ansvar nr.

Konto Funksj.

Benevnelse

Prosjektnr. Prosjektnavn

2018

0090

0529

172 Pensjon KLP

1001001

Pensjon KLP

0141

0473

390 Kirker

1001025

Forsømt vedlikehold
Tørdal

300 000 Rentekompensasjon

0141

0473

360 Kirker

1001043

Kroken kirkegård inkl.
servicebygg

800 000

02212

0231

381

1001209

Brannforebygging Ihallen

300 000

02231

0231

222 Kroken skole

1001230

02271

0231

222 Bø skole

1001230

0242

0271

221 Kroken barnehage

1001265

0242

0231

221 Kroken barnehage

1001267

03726

0224

1001355

012201

0224

254 Velferdsteknologi
Skoleadmin.
201
system (SAS)

013771

0231

254 Lauvåsen

1001381

013781

0231

Drangedal
253 kommunale
kjøkken

1001382

0224

302 E-byggesak

1001500

0512

0231

Midlertidig lagt på
121
Admin.bygg

1001930

Universell utforming

0512

0231

121 Admin.bygg

1001497

Brannforebyggende
tiltak – kommunehuset

0531

0231

332 Kommunale veier

1001466

Dale bru

0336

0231

215 Boliger

1001383

Heireksvei

01513

Drangedal
idrettshall

1001268

Brannforebyggende
tiltak
Brannforebyggende
tiltak
Prosjektering ny
barnehage i Kroken
Infrastruktur Kroken bhage
Velferdsteknologi
SAS-system skole
Skyllerom

Kjeler og ovn
Digitalisering av
byggesaksbehandling

1 100 000 Egenkapitalinnskudd i KLP

150 000
350 000

Foreslått fra Fellesrådet
Brannforebyggende tiltak

Jfr. branntilsyn
Jfr. branntilsyn

1 300 000 Prosjektering og planlegging
1 500 000

Rekkefølgekrav
400 000 For å møte utviklingen
For å erstatte Oppad
300 000
100 000

300 000

Oppstått behov som må
løses
1 kjele og 1 ovn

100 000

Samarbeid i Grenland
Kan plasseres av
200 000 Rådmannen der Rådet
bestemmer
Bør gjøres samtidig med
1 000 000
utbedring vannskade
1 100 000 Utsatt da gml. ble for liten
500 000 Opprusting
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0336

0231

215 Boliger

1001384

Boliger ellers

500 000 Opprusting

0534

0231

332 Trafikksikring

1001472

Egenkapital
trafikksikring

250 000

0534

0231

332 Trafikksikkerhet

1001474

0569

0231

339

014231

0231

325

05630

0231

345

05630

0231

345

05660

0231

353

05660

0231

353

05667

0231

353 Avløp Gautefall

1001401

0569

0231

339 Brannvesen

1001443

Slangetårn og
brannstasjon

0579

0202

320 Flisfyringsanlegg

1001947

Fjernvarme til nye
kunder

0661

0920

283

0674

0520

0913

0224

Lån –
formidlingslån
Utlån
283
formidlingslån
202 EDB

0913

0224

120 EDB

1001940

0913

0224

120 EDB

1001047

Generell kapasitet
Lisenser i admin.

Innbetalinger startlån
Boligkontor ser behov for
6 000 000
stor ramme også i 2018
300 000 Årlig beløp
Behovene fordeles av flere
500 000
år
150 000 Nødvendig utskifting

0691

0231

190 Uforutsett

1001000

Uforutsett

3 000 000 Drøftet på budsjettseminar

Bekledning/ombygging
Stemmen industriområde
Distribuering av
vann
Distribuering av
vann
Avløp
Neslandsvatn
Avløpsnett

1001501
1001502
1001401
1001435
1001437
1001431

1001029
1001029
1001932

Gang- og sykkelsti
Neslandsvatn
Garasje/tankvogn
brannvesen
Gjennomføring av ny
reg.plan

Forutsetter tildeling av
midler fra Fylkeskommunen

800 000 Sluttføring av del 1 av
prosjektet
Pålegg fra myndigheter
800 000
Brutto kr. 500’ minus kr.
200’ finansiert fra fond
Felles ramme. Etter fradrag
4 500 000
evt. anleggsbidrag
300 000

VA-Gautefall

1 000 000

Vann resten av bygda

4 000 000

Avløp Neslandsvatn

Generell utbedring
Brutto 6 mill. – 2 mill.
anleggsbidrag

1 000 000 Generell utbedring
Felles ramme. Etter fradrag
4 500 000
evt. anleggsbidrag

Kloakk resten av bygda
VA-Gautefall

3 500 000 Garasje tankbil, vaskeplass
og tørkerom
Til nye kunder på Stemmen
1 500 000
-1 450 000

Startlån/forvaltningslån
Startlån/forvaltningslån
Elev-PC

40 950 000

0691

0970

880

1009999

Overført fra drift

0691

0910

870

1009999

Nytt lånebehov

4.3

Ansvar
nr.

