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Rådmannens kommentarer
Rådmannen legger med dette frem sin årsmelding for 2012.
Det har vært høy aktivitet både på drifts- og tjenesteleveranser samt investeringssiden i 2012.
Fra kommunens faste spørreundersøkelser på medarbeidertilfredshet og brukertilfredshet blant
publikum registreres det relativt gode resultater.
Det er naturligvis fortsatt forbedringsrom innen ansattes trivsel og miljø, samt kvalitet på våre
tjenester, men det er gledelig å spore en økt kvalitet på begge indikatorer i forhold til året tidligere.
De ansattes eierskap og ærefølelse over egen profesjon og arbeid synes å være høy, og våre brukere
gir uttrykk for å bli møtt med god respekt og forståelse fra den kommunale forvaltning.
Når det gjelder vår investerings- og utbyggingsaktivitet er det fortsatt oppføring av nytt skolebygg
og kultursal som dominerer. Barneskolen tas i bruk fra skoleåret 2013/14, og ny kultursal
planlegges åpnet i oktober 2013.
Bygging av boliger for funksjonshemmede pågår også for fullt og planlegges innflyttet i oktober
2013.
Oppføring av flisfyringsanlegg ble påbegynt senhøsten 2011, og begynner nå å nærme seg
ferdigstillelse. Sentralen skal stå ferdig til å levere flisfyrt fjernvarme til den nye skolen i sentrum
fra høsten 2013.
Prosjektet ―Toke Brygge‖ har i 2012 konsentrert seg mye om stedsutvikling langs vannfronten.
Blant annet istandsettelse og renovering av vann- og strandlinje, bygge trapper/amfi og brygge,
samt hogging av trær og generell naturforskjønnelse.
I 2013 går prosjektet mer over i ―bolyst‖ med arkitektkonkurranse for bo/trivsel og
leilighetsutvikling.
Vårt felles vann- og avløpssamarbeid med Nissedal kommune har vært arbeidet med i hele 2012, og
har fulgt en planlagt utvikling og utbygging.
Drangedal har i 2012 stått seg bra i forhold til den såkalte ―Samhandlingsreformen‖ innen Helse og
omsorg. Både faglig og økonomisk har vi holdt oss innenfor våre målsettinger, og samarbeidet med
Sykehuset Telemark HF og de øvrige Grenlandskommunene har vært tilfredsstillende.
Av merkantile og administrative prosjekter har Drangedal kommune i samarbeid med de øvrige
Grenlandskommunene vært pilot, og har som første kommune implementert nytt Sak/arkiv-system.
Vi har med dette systemet opprettet felles postmottak i kommunen med bl.a. elektronisk fordeling
av post/sak. Vi har tidligere innført elektronisk fakturabehandling.
For øvrig har vi gjennomført også i 2012 en bevisst satsing på IKT fornyelse og modernisering.
Det er foretatt diverse oppgraderinger og startet arbeid med utskifting av nytt trådløst nettverk der
dette var nødvendig, bl.a. kommunehuset.
Drangedal kommune har i 2012 hatt en økning i folketallet med 13 personer. Folketallet pr. 01.01.
2013 er 4139.
Ny politisk organisering (som ble vedtatt høsten 2011) ble i praksis satt i funksjon med avklarte
fullmakter fra 2012. Dette er ny komitèstruktur for Livsløp, Stedsutvikling og Utredning, som alle
har innstillingsmyndighet overfor kommunestyret.
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Rådmannen vil takke alle kommunens ansatte, samarbeidspartnere og kommunens folkevalgte for
innsatsen og samarbeidet i 2012.

Drangedal, 23. april 2013

Jørn Chr. Knudsen
Rådmann
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1. Årsberetning for 2012
1.1 Vesentlig og sentral økonomisk informasjon
Kommunens finansielle stilling har i 2012 blitt positivt påvirket av et stabilt lavt rentenivå med flytende
lånerente på ca. 2,5 % som gir positivt avvik i forhold til budsjettert nivå på 3,25 %. Det positive avviket
er vesentlig.
Konsumprisindeksen har fra desember 2011 til desember 2012 økt med 1,4 %. I statsbudsjettet for 2012
ble det lagt til grunn en generell prisvekst på 1,8 %. Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og
uten midlertidige endringer i energipriser har vært 0,9 % i fra desember 2011 til desember 2012.
Drangedal kommune er deltager i Grenelandskommunenes innkjøpsenhet (GKI). Innkjøpssamarbeidet
gir oss årlige besparelser. Ved forhandling av nye rammeavtaler og reforhandlede avtaler på samme
varer og tjenester som tidligere er forhandlet, er det krevende å oppnå ytterligere gevinster på toppen av
det vi har oppnådd før. Etter hvert blir det derfor begrenset prisvekst i forhold til lønns- og prisvekst for
øvrig, dvs. det som er realistisk å oppnå i gevinst. Innkjøpsregelverket er krevende å etterleve. GKI er
til stor hjelp for Drangedal for å være i stand til å etterleve regelverket, både internasjonale krav og egne
krav. For tiden er vi med i et felles prosjekt i GKI for innføring av e-handel i våre kommuner.
Drangedal Everk KF har også i 2012 hatt et driftsår med resultat noe over det budsjetterte.
Lønnsoppgjøret i 2012 i kommunal sektor ble gjennomført med en ramme på litt over 4 %. Dette er i
hovedsak i samsvar med forutsetningene i statsbudsjettet for 2012.

1.2 Økonomisk utvikling
Drangedal har i løpet av 2012 hatt en økning i folketallet med 13 personer. Folketallet pr. 1.1.2013 er
4139.
Vi har i 2012 oppnådd nesten hele den budsjetterte skatteinngangen. Vi har et mindre avvik på kr. 0,35
mill. Dette har i hovedsak blitt kompensert av rammeoverføringer fra Staten.
Toke Brygge fortsetter i økonomiplanen med avsatte midler i både drifts- og investeringsbudsjett. Ved
budsjettrevisjon i 2012 fremskyndet kommunestyret den avsatte rammen på kr. 0,5 mill. til investering i
dette prosjektet fra 2013 til 2012 p.g.a. forsering av investeringsgjennomføringen. Drangedal ble i 2012
utnevnt til årets kulturkommune i Telemark. Juryens begrunnelse var: ―Drangedal kommune har satset
tungt på kuturell infrastruktur de siste åra, med bygging av kommunalt biathlonanlegg på Gautefall,
kraftig kunstnerisk og estetisk opprustning av Toke Brygge, og en spennende kultursal som del av ny
ungdomsskole i sentrum. Godt samarbeid med lokale krefter om arrangementer og festivaler, og bruker
knappe ressurser meget effektivt.‖
Felles satsing mellom Nissedal og Drangedal for vann- og avløpsløsninger på Gautefallheia løper videre.
I 2012 er det bl.a. bygd et nytt felles vanntårn på Nissedalsiden slik at dette fra vinteren 2013 vil
samspille med vanntårnet på Drangedalssiden. Det forventes at løsningen skal sikre kapasiteten
midlertidig for alle abonnentene. Prosjektet ledes av en felles styringsgruppe. Målsettingen er å skape
grunnlag for videre vekst i kommunen spesielt med tanke på forvaltning av tomtearealer og utvikling av
lokalt næringsliv knyttet mot hyttebygging og turisme.
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1.3 Statlige styringssignaler og utvikling i rammebetingelser
Skatteinngangen i Norge ga nok et år en økning i frie inntekter utover budsjettert nivå.

For Drangedal kommune utgjorde dette kr. 2,7 mill. mer enn det som var nødvendig for å dekke
sviktende skatteinngang i egen kommune. Dette kanaliseres via inntektsutjevningen til
kommunene.
Norges Bank satte ned styringsrenten med 0,25 % til 1,5 % fra 14. mars 2012 og har senere vært stabil
gjennom hele 2012. Vårt vedtatte finansreglement gir grunnlag for å utjevne noe av risikoen for
renteøkning gjennom en fordeling av våre lån på fast og flytende rente. Ved utgangen av 2012 var vår
fastrenteandel 43,6 % mens reglementet sier minimum 1/3 for både fast og flytende rente. Rådmannen
vil i 2013 vurdere mindre endringer i reglementet som i så fall behandles i forbindelse med
finansrapporteringen. Det kan være ønskelig å gjøre en ny vurdering av rentebindingsperiodene i
fremtiden slik at dette kan spres over enda flere år.

1.4 Forhold av betydning for økonomisk utvikling
Året 2012 er tredje året med ‖ny eiendomsskatt‖ for alle eiendommer i kommunen. Dette har gitt en
inntekt på ca. kr. 7,0 mill. med en sats på 4 0/00. Maksimal tillatt sats etter regelverket er 7 0/00.
De betalte pensjonspremiene i 2012 ble svært store p.g.a. nivået på lønnsoppgjøret. Dette hadde
kommunen tatt høyde for i budsjettet. De regnskapsmessige beregnede pensjonskostnadene utfra
aktuarberegninger i henhold til gjeldende forskrift, er for 2012 mye lavere enn den betalte premien.
Balanseført premieavvik utgjør derfor pr. 31.12.12 kr. 17,2 mill. mot kr. 12,5 mill. ved utgangen av
2011. Rådmannen vil i forbindelse med revidert budsjett for 2013 foreslå at vi går over til 1 års
amortisering av slike premieavvik og at balanseført premieavvik pr. 2012 i sin helhet dekkes av
avsetninger i balansen. Avvikene må da i fremtiden resultatføres kommende år.
Kommunen har videreført det påbegynte moderniseringsarbeidet som ble initiert i budsjettdokumentet
for 2010 for å gjøre oss i stand til å jobbe smartere og mer effektivt der det er teknisk mulig. Dette er en
løpende prosess som vil gå over flere år.

1.5 Vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap
Sektor 099 Finansiering har positivt avvik som gir merinntekt på kr. 6,7 mill. og som i hovedsak skyldes
følgende forhold:
 Inntektsutjevning fra Staten


Lavt rentenivå



Flere nye eiendommer som gir eiendomsskatt



Bedre likviditet enn budsjettert



Aktiverte ―byggelånsrenter‖ på investeringsprosjekter



Flytting av avdrag startlån fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett for å få samsvar med
driftsregnskap og investeringsregnskap

Sektor 100 Rådmann med stab har mindreforbruk kr. 1,1 mill. i forhold til budsjett. Sektor 101 Politikk
har mindreforbruk på kr. 0,4 mill. Sektor 102 Fellesutgifter har mindreforbruk på kr. 1,9 mill. i forhold
til budsjett. Mindreforbruket i sektor 102 skyldes i hovedsak premieavvik knyttet til
pensjonsordningene. Sektor 200 Oppvekst og undervisning har merforbruk på kr. 0,7 mill. i forhold til
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budsjett. Sektor 300 Helse og velferd har merfobruk på kr. 1,6 mill. i forhold til budsjett. Sektor 400
Plan, næring og kultur har midreforbruk på kr. 0,0 mill. i forhold til budsjett.
Kommunens driftsregnskap er gjort opp med et mindreforbruk på kr. 7,8 mill. i forhold til budsjett.
Kommunens investeringsregnskap er gjort opp med et udekket beløp på kr. 11,6 mill. Dette skyldes i
hovedsak at det siste nye lånet på kr. 45 mill. i Kommunalbanken ble utbetalt 4. januar 2013. Dette har i
mellomtiden vært dekket av likviditetsbeholdningen.
Det er gjennomført kommunale investeringer på kr. 117 mill. i 2012. Av dette er kr. 103,9 mill.
finansiert med lån pr. 31.12.12. Nytt lån på kr. 45 mill. kort tid etter årsskiftet regnkapsføres i 2013.
Investeringene fordeler seg på bl.a. FH-boliger, ny skole i sentrum, nytt sak-/arkivsystem, kommunale
veier, vann- og avløpsløsninger på Gautefallheia, vann- og avløpsløsninger for øvrig (inkludert nytt
renseanlegg på Neslandsvatn), fjernvarmeanlegg samt en del mindre prosjekter. Det vises til note 10 for
ytterligere detaljer.
Kommunen har nå kun ubrukte lånemidler på kr. 0,9 mill. som i sin helhet gjelder startlån.