-1 100 000

Fra drift til investering
Herav Nto. Startlån med kr.
4,55 mill.
39 850 000 Lån til VA utgjør kr. 15 mill.

Investeringsoversikt for perioden 2018-2021 i økonomiplanen:

Benevnelse

Prosjektnr.

Prosjektnavn

0090 Pensjon KLP

1001001

Pensjon KLP
Forsømt vedlikehold
Tørdal

0141 Kirker

1001025

0141 Kirker

1001043

Kroken kirkegård
inkl. servicebygg

0141 Kirker

1001032

Servicebygg
Drangedal Kirkegård

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Budsjett

2018

2019

2020

2021

1 100 000

1 150 000

1 200 000

1 250 000

300 000

Egenkapitalin
nskudd i KLP
Rentekompen
sasjon
Foreslått fra
Fellesrådet

800 000
700 000

Foreslått fra
Fellesrådet
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Kirkebakken
Drangedal

0141 Kirker

1001033

0141 Kirker

1001023

Tomt parkering
Kroken/ Park.plass

0141 Kirker

1001034

0141 Kirker

1001045

Toalett i tilbygg
bårehuset Dr.dal
Garasjebygg
maskiner og utstyr
ved Tørdal kirke

0141 Kirker

1001046

02212

Drangedal
idrettshall

1001209

Driftsbil
kirkegårdsdrift
Idrettshallen brannforebyggende
tiltak

400 000

400 000

Foreslått fra
Fellesrådet

800 000

300 000

Svømmehall

200 000

02221 Solberg skole

1001204

200 000

02221 Solberg skole

1001230

02221 Solberg skole

1001208

Dører og vinduer
gamle Solberg skole
Brannforebyggende
tiltak
Rehabilitering VOavdeling Solberg
skole

1001230

02271 Bø skole

1001230

Brannforebyggende
tiltak
Lekeapparater
Granveien
barnehage

Heirekshaug
barnehage

1001266

0242 Kroken barnehage

1001265

0242 Kroken barnehage

1001267

Biler
0355 hjemmesykepleien

1001353

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

1001355

Velferdsteknologi

0241

03726 Velferdsteknologi
012201

Skoleadmin. system
(SAS)

013771 Lauvåsen

1001268

800 000
Jfr.
branntilsyn
tidligere
Jfr.
branntilsyn
tidligere
Finansiert i
2017 fra
bundet fond

150 000

350 000

1 300 000

500 000

10 000 000

10 000 000

500 000

500 000

400 000

400 000

1 500 000

400 000

300 000

5 000 000

Endret
periodisering
Kan gjøres i
forkant av ny
barnehage

Utskifting
For å møte
neste
400 000 eldrebølge
For å erstatte
Oppad

SAS-system skole
1001381

Drangedal
013781 kommunale
kjøkken

1001382

01513 E-byggesak

1001500

0512 Admin.bygg

1001495

0512

1001930
Admin.bygg
Admin.bygg

VOavdelingen

400 000

Oppstått
behov som
må løses
1 kjele i 2018
og 1 i 2019 og
1 ovn i 2018

100 000
Skyllerom

0512

Foreslått fra
Fellesrådet
Utskiftning av
Nissan Nivara
500 000 etter 11 år
Jfr.
branntilsyn
tidligere
Grovkalkyle
for evt.
Fremtidig
prosjekt
500 000

1001215

02231 Kroken skole

Foreslått fra
Fellesrådet

800 000

02215 Svømmehall

Brannforebyggende
tiltak

Hovedinngang og
kirkebakke

1001496

300 000
Kjeler og ovn
Digitalisering av
byggesaksbehandling
Universell utforming
Arkivrom etter
flytting til IKA
Kongsberg
Nødstrømsaggregat
mm. kommunehuset

100 000
100 000

Samarbeid i
Grenland
Komm. bygg,
prior. liste

200 000
100 000

Trehyller ikke
godt nok
500 000

Beredskapshensyn
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1001497

Brannforebyggende
tiltak
kommunehuset

0531 Kommunale veier

1001465

Damtjenn bro

0531 Kommunale veier

1001466

Dale bru

0531 Kommunale veier

1001460

0534 Trafikksikkerhet

1001474

Gang- og sykkelsti
Neslandsvatn

800 000

Bekledning/ombygging

1001501

Garasje/tankvogn
brannvesen

800 000

0512
Admin.bygg

0569

014231

0336
0336

1 100 000
1 100 000
1 000 000

Veier, asfalt

Stemmen industriområde

1001502

Boliger

1001383

Heireksvei

500 000

Boliger

1001384

Boliger ellers

500 000

1001472

Egenkapital
trafikksikring

0534 Trafikksikkerhet

Distribuering av
05630 vann
Distribuering av
05630 vann

Prioriteringsliste før neste
høst
Dyrere enn
først antatt
Dyrere enn
først antatt

1 000 000

Gammel
jernbanetrasse
Pålegg fra
myndig-heter
Brutto kr.
500’ minus kr.
200’
finansiert fra
fond
Opprusting

300 000
Gjennomføring av ny
reg.plan

1001401

05660 Avløpsnett

1001431

05660 Avløpsnett

1001437

Avløp Neslandsvatn

4 000 000

05667 Avløp Gautefall

1001401

VA-Gautefall

4 500 000

0569 Brannvesen

1001443

Slangetårn

3 500 000

0569 Brannvesen

1001446

Mannskapsbil

0569 Brannvesen

1001447

Brannbil

0531 Maskiner og utstyr

1001503

0579 Flisfyringsanlegg

1001946

0579 Flisfyringsanlegg

1001947

0579 Flisfyringsanlegg

1001489

0661 Lån - formidlingslån
Utlån
0674 formidlingslån

1001029
1001029

Utvidelse av
fjernvarmenett
Asfalt
fjernvarmebygg
Startlån/forvaltnings
lån
Startlån/forvaltnings
lån

0913 EDB

1001932

Elev-PC

0913 EDB

1001940

Generell kapasitet

1001435

Opprusting
300 000

250 000

VA-Gautefall
Vann resten av
bygda
Kloakk resten av
bygda

300 000

300 000

250 000

4 500 000

1 500 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 500 000

300 000

2 000 000

Maskiner/utstyr
Sektor 400
Konvertering til
fjernvarme

Årlig beløp fra
2021

200 000

300 000
1 000 000

1 500 000

200 000

Der det er
kommunal
grunn
Felles ramme,
fradratt evt.
anleggsbidrag
Generell
utskifting
Generell
utskifting
Brutto 6 mill.
- 2 mill. i
anleggsbidrag
Felles ramme,
fradratt evt.
anleggsbidrag
Garasje
tankbil,
vaskeplass og
tørkerom
Dagens bil for
liten
Gammel bil
20 år i 2017,
ikke plass til
omkledning
Generell
utskifting
Utsatt
Til nye kunder
på Stemmen

Forenkler
driften
Innbetalinger
-1 800 000 startlån
Normal-nivå
4 000 000 fra 2019

-1 450 000

-1 600 000

-1 700 000

6 000 000

4 000 000

4 000 000

300 000

300 000

300 000

300 000

500 000

500 000

500 000

Prioriteres år
500 000 for år
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0913 EDB

1001950

Public 360

100 000

0913 EDB

1001939

IPAD politikere

250 000

0913 EDB

1001901

Klassesett og
lisenser

0913

EDB

1001047

Lisenser i admin.

0691 Uforutsett

1001000

Uforutsett
Overført fra drift

Oppgradering
300 000 360
For gj.føring
nasjonale
prøver og
150 000 eksamen

150 000

150 000

3 000 000 3 000 000
40 950 000

27 800 000

3 000 000
26 550 000

Disponeres av
3 000 000 f-skapet
18 800 000

-1 100 000

-1 150 000

-1 200 000

-1 250 000

Nytt lånebehov

39 850 000

26 650 000

25 350 000

17 600 000

Herav Nto. Startlån

4 550 000

2 400 000

2 300 000

2 200 000

Herav VA

15 000 000

5 000 000

2 000 000

2000 000

Årlige avdrag lån

21 000 000

21 000 000

21 000 000

21 000 000

5. Gebyrtabeller 2018
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 2018.
Det er benyttet 3,0 % som en generell prisjustering, konsumprisindeks er benyttet med 1,6 %
til husleie. Sistnevnte prosent svarer til endringen i konsumprisindeksen fra september 2016
til september 2017. Deflator i statsbudsjett for 2018 utgjør 2,6 %. Dette er benyttet der
selvkost for øvrig skal brukes. Forskrifter som bestemmes av staten blir regulert i samsvar
med prisendringene i aktuell forskrift.
For både Avløp og Feiing er gebyrøkning satt til 0 % da selvkost er oppnådd. For vannavgift
er gebyrøkning satt til 3 % 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.