1.6 Likestilling
Toppleder
Mellomleder
Kjønnsfordeling i lederstillinger
Kvinner
4
17
Menn
3
3
Drangedal kommune har overvekt av kvinnelige ansatte. Ved rekruttering tilstrebes det å innkalle
kvalifiserte søkere av begge kjønn til intervju. Ved lokale lønnsforhandlinger legges det vekt på
likebehandling av kvinner og menn.

1.7 Interkommunalt samarbeid
Drangedal kommune deltar i følgende interkommunale samarbeid:
 Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS (IATA IKS)


Telemark Kommunerevisjon IKS



Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS



GKI – Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet



Overformynderiet i Grenland



Grenlandssamarbeidet



Vekst i Grenland AS



I tillegg kommer samarbeid på enkelte andre område som er organisert etter § 27 i
kommuneloven
o
Fellesprosjekt for vann- og avløpsløsninger på Gautefallheia som ledes av en
felles styringsgruppe fra både Nissedal og Drangedal
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1.8 Øvrige forhold
For å ivareta internkontrollen har rådmannen løpende fokus på en god arbeidsdeling på alle forhold som
genererer kommunale utbetalinger. Rådmannen har utover dette ikke funnet det nødvendig å iverksette
nye tiltak for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. Revidert anskaffelsesreglement for
Grenlandskommunene ivaretar etisk standard på innkjøpsområdet og har også et eget punkt om etisk
handel.

Takk for innsatsen!

- 25 års tjeneste i Drangedal kommune!

Fra venstre: Maryanne Flaten, Berit Teigen Heimholt, Anne Grethe T Homleid, Jorun Modøl, Unni Sørdalen
Nordbø, Wenche Næs, Marit Omnes, Solveig Sætre, Signe Tveit, Marit Wefald.
Ikke til stede da bildet ble tatt: Anita Jonskås, Ingunn Luggens, Torund Odden, Gunvor Tufte, Anne Tveit.
Foto: Kjell Arne Omnes
Drangedal kommune takker også Elsa Hægeland for 35 års tjeneste!

Ordfører Karianne Reiten gratulerer Dag Straume med Drangedal kommunes kulturpris for 2012.
Foto: Johnny Stene
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Drangedal kommune

1.9 - Forbruk av budsjett
Denne KPIen (kritiske prestasjons indikatoren) viser budsjettert periodisert
budsjett justert for konto 1580 *1) og 1980 *2 ) - akkumulert regnskap
justert for konto 1580 og 1980 = avvik i absolutte verdier.
*)1=overskudd *)2=underskudd
Resultat
Akkumulert avvik
Mål (budsjett)
Akkumulert resultat
Trend
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Verdi
6 875 606

Dato intervall
jan 2012 - des 2012

-944 224

jan 2012 - des 2012

-7 819 829

jan 2012 - des 2012

1.10 Kommentarer for Drangedal kommune
Økonomi
Utvikling i nøkkeltall fra driftsregnskapet:
2012
2011
Driftsinntekter
-335,0
-301,4
Driftskostnader
311,7
293,2
Brutto driftsresultat
+ Underskudd
- Overskudd **)
-23,3
-8,2
Netto finansposter
13,4
12,5
Motpost
-13,1
-12,4
avskrivninger
Netto driftsresultat
+ Underskudd
- Overskudd **)
-23,0
-8,2

2010
-272,4
274,1

Alle tall i millioner kr.
2009
2008
-263,1
-229,4
265,5
231,3

1,7

2,4

2007
-210,0
207,9

1,9

14,1
-12,6

13,8
-11,4

12,6
-10,5

3,2

4,8

4,0

-2,1
11,5
-9,6

-0,2

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

Brutto driftsresultat i %
Netto driftsresultat i %

2012
7,0 %
6,9 %

2011
2,7 %
2,7 %

2010
-0,6 %
-1,2 %

2009
-0,9 %
-1,8 %

2008
-0,8 %
-1,7 %

2007
1,0 %
0,1 %

Definisjoner:
Brutto driftsresultat: Kommunenes brutto driftsinntekter fratrukket brutto driftsutgifter, inkludert avskrivningskostnader. Begrepet kan i stor grad
sammenlignes med "driftsresultat" i resultatoppstillingen til bedrifter med regnskapsplikt etter regnskapsloven.
Netto driftsresultat: Kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og er dermed et uttrykk for kommunens økonomiske
handlefrihet. Til forskjell fra brutto driftsresultat er det i netto driftsresultat gjort fradrag for netto rente- og avdragsbelastning, mens virkningen av
avskrivningskostnadene er eliminert. Et netto driftsresultat på rundt 3 prosent over et lengre tidsrom er ansett som et tegn på en sunn økonomi.

Bruk og avsetning til fond:
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne
investeringsfond
Bundne
investeringsfond
Sum fond

2012
15,0
6,3
0,6

2011
9,1
3,8
0,2

2010
8,9
3,4
2,0

0,6

1,0

0,0

22,5

14,1

14,3

Alle tall i millioner kr.
2009
2008
15,7
19,0
3,1
4,4
2,0
2,3
0,0

2007
23,1
4,8
4,0

0,0

0,0

25,7

31,9

20,8
Endring i fond:
Bruk av fond
Avsetning til fond

-0,2

-6,5

-4,9

-6,2

8,3

**

9,9

** Avsetning av overskudd fra 2006regnskap

Utvikling i egenkapitalen:
Total egenkapital i
balansen
Endring i egenkapital
+ Økning
- Reduksjon

2012
38,4

2011
30,3

Alle tall i millioner kr.
2010
2009
2008
72,5
77,3
81,6

8,1

2007
84,9

0,9
* -42,2
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-4,8

-4,3

-3,3

* Dette skyldes i vesentlig grad endring av prinsipper for pensjonsbokføringen i kommunene.
Amortisering av estimatavvik for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser har blitt redusert fra 15 til
1 år for de som fra før av har benyttet 15 år. Estimatavvik fra før 2011 som har blitt amortisert over
15 år, balanseføres fullt ut i 2011. Effekten av dette føres direkte på kapitalkonto og medfører derfor
en vesentlig korreksjon av egenkapitalen.
Amortiseringen av premieavvik endres fra 15 til 10 år med virkning for premieavvik som oppstår i
2011 og senere. Dette må nå kostnadsføres over driftsregnskapet. Pr. 31.12.2011 har vi balanseført
netto kr. 12,5 mill. som må kostnadsføres over drift i fremtiden. Dette er økt til kr. 17,2 mill. pr.
utgangen av 2012.
Utvikling i langsiktig lånegjeld:
2012
Langsiktig gjeld
248,1
(bankgjeld)
Endring i lånegjeld
39,8
Gjeld i hele tusen kr.
60tkr
****)
pr.innb.

Alle tall i millioner kr.
2009
2008
177,0
169,5

2011
208,3

2010
168,2

2007
144,2

40,1
50tkr

-8,8
41tkr

7,5
43tkr

25,3
41tkr

4,5
35tkr

***)

**)

*)

*)

*)

*) Innbyggere basert på 4159 som er
faktisk tall 01.01.2010
**) Innbyggere basert på 4124 som er
faktisk tall 01.01.2011
***) Innbyggertall basert på 4126 som
er faktisk tall 01.01.2012
****) Innbyggertall basert på 4139
som er faktisk tall 01.01.2013

Beregnet netto lånegjeld:
Langsiktig lånegjeld ekskl.
pensjonsforpliktelser
Utlån
Ubrukte lånemidler
Netto lånegjeld
Netto lånegjeld i % av
brutto driftsinntekter
Netto lånegjeld i hele tusen
kr. pr. innbygger etter
samme folketall som i
tabellen over

Alle tall i millioner kr.
2010
2009
2008
168,2
177
169,5

2012
248,1

2011
208,3

2007
144,2

-14,6
-0,9
233,5
69,7 %

-12,4
-52,8
143,1
47,5 %

-11,5
-28,6
128,1
47,0 %

-9,2
-45,2
122,6
46,6 %

-9,3
-35,6
124,6
54,3 %

-8,2
-11,1
124,9
59,5 %

56tkr

35tkr

31tkr

29tkr

30tkr

30tkr

Kommentarer til driftsregnskapet for 2012:
Skatt på inntekt og formue.
Det er i 2012 innkassert 69,1 mill.kr. i skatter som er en økning i forhold til 2011. Den kommunale
skatteøren ble fra og med 2011 redusert med 1,5 % til fordel for fellesskatt til staten. For Drangedal har det
antagelig vært en fordel fordi dette har medført at en større sum blir gjenstand for inntektsutjevning gjennom
overføring til kommunene. Sammenlignet med budsjett for 2012 har vi en skattesvikt på 0,35 mill.kr. som
utgjør 0,5 %.
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Ordinært rammetilskudd.
For 2012 er det inntektsført 150,8 mill. kr. i rammeoverføring. Dette er 3,0 mill.kr.høyere enn budsjettert og
kompenserer også for sviktende skatteinntekt.
Overført til investeringsregnskapet.
I opprinnelig budsjett for 2012 er det budsjettert med 0,5 mill. kr. i momskompensasjon under sektor 099
Finansiering i driftsbudsjettet. Budsjettet forutsetter at dette kan hentes fra momskompensasjon på
investeringer. Momskompensasjon på investeringer utgjorde i 2012 totalt 13,0 mill. kr. 40 % av dette kan
etter reglene beholdes i driftsregnskapet. Budsjettet ble justert for dette i desember 2012 og det ble vedtatt å
sette overskytende utover opprinnelig budsjett til disposisjonsfond for dekning av utsatte pensjonskostnader.
Det overskytende 7,8 mill. kr. er overført fra driftsregnskap til investering. I tillegg inneholder
investeringsbudsjettet for 2012 en forutsetning om at 0,5 mill. kr. skal overføres fra driftsregnskap til
investeringsregnskap for finansiering av kapitalinnskudd i KLP da dette ikke er lovlig å dekke med
låneopptak.