Husleier
Endring av husleie i kommunale boliger:
Husleieloven § 4-2 gir bare anledning til å regulere løpende husleier med endringen i
konsumprisindeksen siste år. Konsumprisindeksen er endret med 1,6 % fra september 2016
til september 2017.
Husleier til leiligheter administrert av stiftelser eller borettslag endres ikke av kommunalt
vedtak.
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Rådmannen foreslår at husleier i kommunale boliger økes tilsvarende økningen i
konsumprisindeksen, 1,6 % med virkning fra 01.01.18.
Ved bytte av leietaker bør husleien økes til gjengs leie (Husleieloven § 4-3), uavhengig av
dagens husleie.
For boliger med tilskudd fra Husbanken, settes husleien til kr. 8 230,- for 2018.
Satser

Servicekontoret 2017
Eksp.gebyr
Servicekontor
Ref. div. arbeid
Servicekontor pr.
påbegynt halvtime

71
283

Satser
2018
73
291

Endring beløp kr.

Endring %

2

3,0 %

8

3,0 %

Infoland priser for 2018
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

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

2018
1810,706,203,304,503,203,503,203,362,203,203,203,203,205,-

…..
Tjeneste-område: Omsorgstjenester
Type

Merknad

Mva

Sats 2017

Sats 2018

Hva avgiften gjelder

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

"inkl mva"
eller "avgiftsfritt"

Krone-beløp i fjor

Krone-beløp i bud-sjettår

Egenbetaling institusjon

Maks. egenbet. Sykehjem pr. mnd.

Selvkost

Dag-/nattopphold, pr dag/natt

Egen forskrift

61492

80

63337

80
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Korttidsopp-hold, pr døgn

Egen forskrift

Fribeløp

Egen forskrift

155

8000 (667 pr
mnd)

160

8200(683 pr måned

Egenbetaling Hjemmeba-serte
tjenester

Makspris pr. time

294

303

200

205

Inntekt fra 2-3G

502

517

Inntekt fra 3-4G

848

873

Inntekt fra 4-5G

1221

1258

Inntekt over 5G

1434

1477

Abonnement pr. mnd

Inntekt fra 0-2G

Egen forskrift

Andre omsorgstjen-ester

Trygghets-alarm

Middag

Kostpenger - eldresenter pr. dag

Kostpenger i bofellesskap pr mnd.

297

90

123

306

93

127

4347

4477

Husleie

6714

6821

Strøm

1321

1361

Oppholdsut-gifter i Lauvåsen
bofellesskap

FH-boliger

0

Husleie, stor leilighet

8555

8692

Husleie, liten leilighet

7556

7677

Strøm, pr. kvartal

214

220

Kommunale utleieboliger
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Husleie

Reguleres med 1,6 % i henhold til
husleiekontrakt

….

…
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Satser 2018

Satser 2017

Endring beløp

Endring %

340 + mva

340 + mva

0 kr

0,0 %

Årsgebyr
feiing og tilsyn
Feiing og tilsyn

Gebyrregulativ for vann- og avløp i Drangedal kommune
(vann økes med 3 % og avløp økes med 0 % fra 2017)
2018

Avgiftstype
Vann
Årsgebyr i hht § 8 i forskriftene
Boliger og fritidsboliger
Næring
Forbruksgebyr pr. m³
Boliger og fritidsboliger
Næring opp til 1500m3
Næring over 1500m3

Kr. 4 668,- + mva
Kr. 2 334.- +mva
Kr.
Kr.
Kr.

10,35 + mva
20,70 +mva
10,35 + mva

Avløp
Årsgebyr i hht §8 i forskriftene
Boliger og fritidsboliger
Næring
Forbruksgebyr pr. m³
Boliger og fritidsboliger
Næring opp til 1500m3
Næring over 1500m3

Tilknytningsgebyr i hht § 7 i forskriftene
Høy sats for vann (Gjelder Gautefallheia VA)
Lav sats for vann
Høy sats for avløp (Gjelder Gautefallheia VA)
Lav sats for avløp
Anleggsbidrag, Gautefallheia VA
For fritidsboliger med brukstillatelse etter 01082011
Avløp:
Vann:
For eldre fritidsboliger:
Avløp:
Vann:
Ved utbygging av nye anlegg for VA i løpet av året kan
kommunen fastsette andre anleggsbidrag og andre satser for
tilknytningsgebyr for tilknytning til disse. Når det betales
anleggsbidrag ved tilknytning skal lav sats for
tilknytningsgebyr benyttes.

Kr. 5 598,- + mva
Kr. 2 799.- +mva
Kr. 11,30 + mva
Kr. 22,60 + mva
Kr. 11,30 + mva

Kr. 67 230,- + mva
Kr. 13 445,- + mva
Kr. 64 029,- +mva
Kr. 12 805,- + mva

Kr. 25.000.Kr. 25.000.-

Kr 15.000.- + mva
Kr 15.000.- + mva
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Ved seksjonering av bygg som tidligere har betalt
tilknytningsgebyr/anleggsbidrag for VA vil det normalt bli
krevd ny tilkoblingsavgift/anleggsbidrag for fradelte
seksjon(er). Dette gjelder ikke bygg som har betalt
tilknytningsgebyr/anleggsbidrag før 010118.

……

Gebyrregulativ for plansaker 2018:
(økt med 10 % fra 2017)
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 ”

15759,470,315,150,77,37.-

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. 219,- pr 100 m² planareal, minimum kr. 11433,-, 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
g. Reguleringsforespørsel, lagt fram for politisk behandling
15759 ,Dersom det etter en positiv avgjørelse av reguleringsspørsmålet blir
fremmet planforslag til politisk behandling, reduseres behandlingsgebyret
i 1a med kr. 7880,(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.
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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
2363, tilbygg / frittstående bygning: 0-50 m² BRA
4726, tilbygg / frittstående bygning: 51 – 100 m² BRA
b. Alminnelige driftsbygninger i landbruket
2363,c. Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
2363,d. Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av
2363,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

9469,761,-

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
2363,For igangsettingstillatelse
761,5. 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
6309,For igangsettingstillatelse
761,6. 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
2363,For igangsettingstillatelse
726,Ut over 50 m² BRA betales et tillegg på 61,- kr. pr. m² BRA.
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:
3004, 0 - 600 m² BRA
4726, 0ver 600 m² BRA
For igangsettingstillatelse
761,8. 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:
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Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:
0 - 50 m²
kr 4978,+ kr. 83,- pr. m²
51 -100 m²
kr. 9291,+ kr. 40,- pr. m² som overstiger 50 m ²
101 -200 m² kr. 12152,+ kr. 34,- pr. m² som overstiger 100 m²
201- 400 m² kr. 18581,+ kr. 21,- pr. m² som overstiger 200 m²
401- 600 m² kr. 22880,+ kr. 15,- pr. m² som overstiger 400 m²
over 600 m² kr. 30028,+ kr. 11,- pr. m² som overstiger 600 m²
For tilbygg/påbygg bolig og fritidsbolig betales 50% av ovennevnte satser
maks
For hovedombygging betales 1/2 del av ovennevnte satser.
Tilbygg som ikke gir bruksareal, betales gebyr i henhold til pkt. 2
For igangsettingstillatelse
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

4879,2363,761,-

2363,761,-

2363,-

761,-

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
2363, 0 - 100 m² BRA:
3934, 0ver 100 m² BRA
For igangsettingstillatelse
761,Pkt. 12 utgår når ny bygningsdel av plan- og bygningsloven trer i kraft.
13. For behandling av alle typer saker på fritidseiendommer
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:
2363, Tiltaksklasse 1
3934, Tiltaksklasse 2 og 3
For igangsettingstillatelse
761,15. Gebyr for godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker
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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

761,0,761,761,0,-

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
8806,Andre vedtak / dispensasjoner som treffes før tiltak kan gjennomføres
1467,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
2363,Tiltaksklasse 2 og 3
3934,b. Veger med tilhørende innretning inntil 500 m lengde, rammetillatelse og ved etttrinns søknadsbehandling:
Tiltaksklasse 1
2363,Tiltaksklasse 2 og 3
4357,Ved veger > 500m betales et tillegg på 50% av ovennevnte satser.
c. Damanlegg, basseng, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:
Tiltaksklasse 1
2525,Tiltaksklasse 2 og 3
4726,d. Røranlegg (vann, avløp olje) for inntil 1 km lengde, rammetillatelse og ved etttrinns søknadsbehandling:
Tiltaksklasse 1
2363,Tiltaksklasse 2 og 3
for første ledning
3934,for ledning nr. 2
2363,for ledning nr. 3
2363,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
4726,Tiltaksklasse 2 og 3
9469,I tillegg: kr. 121,- pr løpemeter kaifront
For igangsettingstillatelse
761,f. Behandling av utslipps saker:
Utslippsøknader for eneboliger, hytter og lignende
4499,-
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Større utslipp vurderes i forhold til utslippsbelastning basert på PE
(personekvivalenter) og satsen starter på kr. 4131,- for inntil 10 PE. Trinnvis økes
gebyret til kr. 6229,- for inntil 30 PE, kr. 12459,- inntil 100 PE og kr. 20764,- 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. 761,- pr gang. Det presiseres at det ikke skal
innkreves faste årlige gebyr.
761,-

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.