Utvikling i endelige innbyggertall:
1.1.2013 1.1.2012
Innbyggertall
4139
4126

1.1.2011
4124

1.1. 2010
4159

1.1. 2009
4138

1.1. 2008
4111

Dette gir en økning på 13 personer i Drangedal i løpet av 2012 tilsvarende en økning på 0,32 % i
forhold til forrige årsskifte.
Befolkningsveksten på landsbasis ble 1,31 % i 2012. Tilsvarende vekst for Telemark i 2011 utgjør
0,52 %.
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1.11 Kommunestyresaker i 2012
02.02.2012
1/12
Godkjenning av protokoll fra møte 15.12.2011
2/12
Søknad om rammetillatelse for leiligheter Gautefall hotell, gnr.44 bnr. 22 og 23.
3/12
Videre utvikling av Suvdølavassdraget.
4/12
Samarbeidsavtaler mellom Sykehuset Telemark HF og Drangedal kommune
5/12
Rullering av helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan
6/12
Boligsosial handlingsplan for Drangedal kommune 2012 - 2020
15.03.2012
7/12
Godkjenning av protokoll fra møte 02.02.2012
8/12
1.gangsbehandling av reguleringsplan for Motjenn
9/12
Organisering av Viltnemnd i Drangedal kommune
10/12 Fjernvarmeanlegg i Drangedal - realisering
11/12 Holms hus
12/12 Sofiesgate 2
13/12 Handlingsplan mot barnefattigdom
14/12 Søknad om utvidelse/fornying av selvskyldnerkausjon for lån
15/12 Organisering av friluftsarbeidet i Grenland - rapport fra interkommunalt prosjekt
16/12 Kommunalt næringsfond
17/12 Plan for Forvaltningsrevisjon 2012 - 2015
18/12 Plan for Selskapskontroll Drangedal kommune 2012 - 2015
19/12 Årsmelding for 2011 Kontrollutvalget i Drangedal kommune
20/12 Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet - 2012
21/12 Delegeringsreglement
22/12 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan gnr. 44 bnr. 19 f. 1
25.04.2012
23/12 Driftsrapport for 2011 - Drangedal everk KF
24/12 Gautefall Biathlon KF - Vedtektsendring
25/12 interkommunalt samarbeide om gjeldsrådgiver
26/12 Revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (2012-2015)
27/12 Nedsetting av plangruppe for Den kulturelle spaserstokken i Drangedal
28/12 Tilstandsrapport for pleie- og omsorgstjenesten i Drangedal kommune, 2011
29/12 Endring av åpningstider ved SFO.
30/12 Overordnet ROS analyse for Drangedal kommune
31/12 Rehabilitering-/utvidelse av Kroken kirke
32/12 Strategisk Næringsplan for Grenland 2012 – 2015
33/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for salg og skjenking av alkohol i Drangedal kommune 2012 - 2016
34/12 Instruks for Fagnemnd for utmark
35/12 Organisering av næringsarbeidet i Drangedal kommune
36/12 Oppnevning av medlemmer til fagnemnd for utmark
37/12 Valg av forliksråd for perioden 2013 - 2016
38/12 Valg av skjønnsmedlemmer 2013 – 2016
39/12 Oppnevning av medlemmer til valgstyret for stortingsvalget og sametingsvalget 2013
14.06.2012
40/12 Godkjenning av protokoll fra møte 25.04.2012
41/12 Søknad om fritak fra politiske verv
42/12 Valg av nytt medlem til formannskapet
43/12 Valg av ny varaordfører
44/12 Høring av søknad om endring av manøvreringsreglement for Toke-magasinet i Kragerøvassdraget
45/12 Drangedal everk KF, Årsregnskap 2011
46/12 Drangedal everk KF, Årsberetting 2011
47/12 DKE KF - Årsregnskap og årsberetning 2011
48/12 Gautefall Biathlon KF - Årsregnskap og årsberetning 2011
49/12 Årsmelding 2011
50/12 Rapportering pr. 31.12.2011 i henhold til finansreglement
51/12 Skatteregnskapet for 2011
52/12 Kommuneregnskapet for 2011
53/12 Tertialrapport januar - april 2012 samt budsjettendringer
54/12 DKE KF - Lån til investeringer 2011
55/12 Gautefall Biathlon KF - Tertialrapport
56/12 Driftsrapport Drangedal everk KF pr.31.03.12 (1 kvartal)
57/12 Endring av nettleie tariffer fra 01.07.2012
58/12 Prinsipper for økonomistyring i Dangedal kommune
59/12 Årsmelding for Grenlandssamarbeidet - 2011
60/12 2. Revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (2012-2015)
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61/12 Delegering - fjernvarmeanlegget
62/12 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - vannområde Kragerøvassdraget
63/12 Retningslinjer for rekruttering og avlønning av ettersøkskorpset
64/12 Ny 1. gangsbehandling for reguleringsplan Motjenn
65/12 Gebyrer ved konsesjon og delingssaker
66/12 Fremtidig bruk av Drangedal aktiviteter
67/12 Samarbeidsavtaler mellom Telemark Sykehus og Drangedal kommune
68/12 Grenlandspakke 2.
69/12 Endring i organisering av Grendebarnehagene
70/12 Høyhastighetsutredningen - høring fra Drangedal kommune
71/12 Forvaltningsrevisjon av Konsesjonsbehandling i Drangedal kommune
72/12 IATA - endring av selskapsavtale
73/12 Godkjenning av ny deleier i Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS
74/12 Oppnevning av lagrettemedlemmer, jordskiftemeddommere og meddommere til tingretten for perioden 2013 -2016
06.09.2012
75/12 Godkjenning av protokoll fra møte 14.06.2012.
76/12 Driftsrapport Drangedal everk KF pr. 30.06.2012 (1.kvartal)
77/12 Fallrettigheter i Lindalselva/Graveelva.
78/12 Forprosjekt - Helhetlig utvikling av Kragerø Sykehus
25.10.2012
79/12 Godkjenning av protokoll fra møte 06.09.2012
80/12 Tertialrapport januar-august 2012 med budsjettendringer
81/12 Fjernvarmeanlegg i Drangedal - endret kostnadsramme
82/12 2.gangsbehandling Reguleringsplan for Motjenn
83/12 2. gangsbehandling Revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (2012-2024)
84/12 Drift av kultur og kinotilbudet i kultursalen i Drangedal 10-årige skole
85/12 Trafikksikkerhetsplan
86/12 Ordenreglement for skolene i Drangedal kommune
87/12 Nytt ordens- og utleiereglement for idrettshallen i Drangedal kommune
88/12 Endring i rutiner rundt opptak til kommunale barnehager
89/12 Gautefall Biathlon KF - Økonomirapport pr. 31.08.2012
90/12 Gautefall Biathlon KF - Tillegg til økonomirapport pr. 31.08.2012
91/12 Gautefall Biathlon KF - Opptak av lån i Kommunalbanken
92/12 Gautefall Biathlon KF - Østlandsmesterskapet 2013
93/12 DKE KF - Økonomirapport pr. 31.08.2012
94/12 DKE KF - Opptak av lån
95/12 DKE KF - Salg av Kapelanbolig i Kroken
96/12 DKE KF - Investeringsprosjekter
97/12 Etablering av frisklivsentral
98/12 Stortings- og sametingsvalget 2013 - Fastsettelse av valgdag
15.11.2012
99/12 Godkjenning av protokoll fra møte 25.10.2012
100/12 Tilstandsrapport for grunnskolen i Drangedal kommune.
13.12.201
101/12 Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012
102/12 Budsjett 2013 for Drangedal Everk KF
103/12 DKE KF - Budsjett 2013
104/12 DKE KF - Energi og klimaplan
105/12 Gautefall Biathlon KF - Budsjett 2013
106/12 Kommunal planstrategi
107/12 Høring av dokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Vest-Viken
108/12 Mål for lærertetthet, undervisningstimetall og regler for klassedeling
109/12 Ubrukte lånemidler 2012
110/12 Folkevalgtes lønns- og arbeidsvilkår
111/12 Kommunalt næringsfond - 2013
112/12 Budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2015
113/12 Spillemidler 2013
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2. Drangedal kommune 2012
I 2012 besluttet rådmannens ledergruppe at målstyringsverktøyet BMS (-balansert målstyring)
skulle oppgraderes for at tallmaterialet i større grad skulle kunne brukes som bakgrunn for
rapportering fra avdelingene. Denne ―ombyggingen‖ av BMS har også ført til endringer i
oppsettet. Det er gjort endringer i presentasjon av måltall fra medarbeiderundersøkelsen og
brukerundersøkelsene, men talla er likevel sammenlignbare med tidligere år.

2.1 - Brukertilfredshet

Resultat
Resultat for kommunen
Mål
Trend

Verdi
5,0
4,5

Dato intervall
2012
2012

Kommentarer
Brukertilfredsheten måles på en skala fra 1-6, der 6 er det høyeste mulige oppnåelige resultat. Målet
for brukertilfredsheten for 2012 var satt til 4,5. Drangedal kommune har i 2012 oppnådd et resultat
på 5 totalt for brukerundersøkelsene som er gjennomført i Sektor for Oppvekst og undervisning og
Sektor for Helse og velferd. Sektor for Plan næring og kultur har ikke gjennomført
brukerundersøkelser i 2012. Brukertilfredsheten var i 2011 på 4,9. Resultatet fra brukertilfredsheten
for 2012 er godt over måltallet på 4,5, og viser en oppgang fra 2011.
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2.2 - Brukermedvirkning

Resultat
Resultat for kommunen
Mål

Verdi
5,0
4,5

Dato intervall
2012
2012

Trend

Kommentarer
Drangedal kommune oppnår 5 av 6 mulige på brukermedvirkning for 2012. Dette er godt over
målet på 4,5 og en økning fra 4,6 i 2011.
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2.3 - Tilgang til informasjon

Resultat
Resultat for kommunen
Mål

Verdi
5,0
4,5

Dato intervall
2012
2012

Trend

Kommentarer
Resultatet for 2012 for brukernes tilgang til informasjon viser 5. Målet var 4,5, og resultatet er godt
over målsetting.
Drangedal kommune ønsker å gjøre mest mulig informasjon tilgjengelig på sin internettside. Det vil
også fremover være et satsningsområde å sørge for at informasjonen som finnes her er god og
oppdatert og at innbyggerne finner mest mulig informasjon om kommunen og kommunale tjenester
her.
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2.4 Medarbeidertilfredshet

Resultat
Resultat for kommunen
Mål

Verdi
4,7

Dato intervall
2012

4,7

2012

Trend

Kommentarer
Medarbeiderundersøkelsen for 2012 ble gjennomført i oktober. Det var totalt 433 ansatte som
mottok undersøkelsen og 271 svarte. Dette gir en svarprosent på 62,6 %. Dette er en lavere
svarprosent enn i 2011, og rådmannen ønsker å se på mulige tiltak for å øke deltakelsen ved neste
medarbeiderundersøkelse.
På medarbeiderundersøkelsen gir de ansatte poeng for hvert spørsmål på en skala fra 1-6.
Målet for medarbeidertilfredshet ble satt til 4,7 for 2012.
Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen er vektet og ble totalt for hele kommunen 4,7 poeng for
2012, og når dermed målet for året. Medarbeiderundersøkelsen viser en økning fra 2011 på 0,3
poeng.
Resultatene viser at medarbeiderne trives godt med sine kollegaer, og gir dette hele 5,44 poeng.
Samarbeidet med kolleger på arbeidsplassen får 5.24 poeng. De gir også 5,14 poeng på spørsmål
om det er et mobbefritt miljø.
De ansatte mener de har nødvendig kompetanse til å gjøre jobben, og gir dette 4, 82 poeng, og de
ansatte gir 4,98 poeng til hvor fornøyde de totalt sett er med innholdet i jobben sin.
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De ansatte opplever at det er trygt på arbeidsplassen sin, og gir dette 4,98 poeng. De synes de kan
varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og gir dette 4,75 poeng. Skjema for varsling
ligger lett tilgjengelig på Ansattportalen.
Ansatte er godt kjent med målene for sine arbeidsplasser og gir dette 5,06 poeng. De bidrar også
aktivt til at arbeidsplassen skal nå disse målene, og gir dette 4,95 poeng. Medarbeiderne gir 4,16
poeng på spørsmålet om de har nok tid til å gjøre jobben sin, en økning fra i fjor da resultatet var
3,73.
Inneklimaet får i år en poengsum på 3,56. Dette er en liten økning fra i fjor da resultatet ble 3,53.
Hvor fornøyde de ansatte er med den overordnete ledelsen i kommunen får i år 4,02 poeng. Dette er
en økning fra 2011 da resultatet ble 3,63 poeng
De ansatte er svært fornøyde med sin nærmeste leder, og gir hele 5,02 poeng, en økning fra 4,84
poeng i 2011. På spørsmålet om de får tilstrekkelig tilbakemelding på jobben de gjør, gir de 4,46, en
økning fra 4,29 poeng i 2011. . Medarbeiderne mener at nærmeste leder er lydhør for deres
synspunkter, og gir dette 4,82 poeng.
De ansatte har mulighet til å jobbe selvstendig, og gir dette 5,25 poeng, og de mestrer jobben sin ut
fra forventningene som stilles, og gir dette 4,97 poeng.
Muligheten til å få en stillingsstørrelse som er tilpasset den ansattes behov får 4,45, en liten økning
fra 2011 da resultatet ble 4,32 poeng.
Arbeidstakerne i kommunen er stabile, og gir 5,15 poeng på spørsmålet om de tror at de jobber i
kommunen om 3 år. Om medarbeiderne vil anbefale andre å søke jobb på deres arbeidsplass får
5,17 poeng. Medarbeiderne i Drangedal er også stolte over arbeidsplassen sin, og gir dette en høy
poengsum på 5,09 poeng, en økning fra 4,85 i 2011.
Resultatene fra undersøkelsen har videre blitt fulgt opp i sektorene der sektorlederne har hatt
ansvaret for å følge opp resultatene med sine ledere.