2363,761,-

3155,761,0,-

1570,-

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

2363,2363,-

24. Overtredelsesgebyr
Det betales overtredelsesgebyr i.h.t. kap. 17 i forskrift om byggesaksbehandling

25. Avviksbehandling ved tilsyn
For behandling av rapportert avvik eller avvik som er avdekket gjennom
kommunens tilsyn
26. Gebyr etter medgått tid
Timepris for saksbehandler 1)

2363,-

1103,-

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

3312,1648,-

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 2017

Gebyrregulativ for kart- og oppmåling i Drangedal
kommune 2018:
(+10 % fra 2017)
Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16)
fastsettes som følger:
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

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. 9038
Kr. 13852
Kr. 18415
Kr. 1394

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

Kr 9010
Kr. 16977
Kr. 1394

Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon
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1.1.4

1.1.5

areal fra 0 – 50 m²
areal fra 51 – 250 m²
areal fra 251 – 2000 m²
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.

Kr. 3787
Kr. 11034
Kr. 18342
Kr. 1394

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

Kr. 17549
Kr.
653

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

Kr. 1213
Kr. 2582

1.2

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Kr. 3198
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. 5563
Kr. 7923

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. 5563
Kr. 7923

1.3.2

1.4
1.4.1

Arealoverføring
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
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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. 13617
Kr. 18739
Kr.
718

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. 13617
volum fra 0 – 250 m³
Kr. 18738
volum fra 251 – 500 m³
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning Kr. 1394
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. 3198
Kr.
645

1.6

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere
er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
Kr. 3552
For inntil 2 punkter
Kr. 1394
For overskytende grensepunkter, pr. punkt
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
Kr. 1213
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. 5084
Kr. 1307

Kr. 1213

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.
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.
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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

256
515

1) Beholdes uendret fra 2017

Effekten av forskjellige fremtidige gebyrnivå på
selvkostfondene i Drangedal kommune
1.1 Innledning
Drangedal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost
for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar
2014). Drangedal kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og
etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. 28. august 2017 gjennomførte Drangedal kommune
budsjettberegninger for 2018 i samarbeid med EnviDan Momentum (EDM). I forbindelse med det
arbeidet har kommunen bedt EDM utarbeide en analyse som viser effekten av forskjellige fremtidige
gebyrnivå på kommunens selvkostfond. Tabellene nedenfor viser denne effekten for henholdsvis
vann- og avløpstjenesten. Effekten av å holde gebyrene uendret (0% økning), samt en årlig økning på
3% og 5% er beregnet.
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Momentum Selvkost Kommune benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap.
EnviDan Momentum AS har mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt
alle problemstillinger knyttet til selvkost.
Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene
som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.
En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal
tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette
betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å
redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra
2012 i sin helhet være disponert innen 2017.
I beregningene nedenfor er det innkalkulert en økning på 60 nye abonnenter i perioden 2017 til 2021.
Deretter er det estimert at antall abonnenter vil øke med 25 per år. Økningen vil i hovedsak komme fra
tilknytning av nybygde hytter, og gjelder både vann- og avløpstjenesten. For perioden 2017 til 2021
utgjør dette en utjevning av tidligere års estimater. Da budsjettet for 2017 ble utarbeidet høsten 2016
ble det estimert at det ville komme 150 nye tilknytninger i 2017 alene, før antallet ville falle tilbake til
normalnivået på 25 tilknytninger per år. Forventet antall tilknytninger per år ble revidert ved årets
budsjettberegning på grunn av endret utbyggingstakt ved hyttefeltene i Drangedal kommune.

1.2 Utfordringer med selvkostbudsjettet
Det er en rekke faktorer som Drangedal kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for
det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAPrente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt
og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er
utfordrende å treffe med budsjettet.

2 Vanntjenesten
2.1 Effekten av uendret gebyrnivå
Tabellen nedenfor viser effekten på kommunens selvkostfond for vanntjenesten ved uendret gebyrnivå de neste
fem årene.
Endring normalgebyr
Vann
Selvkostfond 01.01
-/+ Bruk av/avsetning til
selvkostfond
+/- Kalkulert
renteinntekt/rentekostnad
selvkostfond
Selvkostfond 31.12
Netto resultat