Soloppgang en strålende vinterdag ved Naasvann.
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2.5 Medvirkning

Resultat
Resultat for kommunen
Mål

Verdi
5,3

Dato intervall
2012

4,6

2012

Trend

Kommentarer
«Medvirkning» er en sammenstilling av resultatene fra 6 spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen
som berører ulike sider av dette temaet. Medarbeiderne gir tilbakemelding om at de er godt
fornøyde med muligheten til medvirkning på arbeidsplassen Lederne har også fokus på dette bland
annet gjennom samarbeidet med de tillitsvalgte. Resultatet på 5,3 er hele 0,5 poeng høyere enn i
2011 da medvirkning fikk 4,8 poeng.
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2.6 Informasjon

Resultat
Resultat for kommunen
Mål

Verdi
5,1

Dato intervall
2012

4,5

2012

Trend

Kommentarer
Resultatene er en sammenstilling av resultatene fra 9 spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen som
berører ulike sider av temaet informasjon.
Målet for medarbeidernes tilgang til informasjon ble satt til 4,5 for 2012, og resultatet ble 5,1, en
stor økning fra 4,6 i 2011.
Informasjon gjøres tilgjengelig for alle ansatte på Ansattportalen. De ansatte gir 4,83 poeng på
spørsmålet om de får nok informasjon til å gjøre en god jobb.
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2.7 Kompetanse (egenvurdert kompetanse)

Resultat
Resultat for kommunen
Mål

Verdi
5,1

Dato intervall
2012

4,7

2012

Kommentarer
Egenvurdert kompetanse er et nytt mål for 2012. Resultatene er en sammenstilling av svarene på 6
av spørsmålene i medarbeiderundersøkelsen som omhandler de ansattes egen opplevelse av om de
har tilstrekkelig kompetanse til å utføre jobben. Rådmannens ledergruppe har valgt å sette måltallet
til 4,7 for 2012. Resultatet viser at vi er godt over måloppnåelse med et resultat på 5,1 totalt for
kommunen og at ansatte i stor grad opplever å ha nødvendig kompetanse i jobben sin

2.8 Sykefravær

Resultat
Virkelig

Verdi
6,2%

Dato intervall
2012

I fjor

6,2%

2011

Mål

5,5%

2012

Antall sykedager

4 921,2

2012

Mulige dagsverk

79 863,7

2012

Sykefravær <16 dager

1 830,1

2012

Sykefravær > 16 dager

3 091,1

2012

Trend
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Kommentar
Sykefraværet for Drangedal kommune for 2012 var totalt på 6,2 %, og dermed likt som resultatet for

2011. Målet for 2012 var på 5,5%, og ble ikke oppnådd. Sykefraværet for Drangedal ligger likevel
under gjennomsnittsnivået for kommunal sektor.
Tal fra NAV viser at legemeldt sykefravær for Drangedal kommune var på 7,9 for 1. kvartal, 5,7 for
2. kvartal, 5,8 for 3. kvartal og 5,2 for 4. kvartal i 2012.
Sektor for Teknikk, landbruk og kultur hadde lavest fravær på 1,2 % for 2012, Oppvekst og
undervisning hadde et sykefravær på totalt 5,4 % i 2012 og Helse og Velferd hadde et fravær på
7,4 %.
Lederne følger opp de ansatte og lager oppfølgingsplaner. Oppfølgingen og rapporteringen
gjennomføres via Altinn av alle ledere. Bedriftshelsetjenesten skal delta på dialogmøter på
arbeidsplassene og bistår ved behov for tilrettelegging. Bedriftshelsetjenesten har egne sektorvise
planer for tiltak i 2012. Det er gjennomført risiko og sårbarhetsanalyser i alle avdelinger i 2012, og
utarbeidet tiltak på bakgrunn av disse som ledd i avdelingenes HMS plan. Kommunen har
videreført avtale om subsidiert trening som helsefremmende tiltak i 2012.
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3. Rådmann med stab
Fra 2012 har rådmannen valgt å ta med omtale av staben i årsmeldingen for å presentere
arbeidsområdene og satsningsområdene i disse avdelingene. Vi har ikke historikk i BMS når det
gjelder medarbeidertilfredshet eller sykefravær på Rådmann med stab, og presenterer derfor bare
grafer for medarbeidertilfredsheten totalt.
Avdelingene som er organisert under Rådmann med stab er Rådmannskontoret,
Økonomiavdelingen og Servicekontoret, IKT avdelingen og Lønn og personalavdelingen.
Resultatene for medarbeidertilfredshet og tall for sykefravær blir også presentert og kommentert.
Rådmann med stab har totalt 20,7 årsverk og er lokalisert i kommunehuset.

3.1 Rådmannskontoret
Rådmannskontoret har en fast bemanning på 4 stillinger.
I 2012 har det i tillegg vært tilknyttet en prosjektstilling på 40%.
Kontoret har følgende funksjoner:
 Kommunens postmottak, med ansvar for journalføring, offentlige postlister og kommunens
sentralarkiv.
 Politisk sekretariat og utvalgsbehandling, samt saksbehandling av salg/skjenkebevilling i
kommunen. Sekretariatet har også ansvar for praktisk tilrettelegging og gjennomføring ved
ordinære Kommune, Fylkesting og Stortingsvalg.
Rådmannen har det øverste administrative ansvaret i kommunen.
I tillegg til ordinær drift av ovennevnte funksjoner og arbeidsoppgaver har kontoret i 2012 stått
ansvarlig for opplæring og implementering av nytt system for sak/arkiv i hele
kommuneorganisasjonen. Dette er et felles IKT-system som er kjøpt inn og skal benyttes av alle 6
grenlandskommunene. Drangedal kommune var den første av de 6 kommunene som implementerte
systemet tidlig på vinteren/våren 2012.

3.2 Økonomiavdelingen og Servicekontoret
Økonomiavdelingen har hatt fokus på å øke kvaliteten på kommunens budsjettering i tett samarbeid med
sektorene. Samtidig har man tilstrebet å være mest mulig ajour med regnskapsføringen spesielt i forhold til
rapportering pr. tertial. Det er videre lagt vekt på å hjelpe sektorene med korrekt periodisering av budsjettet
på de vesentlige delene der feilperiodisering kan gi misvisende informasjon. De nye rutinene etter at vi tok i
bruk Agresso fakturering, har gjennom året blitt godt innarbeidet. De ansvarlige for skatt og innkreving har
opprettholdt høy kvalitet med gode resultater på innkrevingen. Økonomiavdelingen yter utstrakt service
overfor DKE KF og GB KF. I tillegg bistår vi Servicekontoret med bl.a. saksbehandlingen på forvaltning av
startlån.
Servicekontoret har som mål å møte henvendelser fra publikum med en rask ekspedisjon og utfører løpende
den saksbehandling som er delegert til kontoret. I tillegg formidles kontakt videre til rette saksbehandler på
de områder som de ulike sektorene må besvare. Til tross for perioder med sykefravær gjennom 2012 har
man greid å etterleve ønsket om høy servicegrad. Servicekontoret har også en viktig rolle med å håndtere
henvendelser fra publikum og fra media hvis kriseberedskap blir satt i verk.
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3.3 IKT- avdelingen
Drift 2012
IKT-avdelingen i kommunen har i 2012 bestått av 3 årsverk.
Avdelingen har ansvar for all drift og vedlikehold av kommunens klienter, servere og telefoniløsninger med
unntak av legekontoret. IKT avdelingen jobber kontinuerlig med fornyingsprosjekter og har i 2012 jobbet
med å fornye mye gammelt utstyr både på klient og server siden.

Avdelingen har implementert og/eller deltatt i følgende prosjekter:
Sak/arkiv løsningen Public 360
Papirløse møter:
Oppsett og klargjøring av iPad’er for politikere.

Helsestasjon:
Overtatt drift av server fra ekstern driftsleverandør. Fagapplikasjon er oppgradert til Winmed 3.

Virtuelt miljø:
Installert VMWare og klargjort for virtualisering av servere. Hensikten er å utnytte ressurser mer effektivt.

Skoledomene:
Skien kommune driftet tidligere vårt skoledomene. Dette ble overført tilbake til Drangedal, det er opprettet nytt domene
og installert to skole servere.

3.4 Lønn og personalavdelingen
Personalavdelingen har 4 ansatte og 3,5 årsverk. Vi arbeider tett ut mot resten av kommuneorganisasjonen og
de ansattes organisasjoner. Vi utbetaler lønn til kommunalt ansatte, DKE KF, Drangedal kirkelige fellesråd
samt utbetaler godtgjøring til folkevalgte. Det ble utbetalt 201 millioner i lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift
i 2012.
Hovedoppgavene er lønnsarbeid, saksbehandling, rådgivning og veiledning innen personalområdet,
forhandlinger, rekruttering med søknadsadministrasjon og overordna HMS arbeid. Personalavdelingen har
oppfølgingsansvaret for frikjøpte tillitsvalgte samt hovedverneombud samt inntaket av lærlinger i
kommunen.
I 2012 var det hovedoppgjøret med lokale lønnsforhandlinger, rekruttering av to nye medarbeidere til
avdelingen og utvikling av nye rutiner innen personalområdet bland annet med bakgrunn i innføringen av
Public 360 som hadde fokus i tillegg til daglig drift. Av overordna HMS aktiviteter ble det lagt til rette for at
alle avdelinger skulle gjennomføre risiko og sårbarhetsanalyser i vårt HMS system Quality Manager +.

Kommunehuset

Foto: Hilde Tveit Kirkeby
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3.5 - Medarbeidertilfredshet

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
5,1

Dato intervall
jan 2012

4,7

jan 2012

Trend

Kommentarer
Medarbeidertilfredsheten for staben får totalt 5,1 poeng av 6 mulige. Medarbeidertilfredsheten er høy, og
godt over målsetting som var 4,7 for 2012.

3.6 - Sykefravær

Resultat
Virkelig
I fjor
Mål
Antall sykedager
Mulige dagsverk
Sykefravær <16 dager
Sykefravær > 16 dager

Verdi
6,8%
4,2%
5,5%
342,2
5 042,9
73,0
269,2

Dato intervall
jan 2012 - des 2012
jan 2011 - des 2011
jan 2012
jan 2012 - des 2012
jan 2012 - des 2012
jan 2012 - des 2012
jan 2012 - des 2012

Trend

Kommentarer
Sykefraværet for Rådmann med stab ligger på 6,8 % for 2012. Dette er over måltallet på 5,5%, og høyere
enn i 2011 da sykefraværet var på totalt 4,2 %.Avdelingene har fokus på oppfølging og tilrettelegging for
arbeidstakere som blir sykemeldt, og vil fortsette dette arbeidet fremover.
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4. Oppvekst og undervisning
Skoleelever: Totalt 555 (VO inkludert)
Følgende fordeling:
Drangedal 10-årige: 191 elever på barnetrinn, 172 elever på ungdomstrinn og 40 elever på
voksenopplæring
Kroken skole: 93elever
Bø: 35 elever
Bostrak: 24 elever
Barnehagebarn: Totalt 184
Følgende fordeling:
Heirekshaug: 115 barnehagebarn
Kroken: 49 barnehagebarn
Bø/Bostrak: 20 barnehagebarn

Kulturskolen: 103 elever

4.1 Barnehagene
De tre barnehagene i Drangedal kommune har hatt en økning i barnetall fra 2011 til 2012. I tillegg
til at det er flere barn det søkes plass for, vises det klare tendenser til at flere barnehagebrukere
ønsker større prosentvise plasser enn tidligere. Drangedal kommune har hittil hatt kapasitet til å
oppfylle de forpliktelsene kommunen har med hensyn til barnehageplasser. Det er imidlertid slik at
det har vært en utfordring å la alle få plass i den barnehage som familien ønsker, og dessuten å
kunne få plass til de barna som ikke oppfyller kriteriene som utløser rett til plass.
I barnehagene generelt har vi de to siste årene sett en utvikling i forhold til at det ønskes plass til
flere barn under 3 år enn tidligere.
Bostrak og Bø barnehage hadde til og med barnehageåret 2011/2012 åpent henholdsvis to og tre
dager i uken. Det vil si at ved behov for barnehageplass mer enn tre dager på Bø eller to dager på
Bostrak måtte barnehagebarna benytte tilbudet i begge barnehagelokalene. Fra og med høsten 2012
har Bø barnehage holdt åpent 5 dager i uken, og det har ikke vært barnehagedrift på Bostrak.
Heirekshaug barnehage er godkjent for 115 plasser for barn over 3 år. Det viser seg at selv om nytt
tilbygg, med plass til 18 barn under 3 år, ble bygget i 2011, har det vært vanskelig å tilby plass til
alle som ønsker å ha barna sine i barnehagen i sentrum av bygda.
Kroken barnehage er godkjent for 57 plasser. Kroken har fra forrige år hatt en økning i barnetallet
på hele 7 barn, men det er likevel ledige plasser i forhold til godkjenningen. Bemanningen er
selvsagt tilpasset det faktiske barnetallet.
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Rugekasse i Kroken barnehage.

Kroken barnehage er et sted der utrolige ting kan skje. Er det kyllinger i eggene, tro?

4.2 Grunnskolene
Visjon for grunnskolene i Drangedal kommune:
“Felles ansvar for faglig, sosial og personlig vekst”
Skolene i Drangedal kommune har i 2012 arbeidet etter felles rutiner og retningslinjer med hensyn
til elevenes faglige og sosiale læring. Retningslinjene er nedfelt i dokumentet ―Kvalitetsvurdering
av virksomhetene etter opplæringsloven i Drangedal kommune‖, som ble utformet i 2011. Teksten i
dokumentet inneholder en oversikt over aktuelle styringsdokumenter, ansvarsfordeling, verktøy for
vurdering, sjekkliste for opplæringsloven, verktøy for vurdering av kvaliteten på opplæringen og
plan for gjennomføring av kvalitetsarbeidet. Satsningsområdene er fortsatt klasseledelse og hjemskole-samarbeid.

Effekten av kvalitetsarbeidet, bør kunne måles på sikt. Det forventes stigende måloppnåelse over tid
hos elevene, både faglig og i forhold til den generelle del av gjeldene læreplan.

Side 28

Standpunktkarakterene for avgangsklassene i grunnskolen i Drangedal vises i tabellen under.
Resultater – Standpunktkarakterer – Grunnskole
Fag

2010/2011

2011/2012

Differanse fra
forrige periode

Telemark (2012)

Differanse mellom
fylke og kommune

Engelsk skriftlig
Engelsk
muntlig
Engelsk
fordypning
Tysk 1
Kunst og
håndverk
Kroppsøving
Matematikk
Mat og helse
Musikk
Naturfag
Norsk
fordypning
Norsk
hovedmål
Norsk sidemål
Norsk muntlig
RLE
Samfunnsfag

3,5
3,8

3,6
3,8

+0,1
0

3,7
3,9

-0,1
-0,1

3,6

3,5

-0,1

3,5

0

3,3
4,5

3,8
4,4

+0,5
-0,1

3,8
4,2

0
+0,2

4,8
3,6
4,8
4,9
3,9
3,3

4,8
3,4
4,7
4,6
3,8

0
4,4
+0,4
-0,2
3,4
0
-0,1
4,3
+0,4
-0,3
4,2
+0,4
-0,1
3,9
-0,1
Ingen tall for skoleåret 2011/2012

4,0

4,1

+0,1

3,8

+0,3

3,6
3,9
3,7
3,9

3,6
4,2
4,0
4,1

0
+0,3
+0,3
+0,2

3,5
4,0
3,9
3,9

+0,1
+0,2
+0,1
+0,2

Det er satset mye på grunnleggende ferdigheter i de sentrale teoretiske fagene i skolene de siste
årene. Skolene i Drangedal har dette året rettet fokus på kartlegging av elevene, slik at lærere og
elevene selv til enhver tid skal vite på hvilket nivå elevens faglige ferdigheter skal plasseres. Dette
gir skolene bedre mulighet til å tilpasse opplæringen til elevenes nivå, noe som igjen vil kunne øke
elevresultatene. Godt implementerte systemtiltak av denne typen vil motvirke tilfeldigheter i
elevresultatene. Det ble i forrige periode fastsatt kvantitative resultatmål for karakterer, resultater av
nasjonale prøver, samt elevundersøkelsen. Disse vil bli behandlet separat i tilstandsrapporten for
2012.
Skoleutbyggingen i sentrum er godt i gang og byggeprosessen har foreløpig fulgt oppsatt
framdriftsplan. 7.juni 2013 skal første byggetrinn stå ferdig. Dette består bl.a. av 4 klasserom, to
baser med hver sine kjøkkenkroker, garderober til elevene, arbeidsrom for ansatte, møterom,
grupperom, renholds rom, kopisenter, lager, garderobe for artister, WC innelukket med vanlige
dører, og sist men ikke minst – den flotte nye kultursalen, Tokestua. Den nye skoledelen og
Tokestua vil tas i bruk fra høsten 2013.
I byggeperioden oppleves utfordringer vedrørende trafikkavvikling, støy til tider, mindre uteplass
enn ellers for elevene, og «omveier» for å komme fra den ene delen av skolen til den andre. Vi
oppfatter likevel at Drangedal 10 – årige skole absolutt greier å opprettholde forsvarlig drift under
byggeprosessen.
Fra høsten 2013 vil Drangedal kommune som kjent ha tre skoler. I tillegg til Drangedal 10 – årige
skole vil Bø skole og Kroken skole bestå.—Begge disse skolene skal etter planen restaureres noe i
årene fremover.—Kunst – og Håndverks – avdelingene (sløydsalene i særdeleshet) ved de to
skolene har første prioritet og skal oppgraderes til dagens standard. Oppgradering av inngangsparti
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og lærerarbeidsplasser er også planlagt i 2013.—Det foreligger dessuten tegninger/skisser for
oppgradering av administrasjonsavdeling og klasserom på begge skoler. I løpet ev en 3 – års
periode vil forhåpentligvis både Bø skule og Kroken skole ha fått en oppgradering som både
estetisk og praktisk harmonerer med det som kan forventes av et skolebygg i dag.

Krana er på plass ved Drangedal 10-årige skole
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4.3 Skolefritidsordning (SFO)/Skoleferieordning
I Drangedal Kommune er det SFO ved Drangedal 10-årige skole, Kroken skole og Bø Skole. I
tillegg har vi de siste årene hatt skoleferieordning ved Drangedal 10-årige skole, som også kan
benyttes av elever ved de øvrige skolene. Per 31.12.2011 var antall elever som benyttet SFO som
følger:
SFO Drangedal 10-årige skole: 53 elever.
SFO Kroken skole: 15 elever.
SFO Bø skole: 13 elever.

4.4 Pedagogisk –psykologisk tjeneste (PPT)
Ved utgangen av 2012 har PPT 107 aktive saker (mot 112 ved forrige årsskifte) Sakene er fordelt på
barnehage, skole og VO. Det er en liten økning i antall fra 2010, da tallet var 106 saker.
Hovedtyngden (78,5 %) av den totale saksmengden ligger på grunnskole. Ved utgangen av året var
det gjort enkeltvedtak om spesialundervisning for 10,7 % av elevene mot 12,7 % forrige år, og
enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage for 2,8 % av barna i barnehagene mot 4,8 %
året før.
PPT fikk i løpet av 2012 oppmeldt 54 nye saker (41 året før) og avsluttet 59 saker (35 året før).
Sentrale føringer gir signaler om at PPT ikke skal ha ventetid, og at sakkyndig vurdering av
oppmeldt barn bør foreligge innen 3 måneder. Dette er blitt overholdt i Drangedal kommune i de
aller fleste saker der det blir framsatt krav om sakkyndig vurdering.
Tallet på elever/barn med enkeltvedtak har gått litt ned siden fjoråret, og er nå omtrent på
gjennomsnittet for Telemark. For barnehagene har også tallet gått ned siden 2011, og er relativt lavt.
I tillegg til arbeidet med utredning og sakkyndighetsarbeid i forhold til enkeltelever og enkeltbarn
har PPT i 2012 arbeidet mot foreldre og skole/barnehageansatte. Dette arbeidet består av veiledning
og mindre kurs i forhold til diagnoser og funksjonsvansker hos enkeltelever/barn og grupper av
elever/barn.
PPT leder Fagforum for alle barnehagene i kommunen og deltar i samarbeidsteam/tilpassede
opplæringsteam ved de ulike skolene i kommunen.

4.5 Flyktningetjenesten
Kommunen har i 2012 bosatt 5 flyktninger bestående av en familie på fire og en enslig.
Flyktningetjenesten har en person fast tilsatt i 80 %. For å ha mulighet til å ivareta kommunens
forpliktelser i henhold til introduksjonsloven, opprettet flyktningetjenesten i 2012 en
prosjektstilling, for å ivareta gjennomføringen av introduksjonsprogrammet på en tilfredsstillende
måte i 2012. Den som ble tilsatt i stillingen har et særlig ansvar for å fremskaffe
språkpraksisplasser. (Språkpraksis er i henhold til introduksjonsloven et pålagt arbeidsrettet tiltak i
introduksjonsprogrammet.) Arbeidet i prosjektstillingen har bl.a. medført at 8 av 9 aktuelle personer
på introduksjonsprogrammet fikk tildelt språkpraksisplass høsten 2012, noe vi sier oss svært godt
fornøyd med, - det kan legges til at vi ikke tidligere på langt nær har oppnådd et slikt resultat.
Videre er oppfølgning av barnefamilier, særlig i forhold til barnehage/skole/fritid, et viktig
integreringsarbeid for flyktningetjenesten. For å ha mulighet til å gjennomføre disse oppgavene på
en god måte, opprettet flyktningetjenesten i 2012 en prosjektstilling (60 %) for miljøarbeider.
Sektorleder har her forventninger om økte faglige resultater i skolen og også forbedring med hensyn
til sosial fungering hos flyktningbarna. Stillingen som miljøarbeider vil fortsette ut 2013.
Ved utgangen av 2012 betjente flyktningetjenesten totalt 58 personer, av disse 27 barn.
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4.6 Voksenopplæringa
Voksenopplæringa har nå 40 elever fra mange ulike nasjoner. For stabilitet i bemanning og god
planlegging er det ønskelig med et jevnt og forutsigbart tilsig av flyktninger/elever.
VO har trange forhold slik det er i dag, men ser frem til å få det bedre når den nye skolen står ferdig
i Drangedal. (Da er det tenkt at VO skal ta i bruk «gamle bygget» på tidligere Solberg skole.)