5,0 %
2017 Prognose
-6 473 479
-1 156 879

0,0 %
2018 Budsjett
-7 772 102
-88 727

0,0 %
2019 Økonomiplan
-8 017 940
695 351

0,0 %
2020 Økonomiplan
-7 476 761
582 837

0,0 %
2021 Økonomiplan
-7 038 349
923 117

0,0 %
2022
-6 247 425
677 424

-141 744

-157 111

-154 172

-144 425

-132 193

-118 765

-7 772 102
-1 298 623

-8 017 940
-245 838

-7 476 761
541 179

-7 038 349
438 412

-6 247 425
790 924

-5 688 766
558 659

2.2 Effekten av 3 % økning i gebyrnivået
Tabellen nedenfor viser effekten på kommunens selvkostfond for vanntjenesten ved 3% årlig økning i
gebyrnivået de neste fem årene.
Endring normalgebyr
Vann
Selvkostfond 01.01
-/+ Bruk av/avsetning til
selvkostfond
+/- Kalkulert
renteinntekt/rentekostnad
selvkostfond
Selvkostfond 31.12
Netto resultat

5,0 %
2017 Prognose
-6 473 479
-1 156 879

3,0 %
2018 Budsjett
-7 772 102
161 273

3,0 %
2019 Økonomiplan
-7 765 427
1 242 838

3,0 %
2020 Økonomiplan
-6 666 184
1 467 260

3,0 %
2021 Økonomiplan
-5 318 168
2 187 936

3,0 %
2022
-3 215 138
2 335 137

-141 744

-154 598

-143 595

-119 244

-84 906

-41 156

-7 772 102
-1 298 623

-7 765 427
6 675

-6 666 184
1 099 243

-5 318 168
1 348 016

-3 215 138
2 103 030

-921 157
2 293 981

2.3 Effekten av 5 % økning i gebyrnivået
Tabellen nedenfor viser effekten på kommunens selvkostfond for vanntjenesten ved 5% årlig økning i
gebyrnivået de neste fem årene.
Endring normalgebyr
Vann
Selvkostfond 01.01
-/+ Bruk av/avsetning til
selvkostfond
+/- Kalkulert
renteinntekt/rentekostnad
selvkostfond
Selvkostfond 31.12
Netto resultat

5,0 %
2017 Prognose
-6 473 479
-1 156 879

5,0 %
2018 Budsjett
-7 772 102
331 273

5,0 %
2019 Økonomiplan
-7 593 719
1 616 130

5,0 %
2020 Økonomiplan
-6 113 981
2 090 057

5,0 %
2021 Økonomiplan
-4 125 810
3 100 578

5,0 %
2022
-1 077 000
3 551 999

-141 744

-152 890

-136 392

-101 886

-51 768

14 050

-7 772 102
-1 298 623

-7 593 719
178 383

-6 113 981
1 479 738

-4 125 810
1 988 171

-1 077 000
3 048 810

2 489 049
3 566 049
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3 Avløpstjenesten
3.1 Effekten av uendret gebyrnivå
Tabellen nedenfor viser effekten på kommunens selvkostfond for avløpstjenesten ved uendret gebyrnivå de neste
fem årene.
Endring normalgebyr
Avløp
Selvkostfond 01.01
-/+ Bruk av/avsetning til
selvkostfond
+/- Kalkulert
renteinntekt/rentekostnad
selvkostfond
Selvkostfond 31.12
Netto resultat

3,0 %
2016 Prognose
-3 030 957
169 657

0,0 %
2017 Budsjett
-2 920 517
873 396

0,0 %
2018 Økonomiplan
-2 097 046
1 056 346

0,0 %
2019 Økonomiplan
-1 072 234
2 557 275

0,0 %
2020 Økonomiplan
1 489 190
2 865 231

0,0 %
2021
4 413 149
2 711 851

-59 217

-49 925

-31 534

4 149

58 728

115 958

-2 920 517
110 440

-2 097 046
823 471

-1 072 234
1 024 812

1 489 190
2 561 424

4 413 149
2 923 959

7 240 958
2 827 809

3.2 Effekten av 3 % økning i gebyrnivået
Tabellen nedenfor viser effekten på kommunens selvkostfond for avløpstjenesten ved 3% årlig økning i
gebyrnivået de neste fem årene.
Endring normalgebyr

3,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

Avløp

2017 Prognose

2018 Budsjett

2019 Økonomiplan

2020 Økonomiplan

2021 Økonomiplan

2022

Selvkostfond 01.01

-3 030 957

-2 920 517

-1 834 433

-236 304

3 260 128

7 536 851

-/+ Bruk av/avsetning til 169 657
selvkostfond

1 133 396

1 618 733

3 466 345

4 169 293

4 433 149

+/- Kalkulert
-59 217
renteinntekt/rentekostnad
selvkostfond
Selvkostfond 31.12
-2 920 517