Fra undervisningen på voksenopplæringa.

4.7 Drangedal musikk og kulturskole
Drangedal kommune vil gjennom kulturskolen gi undervisningstilbud av høy kvalitet innen
kunstfag til barn og unge i Drangedal. Kulturskolen ønsker å kunne bidra til gode oppvekstvillkår
for barn og unge i kommunen, og gi elevene meningsfylte og stimulerende aktiviteter som bidrar til
både faglig og sosial utvikling. Et godt kulturskoletilbud kan gi en gevinst både samfunnsmessig,
og overfor enkeltmennesket i form av selvtillit, tilhørighet, identitet, sosial læring, formidlingsevne
og kunnskap.
Kulturskolen gir hvert skoleår tilbud til ca.100 barn og ungdommer fra hele kommunen.
Kulturskolen kan dessverre ikke gi plass til alle søkerne, og det er som tidligere år ventelister på
noen av tilbudene. Kulturskolen har i 2012 hatt flere opptredener på bl. Drangedalsdagene, flere
elevkonserter, bl. a. julekonsert i Drangedal kirke og konsert 17. mai.
Drangedal musikk og kulturskole ble tildelt Sparebankprisen i 2012.

Drangedal musikk og kulturskole v/Thomas Moen ble i 2012 tildelt Sparebankprisen.
Foto: Johnny Stene
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Samlede resultater fra Sektor for Oppvekst og undervisning

4.8 - Brukertilfredshet

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
5,1

Dato intervall
jan 2012

4,5

jan 2012

Trend

Kommentarer
Resultatet av brukerundersøkelsen viser at brukerne er godt fornøyd med tjenestene sektoren
leverer. Et skår på 5,1 på en skala fra 1-6 opplyser om svært fornøyde brukere. Målet som er satt for
Drangedal kommune er 4,5. Oppvekst og undervisning har i flere år hatt resultater godt over dette
måltallet. Resultat for 2012 viser også en oppgang fra året før da resultat ble målt til 4,8.

SB 1.1 - Brukertilfredshet
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4.9 - Brukermedvirkning

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
5,1

Dato intervall
jan 2012

4,5

jan 2012

Trend

Kommentarer
Resultatene viser at brukerne uttrykker tilfredshet med hensyn til å kunne medvirke. Sektoren har i
2012 et skår på 5,1. Resultatet viser en økning fra forrige år da resultat var 4,7 og et resultat godt
over måltallet for Drangedal kommune som er 4,5. Oppvekst og Undervisning har hatt en jevn
stigning i resultatene når brukermedvirkningen måles.

SB 2.1 - Brukermedvirking
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4.10 - Tilgang til informasjon

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
5,0

Dato intervall
jan 2012

4,5

jan 2012

Trend

Kommentarer
Resultatet av brukerundersøkelsen viser et skår på 5,0 med hensyn til tilgang til informasjon.
Poengsummen ligger over måltallet til Drangedal kommune, som er 4,5, og viser en liten økning fra
fjoråret da resultatet var 4,9.

SB 3.1 - Tilgang til informasjon
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4.11 - Medarbeidertilfredshet

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,8

Dato intervall
jan 2012

4,7

jan 2012

Trend

Kommentarer
Resultatet av undersøkelsen viser at medarbeidertilfredsheten gir et skår på 4,8. Dette er en økning
med 0,3 poeng fra de to foregående år, da resultatet begge disse årene viste 4,5. Kommunens måltall
er 4,7 og vi kan med glede si at sektoren nå ligger over denne verdien.
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4.12- Medvirkning

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
5,0

Dato intervall
jan 2012

4,6

jan 2012

Trend

Kommentarer
Resultatet av medarbeiderundersøkelsen gir et skår på 5.0 poeng med hensyn til medvirkning. Dette
viser samme resultat som fjoråret og 0,4 poeng høyere enn måltallet for Drangedal kommune.
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4.13 - Informasjon

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,8

Dato intervall
jan 2012

4,5

jan 2012

Trend

Kommentarer
Resultatet av medarbeiderundersøkelsen viser at tilgangen til informasjon gir et skår på 4,8 poeng.
Dette er samme resultat som fjoråret og 0,3 poeng høyere enn måltallet for Drangedal kommune.
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4.14 - Kompetanse (egenvurdert kompetanse)

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,8

Dato intervall
jan 2012

4,7

jan 2012

Trend

Kommentarer
Resultatet av medarbeiderundersøkelsen gir et skår på 4,8 poeng med hensyn til egenvurdert
kompetanse. Dette viser er resultat som er 0,1 poeng høyere enn måltallet for Drangedal kommune.

4.15- Sykefravær

Resultat
Virkelig

Verdi
5,4%

Dato intervall
jan 2012 - des 2012

I fjor

5,9%

jan 2011 - des 2011

Mål

5,5%

jan 2012

Antall sykedager

1 861,3

jan 2012 - des 2012

Mulige dagsverk

34 473,7

jan 2012 - des 2012

Sykefravær <16 dager

733,5

jan 2012 - des 2012

Sykefravær > 16 dager

1 127,7

jan 2012 - des 2012

Trend

Kommentarer
Sykefraværet har i 2012 vært målt til 5,4 % i Sektoren. Dette er en nedgang fra forrige år på 0,5%
og under kommunens måltall for sykefravær.
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4.16 - Forbruk av budsjett
Denne KPIen (kritiske prestasjons indikatoren) viser akkumulert avvik iht.
forbruk (regnskap) mot periodisert budsjett hiå (hittil i år).
Funksjon utregningen viser : 1 - (akkumulert budsjett - akkumulert
regnskap) / akkumulert budsjett = % avvik forbruk mot budsjett hiå
Resultat
Akkumulert forbruk hittil i år i %

Verdi
100,9%

Dato intervall
jan 2012 - des 2012

Mål

100,0%

jan 2012

-662 362,6

jan 2012 - des 2012

Akkumulert resultat

76 528 304,3

jan 2012 - des 2012

Akkumulert budsjett

75 865 941,7

jan 2012 - des 2012

Akkumulert avvik

Trend

Kommentarer
Regnskapet for 2012 viser at sektor for oppvekst og undervisning har et forbruk tilnærmet lik
budsjett. ( Sektoren har ett lite merforbruk på 0,9 %)
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Akkumulert tallverdier

Akkumulert forbruks oversikt

Utsikt

Foto: Hilde Tveit Kirkeby
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5.Helse og velferd

5.1 - Brukertilfredshet

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
5,0
4,5

Dato intervall
jan 2012
jan 2012

Trend

Kommentarer
Brukerundersøkelsen for 2012 ble gjennomført ved Drangedal Sjukeheim og Lauvåsen bofelleskap
for demente/ skjermet enhet. Av de utsendte spørreskjemaene var det 64 % som besvarte. Etter
tilbakemeldinger fra tidligere, ble spørreskjemaene endret endel ved årets undersøkelse.
Tilbakemeldingene er gode, og brukertilfredsheten har et resultat på 5,0, noe som er på nivå med
tidligere resultater. Det er måten brukere føler seg behandlet på av personalet som gjennomgående
har den høyeste scoren. Det som skiller seg ut i negativ retning, er hvor fornøyd brukerne er med
aktivitetene i avdelingen. Dette følges opp i den utstrekning sektoren har ressurser til det.
Årets undersøkelse har skilt seg noe ut, ved at det er gitt flere utfyllende kommentarer i forbindelse
med undersøkelsen. Dette er til god hjelp for sektoren.
Brukerundersøkelse NAV
Det ble gjennomført 2 brukerundersøkelser ved NAV Drangedal i 2012. Tilbakemeldingene fra
brukerne var gode på mange av våre tjenester slik at kontoret fikk en god score. Men, vi har også
områder hvor scoren var lav. Der hvor vi har størst forbedringspotensiale og som de ansatte
vurderer som et viktig område å jobbe bevisst med inn i 2013 er å møte brukerne med respekt.
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5.2 - Brukermedvirkning

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
5,0
4,5

Dato intervall
jan 2012
jan 2012

Trend

Kommentarer
Brukermedvirkning har i sektor for helse og velferd hatt resultater innenfor måloppnåelse de siste
årene. Årets resultat på 5,0 er likevel bedre enn tidligere. Det er en viktig føring i helse- og
omsorgstjenesten at brukere og pårørende skal ha reell medvirkning i utforming av sine tjenester.
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5.3 - Tilgang til informasjon

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
5,0
4,5

Dato intervall
jan 2012
jan 2012

Trend

Kommentarer
Tilgang til informasjon har ikke tidligere scoret så høyt som i år. Resultatet er på 5,0, og godt
innenfor måloppnåelse.
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5.4 - Medarbeidertilfredshet

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,7
4,7

Dato intervall
jan 2012
jan 2012

Trend

Kommentarer
Medarbeiderundersøkelsen i helse og velferd viste gjennomgående bedre resultater på alle spørsmål
enn tidligere, 146 medarbeidere deltok på undersøkelsen, Dette tilsvarer 62 % av de ansatte i
sektoren. Trivsel sammen med kolleger var det som scoret høyest. Andre forhold, der det også er
vesentlig god score, er at en vil anbefale andre å søke jobb på sin arbeidsplass, stolthet over egen
arbeidsplass og at en tror brukerne er fornøyd med tjenestene som ytes.
For første gang er medarbeidertilfredsheten i sektor for helse og velferd ved måloppnåelse.
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5.5 - Medvirkning

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,8
4,6

Dato intervall
jan 2012
jan 2012

Trend

Kommentarer
Resultatet for 2012 er godt innenfor måloppnåelse når det gjelder medarbeideres medvirkning.
Partssamarbeidet gjennomføres som tidligere i de største avdelingene.
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5.6 - Informasjon

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,7
4,5

Dato intervall
jan 2012
jan 2012

Trend

Kommentarer
Medarbeideres tilgang til informasjon er godt innenfor måloppnåelse.

5.7 - Kompetanse (egenvurdert kompetanse)

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,7
4,7

Trend
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Dato intervall
jan 2012
jan 2012

Kommentarer
Egenvurdert kompetanse er nytt mål for 2012. Sektoren er ved måloppnåelse med et resultat på 4,7.
Av medarbeiderundersøkelsen går det fram at ansatte i stor grad opplever å ha nødvendig
kompetanse. Det er også større tilfredshet med muligheter for læring på jobben enn tidligere, og at
arbeidsgiver legger til rette for viktig kompetanseutvikling. Demensomsorgens ABC har vært
videreført gjennom hele 2012 med 24 deltagere. Dette studieopplegget er ferdig våren 2013, og har
hatt en varighet på to år. Fem av lederne i sektoren startet opp på et lederutviklingsprogram som
består av i alt fire moduler. To av modulene ble gjennomført i 2012. Det er også flere medarbeidere
som har økt sin formelle kompetanse, bl.a. med noe støtte fra Fylkesmannens kompetansemidler.

5.8 - Sykefravær

Resultat
Virkelig
I fjor
Mål
Antall sykedager
Mulige dagsverk
Sykefravær <16 dager
Sykefravær > 16 dager

Verdi
7,4%
7,6%
5,5%
2 583,9
34 965,5
972,5
1 611,4

Dato intervall
jan 2012 - des 2012
jan 2011 - des 2011
jan 2012
jan 2012 - des 2012
jan 2012 - des 2012
jan 2012 - des 2012
jan 2012 - des 2012

Trend

Kommentarer
Sektorens eget måltall for sykefravær er 7,5, og har vært dette i mange år. For første gang er
resultatet bedre enn målet som er satt. Sykefraværet har hatt jevn nedgang i sektoren siden 2009, og
ender på 7,4 for 2012.
Det er fortsatt fokus på forebygging, tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte i sektoren.
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5.9 - Forbruk av budsjett
Denne KPIen (kritiske prestasjons indikatoren) viser akkumulert avvik iht.
forbruk (regnskap) mot periodisert budsjett hiå (hittil i år).
Funksjon utregningen viser : 1 - (akkumulert budsjett - akkumulert
regnskap) / akkumulert budsjett = % avvik forbruk mot budsjett hiå
Resultat
Akkumulert forbruk hittil i år i %
Mål
Akkumulert avvik
Akkumulert resultat
Akkumulert budsjett

Verdi
101,4%
100,0%
-1 573 117,5
112 635 276,2
111 062 158,8

Dato intervall
jan 2012 - des 2012
jan 2012
jan 2012 - des 2012
jan 2012 - des 2012
jan 2012 - des 2012

Trend

Kommentarer
Økonomisk resultat for sektoren er et merforbruk på 1 573 117,- kr. Dette tilsvarer 1,4 %. Det er i
hovedsak merforbruk innenfor hjemmetjenestene (herunder bofellesskapene), NAV og kjøkkenet
som er av betydning. Kommunen har hatt et mindreforbruk på medfinasiering av
sykehusinnleggelser og utskrivningsklare pasienter på 1,4 millioner. Dette medvirker til at det
økonomiske resultatet har blitt så bra som det har blitt. Noe av merforbruket i hjemmetjenestene, er
også dekt inn ved mer refusjoner for ressurskrevende tjenester. Dette gjelder primært
hjemmetjenesten i Kroken. Når det gjelder merforbruk i forhold til budsjett på kjøkkenet er det
viktig å understreke at effektiviseringstiltak gjennomført i 2010 og 2011 fortsatt gir ønsket effekt.
Det er budsjettposter for matvarer og utsyr som ikke er regulert på flere år, som derfor er reellt
underbudsjettert. Utgifter ved kjøkkendrifta er 1 million kroner lavere i 2012 enn i 2009.
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Oppfølging av omstillingsvedtak
Drangedal Aktiviteter ble lagt ned i august 2012. Brukere ivaretas med egnede tiltak i sektor.
Oppgaver knyttet til støttekontaktordningen er overført til Familiens Hus. Administrasjon av "Inn
På Tunet"-tilbud, er overført til tjenestekontoret. Ansatte er omplassert til annen drift. Lokalene er
omgjort til å huse fysio- ergoterapitjeneste. Det er også etablert friklivstilbud i lokalene. Dette har
vært behandlet som egen sak i kommunestyret.
Ved pensjonsavgang ble merkantil stilling ved sektorleders kontor inndratt, høsten 2012. Noe
merkantiloppgaver er overført til merkantil tjeneste ved Familiens Hus. Merkantile oppgaver
forøvrig er effektivisert som en følge av innføring av nytt sak- arkiv-system og elektronisk
fakturabehandling.
Detalj fra dør
Foto: Hilde Tveit
Kirkeby

Tilskuddsmidler/ prosjekt
2012 var det siste året som regjeringen hadde øremerkede tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid.
Drangedal kommune fikk også i 2012 tilskudd til drift av "Møtestedet" - dagsenter for
rusmisbrukere og LAV (lavterskel helsetilbud i rusomsorgen). I tillegg fikk kommunen betydelig
tilskudd til opprettelse av LOS-stiling i tilknytning til skole/skolehelsetjeneste. Denne stillingen
kom ikke i gang før januar 2013, og midlene er overført til 2013. (totalt for alle tilak 784 856,-kr.)
Barnevernet fikk tilskuddsmidler til 100 % stilling av regjeringens styrking av kommunal
barneverntjeneste (587 100,-kr). Gjennom året ble det brukt ca. 60 % stilling. Resterende midler er
overført til 2013.
Kommunen fikk tilskudd til etablering av 100 % boveilederstilling i 2012 (550 000,-kr).
Rekrutteringsarbeidet ble avsluttet høsten 2012, og boveileder har nå startet opp i stillingen. Deler
av tilskuddet ble brukt til engasjement av boveiledere for spesifikke oppdrag i påvente av fast
tiltredelse i stillingen.
Kommunen fikk tilskudd fra Fylkesmannen til Kompetanseløftet innen helse- og omsorgssektoren
(110 000,-kr). Midlene er brukt til individuelle stipend til medarbeidere som øker sin formelle
kompetanse (2 vernepleierutdanninger og 2 sykepleierutdanninger). Fem ledere i sektor som tar
lederutdanning og 24 medarbeidere som gjennomfører Demensomsorgens ABC.
Gjennom samhandlingsmidler fra Helsedirektoratet fikk kommunen 200 000,- til å prøve ut en
modell om helhetlig rehabilitering. I samarbeid med Kragerø Sykehus ble det tatt i bruk
ergoterapeutressurser fra sykehuset, som også jobber ute i kommunen. Noe av prosjektets hovedidè
er at pasientene skal følges opp både før, under og etter sykehusbehandling av samme person/ team.
Prosjektet startet opp i september 2012, og kan videreføres inntil 3 år, forutsatt fortsatt støtte.
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Inn på Tunet brukere henter hesten Foto: Hilde Tveit Kirkeby

Flere inn på tunet i 2012.
Flere inn på tunet prosjektet har vært inne i sitt 2. år i 2012. Prosjektet driftes med blant annet
midler fra Innovasjon Norge sitt Inn på tunet løft. (totalt 500 000,-kr)
20 februar 2012 presenterte Regjeringen ved Landbruks og matministeren ny nasjonal strategi for
Inn på tunet (IPT) og ny logo/ godkjenningsordning for IPT. Strategien har som mål «å utvikle
kvalitetssikrede og samfunnsnyttige velferdstjenester med gården som arena». Den nye
godkjenningsordningen skal sikre at tjenestene tilbudt gjennom Inn på tunet skal være
kvalitetssikret og dokumenterbare. Alle gårder som vil betegne seg som Inn på tunet gårder må
gjennom en godkjenning basert på kvalitetssystemet for IPT.
Før jul 2012 fikk vi beskjed fra Matmerk at begge våre IPT gårder er godkjente.
Temadag Inn på tunet
Som en del av prosjektet Flere inn på tunet i Drangedal ønsket vi å lage en temadag for alle
kommuner i Telemark her i Drangedal. I samarbeid med Fylkesmannen i Telemark og Inn på tunet
nettverket i Telemark laget vi et godt program og fikk tak i inspirerende foredragsholdere til
temadag. Da påmeldingsfristen gikk ut en uke før temadagen hadde vi kun fått 4 påmeldte fra andre
kommuner enn Drangedal. Dette var trist, men vi så ingen annen løsning enn å avlyse dagen. Det
ble laget en egen rapport på dette. Vi fikk tildelt BU tilskudd til å arrangere denne dagen, men vi
valgte å be Fylkesmannen om å trekke dette tilskuddet tilbake siden vi ikke fikk arrangert dagen i
de formene vi hadde tenkt.
Prosjektlederstilling ble redusert fra 1. august. 2012, pga. vedkommendes overgang til andre
arbeidsoppgaver. Ledige midler brukes til utprøving av flere tiltak på Inn På Tunet gårdene.
Det er sendt ut 2 nyhetsbrev i 2012.
Videre drift 2013
Vi har fått tilsagn om midler til videre drift og avslutning av prosjektet i 2013.
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Deltakere fra “Demensomsorgens ABC” Foto: Karlien De Schuyteneer

Oppfølging rådmannens prioriteringer 2012
Handlingsplan mot barnefattigdom ble ferdig utarbeidet, og vedtatt av kommunestyret våren 2012.
Administrasjonen har ikke hatt kapasitet til å følge opp planen så aktivt som ønskelig. Det var en
tverrfaglig arbeidsgruppe som jobbet med planen, så innhold og føringer er godt kjent i de mest
aktuelle tjenestene. Det er etablert gjeldsrådgiverstilling ved NAV, som et av tiltakene beskrevet i
planen.
Boligsosial Handlingsplan ble ferdig utarbeidet, og vedtatt av kommunestyret våren 2012. Planen er
et konkret og godt arbeidsverktøy i daglig drift. Som et resultat av planen er kommunen bl.a. tildelt
tilskudd til styrking av boveilderfunksjonen i kommunen.
Arbeidet med rullering av helhetlig ruspolitisk handlingsplan ble startet opp våren 2012. Fullføring
av rulleringen vil ferdigstilles i 2013.
Spaden ble satt i jorda for bygging av nye FH-boliger i 2012. Fra sektorens side følges
byggeprosjektet av avdelingsleder for bolig og avlastning til funksjonshemmede. Det er i tillegg
engasjert prosjektleder for forberedelse av ny organsiering og drift i nye boliger. Som en del av
dette prosjektet inngår også arbeidet med å redusere deltidsutfordringer i sektoren.
Det er etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe, som har til hensikt å følge utviklingen av
samhandlingsreformen. Arbeidsgruppen har ikke helt funnet sin arbeidsform, men vil jobbe videre i
2013. Etter et års erfaring, viser det seg at det er begrenset informasjon som kan hentes ut av
statistikkmaterialet i Helsedirektoratet, for kommuner som er såpass små som Drangedal.
Samhandlingsreformen
Alle lovpålagte samarbeidsavtaler er inngått mellom Telemark Sykehus og kommunen.
Organiseringen som er beskrevet i overordnet avtale oppleves som hensiktsmessig. Avtalen om
utskrivningsklare pasienter har gitt føringer på samarbeidet mellom kommune og sykehus i
forbindelse med utskriving av pasienter. Både kommune og sykehus rapporterer om at samarbeid til
pasientens beste har blitt bedre. Etableringen av tjenestekontoret i kommunen sikrer at vi har ett
koordinerende ledd som eneste kontaktpunkt for sykehuset. Dette fungerer godt.
Drangedal kommune fikk totalt ca. 6,7 millioner kroner for å dekke opp økte utgifter i forbindelse
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med medfinansieringsplikten ved medisinsk behandling i sykehus og for å dekke opp utgifter til
betaling for utskrivningsklare pasienter, som kommunen eventuelt ikke maktet å ta i mot på en god
og forsvarlig måte. Avregning av medfinansieringskostnader er ikke beregnet ferdig i
Helsedirektoratet før oktober/november 2013. Slik det ser ut nå, vil Drangedal kommune ha en
mindreutgift totalt sett på 1,5 millioner. Kommunen har ikke hatt utgifter til utskrivningsklare
pasienter i det hele tatt i 2012.
Kreftsykepleierstilling i 20 % ble iverksatt fra 1. mars 2012, som vedtatt av kommunestyret. En
viktig funksjon som gir kontinuitet i oppfølging av kreftpasienter lokalt.
Det har vært jobbet med det mål for øye at det skal være plasser på sjukeheimen tilgjengelig på kort
varsel til en hver tid. Store deler av året har dette latt seg gjennomføre. I 2012 har det kun vært
behov for å kjøpe sykehjemsplasser fra andre kommuner i starten av året.
Kommunestyret vedtok at det skal etableres Frisklivssentral i kommunen, som et prøveprosjekt ut
2014. Arbeidet med tilpassing av lokaler/ utstyr, og rekruttering av personell ble gjennomført høsten
2012. Tilbudet startet opp i januar 2013.