-47 312

-20 604

30 087

107 430

196 044

-1 834 433

-236 304

3 260 128

7 536 851

12 166 044

Netto resultat

1 086 084

1 598 129

3 496 432

4 276 723

4 629 193

110 440

3.3 Effekten av 5 % økning i gebyrnivået
Tabellen nedenfor viser effekten på kommunens selvkostfond for avløpstjenesten ved 5% årlig økning i
gebyrnivået de neste fem årene.
Endring normalgebyr
Avløp
Selvkostfond 01.01
-/+ Bruk av/avsetning til
selvkostfond
+/- Kalkulert
renteinntekt/rentekostnad
selvkostfond
Selvkostfond 31.12
Netto resultat

3,0 %
2017 Prognose
-3 030 957
169 657

5,0 %
2018 Budsjett
-2 920 517
1 313 396

5,0 %
2019 Økonomiplan
-1 652 624
2 016 924

5,0 %
2020 Økonomiplan
351 352
4 118 689

5,0 %
2021 Økonomiplan
4 518 496
5 125 925

5,0 %
2022
9 786 758
5 733 242

-59 217

-45 503

-12 948

48 455

142 337

254 333

-2 920 517
110 440

-1 652 624
1 267 893

351 352
2 003 976

4 518 496
4 167 144

9 786 758
5 268 262

15 774 333
5 987 575

I budsjettet for 2018 er det lagt inn følgende
estimater for endring på kunder for Vann og Avløp:
Tekst:

Mill. kr.

Kommentar:

Tilknytningsavgifter Vann

-1,0

60 nye i 2018

Volumøkning Vann

-0,3

155 nye i ½ år, herav 35 på Voje

Prisøkning Vann med 3 %

-0,2
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Tilknytningsavgifter Avløp

-0,8

80 nye, herav 20 på Neslandsvatn

Volumøkning Avløp

-0,3

140 nye i ½ år

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

Budsjett
2018

Budsjett
2017

Regnskap
2016

-11 636 -11 054
-36 776 -34 579
-21 237 -23 178
-167 210 -165 202
-18 075 -26 491
-5 230
-4 400
-87 969 -85 078
-11 722 -11 722
0
0

-11 516
-35 443
-50 721
-161 830
-13 814
-4 663
-83 380
-10 957
0

DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter

-359
855

-361
704

-372 325

191 060
55 236

195 406
57 175

194 512
42 539

76 245
23 640
23 600
29 000
-27 560

75 238
16 527
25 047
25 300
-27 289

79 469
18 795
26 475
28 554
-28 017

371 221 367 404

362 327

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens
tjenesteproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat

11 366

5 700

-9 997

Renteinntekter og utbytte
Mottatte avdrag på lån

-3 812
-4 233

-2 812
0

-6 300
-2 837

Sum eksterne finansinntekter

-8 045

-2 812

-9 137

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
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EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån
Utlån

7 862
25 233
0

8 862
19 000
0

9 641
23 024
18

Sum eksterne finansutgifter

33 095

27 862

32 684

Resultat eksterne finanstransaksjoner

25 050

25 050

23 547

Motpost avskrivninger

-29 000

-25 300

-28 554

Netto driftsresultat

7 416

5 451

-15 005

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserven

0
-8 081
-750
0

0
-6 566
-250
0

-5 377
-4 934
-1 020
0

Sum bruk av avsetninger

-8 831

-6 816

-11 331

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

1 100
0
0
315
0

1 050
0
0
315
0

975
21
5 377
1 891
0

Sum avsetninger

1 415

1 365

8 264

0

0

-18 071

BRUK AV AVSETNINGER

AVSETNINGER

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

Budsjettvedlegg 4
Økonomisk oversikt - Investering
Tall i 1000 kroner

Budsjett
2018

Budsjett Regnskap
2017
2016

INNTEKTER
Salg driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter, utbytte og eieruttak

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
-400
0

-229
-400
-2 366
-2 218
0
0

Sum inntekter

0

-400

-5 213
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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
34 200
0
1 100
0
0

0
0
29 750
0
1 400
0
0

1 100
181
14 653
17
3 245
0
0

35 300

31 150

19 196

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
1 100
0
0
0
0

0
6 000
900
0
0
0
0

1 828
16 175
975
483
0
643
0

Sum finansieringstransaksjoner

7 100

6 900

20 104

42 400

37 650

34 087

-39 850
0
0
-1 450
-1 100
0
0
0
0

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

-31 136
0
0
-1 676
-975
-300
0
0
0

-42 400

-37 650

-34 087

0

0

0

Sum utgifter
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

Finansieringsbehov
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

Sum finansiering
Udekket / Udisponert
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