“Hoftegruppe” på Frisklivssentralen

Litt om noen tjenester
FAMILIENS HUS 2013
Barnevern i Drangedal kommune
Barneverntjenesten i Drangedal har 4 ansatte. Gunhild Moen Kvelland overtok som leder 1.
desember 2012.
Økning i antall bekymringsmeldinger fra 2010: 29, 2011: 50, 2012: 54
Antall barn med tiltak fra barneverntjenesten ved utgangen av 2011 var 68, ved utgangen av året
2012 var dette økt til 78.
8,5 % av Drangedals befolkning mellom 0 og 17 år mottar tiltak fra barneverntjenesten,
landsgjennomsnittet er på 4,8 %.
KOSTRA tall for 2012, som baserer seg på regnskapstall og ikke budsjett, viser at
barneverntjenesten har lavere driftsutgifter pr. bruker enn gjennomsnittet i landet.
Barneverntjenesten har tydelig mindre forbruk både mht. saksbehandlere i forhold til antall barn
med tiltak, tiltak til hjemmeboende barn og tiltak for barn der kommunen har overtatt omsorgen.
I 2012 har kommunen mottatt tilskuddsmidler tilsvarende 100 % stilling for å styrke tjenesten.
Det ble gjennomført tilsyn fra Fylkesmannen i 2012. Det ble gitt avvik.
Rus og psykiatri
Avdelingen for rus og psykiatri har i 2012 hatt 4,1 årsverk fordelt på 6 ansatte. Vi har iløpet av året
hatt oppfølging av ca. 60 personer med forskjellige behov. Avdelingen følger opp vedtak om
praktisk bistand og støttesamtaler. Avdelingen har overtatt 4 tjenestebiler fra hjemmesykepleien, og
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det er en bedre ordning for ansatte å bruke tjenestebiler under oppdrag, enn privatbiler.
Dagsenteret for psykiatri mandag og torsdag
0,8 årsverk av avdelingen for rus og psykiatri er tilknyttet dagsenteret.
Dette er et lavterskel tilbud som er åpent fra 8.45 til klokka 15.00. På en vanlig dag er det mellom
10 og 20 brukere på senteret.
Dagsenter for rus hver tirsdag
0,4 dagsverk av årsverkene til avdelingen er tilknyttet dagsenteret
Dette er et lavterskeltilbud for rusmisbrukere. Det kan være alt fra 5 til 15 brukere innom iløpet av
en dag.
Helsestasjon
• Fra august 2012 har helsestasjon hatt redusert bemanning. Årsaken til dette er
sykemelding/oppsigelse. Helsestasjonen mistet da fagansvarlig helsesøster i 65% stilling og satt
igjen med 75% stilling på helsestasjon og 25% jordmor. Fra september 2012 ble det leid inn
helsesøster i 40 % vikariat for å kunne gi et forsvarlig tilbud til helsestasjonens brukere..
• Jordmors ressurs er for liten i fht antall fødsler med tanke på samhandlingsreformen. Det går på
bekostning av helsesøster ressursen da personen som går i denne stillingen har begge rollene.
• Dette har ført til at helsestasjon har måttet prioritere noen oppgaver. Det har blitt tilbudt anbefalt
program ut i fra veilederen for helsestasjon 0-5år med utførelse av faste konsultasjoner. Alle nyfødte
har fått tilbud om hjemmebesøk innen 14 dager som anbefalt i veilederen.
• Helsestasjon har ikke hatt anledning til å tilby noe utover fast program. Det har vært god
tilgjengelighet av helsesøster på helsestasjon til foreldre og barn 0-5 år. Helsestasjon har måttet
redusere antall barselgrupper og det har ikke vært anledning til å starte opp med planlagt
foreldreveiledningsprogram.
• Det har vært liten tid til å utvikle/ajourføre virksomhetsplaner for tjenesten.
• Oppfølging av flyktninger med veiledning og helseopplysning i fht mor/barn har blitt noe redusert.
Det har også vært vanskelig å gi et tilstrekkelig tilbud til foreldre/barn i utsatte familier
• Skolehelsetjenesten har vært uten helsesøster fra desember 2012 og det har kun blitt utført
lovpålagte oppgaver.
Tippen
Tippen har 0,9 årsverk som er fordelt på tre ansatte. Siw Bastnes er leder. Tippen har hatt åpent hver
mandag, torsdag og annenhver fredag + en tirsdag i måneden med junior tippen. Det har vært
variabelt med ungdom. Dette har sammenheng med andre aktiviteter og ting som skjer rundt i
bygda. 17 mai hadde vi som alltid grilling/diskotek på kvelden. Som sommeravslutning hadde vi
vår årlige tur til Tusenfryd som alltid er veldig populær, og forløp også i år problemfri. Tippen
ungdommen er en kjempegjeng å reise på tur med. Vi har hatt 4 personer utvist i 2012, en for
hærverk og 3 for drikking av alkohol. Dette er dessverre noe som skjer med jevne mellomrom.
PLEIE OG OMSORG
Hjemmetjenesten
Det har vært behov for ekstra bruk av ressurser, spesielt i Gudbrandsveien og på Neslandstunet
bofellesskap gjennom store deler av året. Det ble i februar 2012 satt i gang et arbeid med å se på
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organiseringen av hjemmetjenesten vår. Dette arbeidet ble ferdig på slutten av året, og
omorganisering blir gejnnomført i 2013. Det er gjennomgående en endring av brukerbehovene,
både i bofellesskapene og ellers i hjemmetjenesten. Behovene er i større grad knyttet til kognitiv
svikt/demensutvikling og rehabiliteringsoppgaver, enn omfattende fysiske pleiebehov. Dette er på
ingen måte mindre krevende, og det blir behov for både annen kompetanse og andre måter å jobbe
på. Eldresenterets to dager pr. uke, må sies å være en suksess etter ett års drift. Det er maksimal
deltagelse med ca. 10 brukere hver dag, og det er ingen ventelister. Det er kjøpt inn 4 nye biler til
hjemmesykepleien i 2012. Multidose ble i løpet av våren også tatt i bruk i
hjemmesykepleien/bofellesskapene. Det er både tidsbesparende og bedre kvalitetssikring. Emeldinger, som ble innført på slutten av 2011, har vist seg å fungere så bra som forutsatt.
Institusjon
Fra januar 2012 ble antall instsitusjonsplasser utvidet med 7 plasser, da en fløy i Lauvåsen ble
omgjort til skjermet enhet. Det var på bakgrunn av anledningen til å fatte vedtak om bruk av tvang,
at denne omhjemlingen måtte iverksettes. Det har vært fattet tvangsvedtak i 2012, og nødvendige
prosedyrer er fulgt i forbindelse med dette. Drift må nå sies å være i tråd med loven.
Ved Drangedal Sjukeheim har det i perioder vært god kapasitet. Det viser seg at dette ikke har vært
uttrykk for en varig endring, da bildet mot slutten av året endret seg betydelig. Dekning av
sykepleierkompetanse er en stadig utfordring, og helt nødvendig for forsvarlig drift, særlig sett i lys
av de utfordringer samhandlingsreformen stiller oss overfor. Sektoren følger opp dette med å
utarbeide en kompetanseprofil for årene framover. Det ble anskaffet ny storhusholdsvaskemaskin i
2012. Det ble også foretatt en betydelig oppgradering av utearealene, noe som bl.a. gjør det lettere å
bevege seg utendørs med rullator og rullestol.
HELSE
Legetjenesten
Det har vært stabil legedekning og god kontinuitet i legetjenesten. På slutten av året ble det innført
e-resept ved kontoret. Dette er en nasjonal satsing, og styrt fra Helsedirektoratet. Selve innføringen
bød på store utfordringer og mye ekstra arbeid, da systemene viste seg å være noe umodne. E-resept
fungerer nå som forutsatt. Drangedal og Kragerø kommuner har et samarbeid om interkommunal
legevakt. Ved budsjettbehandlingen for 2013, varslet Kragerø kommune at de vurderte endel
omlegginger ved legevakten, bl.a. å koble seg til Skien legevakt på natt. Dette har medført at
Drangedal kommune nå arbeider med å se på ulike alternativer for legevaktordningen framover.
Legekontoret merker også konsekvenser av samhandlingsreformen, da noen rutiner i forbindelse
med sykehusbehandling er endret fra sykehustes side. Det innebærer bl.a. at laboratoriet er under
økende press, fordi det forventes at endel prøver tas lokalt, før planlagte
sykehusinnleggelser/poliklinisk oppfølging.
Fysioterapitjenesten
Høsten 2012 etablerte to fysioterapeuter seg med eget institutt i Strandgata. Disse har driftsavtale
med kommunen og mottar driftstilskudd. Den kommunale fysioterapitjenesten flyttet til gamle
Drangedal Aktiviteter, der lokalene ble oppgradert. Tjenesten ble også supplert med ergoterapeut fra
samhandlingsprosjektet og fysioterapeut og ernæringsfysiolog til frisklivstilbudet. Også i
fysiterapitjenesten merkes endret praksis og rutiner ved sykehuset. Operasjonsteknikker er under
stadig utvikling, og døgnrehabilitering i sykehus reduseres. Dette stiller kommunen overfor andre
utfordringer, og pasientgrupper som strengt må prioriteres til rehabilitering/opptrening. Kapasiteten
blir fort for liten. Det er kronikergruppene som blir skadelidende i det lange løp.
Fysioterapitjenesten prøver å bøte på dette, med å bygge opp gruppetilbud i større grad enn
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tidligere. De har nå lokaler som dette lar seg gjennomføre i.
NAV
Alt arbeidet ansatte ved NAV Drangedal utførte i 2012 var ut fra fokuset: «Arbeid først.»
Arbeidsledigheten var gjennom 2012 lav og stabil, lavere enn gjennomsnittet i fylket og på nivå
med landsgjennomsnittet. Men, siste del av året opplevde vi en øking i antall arbeidssøkere, mange
av disse permitterte og som i hovedsak kom fra bygg og anlegg.
Nav Drangedal hadde i 2012 høy andel langtidssosialhjelpsmottakere samt at vi scoret lavt/ lå under
måltallet for arbeidssøkere til jobb; både ordinære og de med nedsatt arbeidsevne.
Kontorets plan for å møte denne utfordringen er i 2013 å jobbe aktivt med å implementere
standarden for arbeidsrettet brukeroppfølging, samt opplæring i rundskrivet om Lov om sosiale
tjenester i NAV. Dette for å skape en felles kjennskap til, og forståelse for, arbeid først og formålet
med lov om sosiale tjenester. Den største risikoen knyttet til dette, er å følge planen som er lagt; at
alle er til stede og at tidsbruken som er satt av til dette arbeidet er tilstrekkelig og blir fulgt opp.
NAV Drangedal hadde i september -12 tilsyn fra Fylkesmannen i Telemark . Tilsynet avdekket
forhold som gav grunnlag for følgende avvik: «Drangedal kommune, NAV Drangedal, sikrer ikke at
det foretas forsvarlige kartlegginger og vurderinger ved behandling av søknader om økonomisk
stønad fra personer med forsørgeransvar». For å rette opp dette avviket er det utarbeidet en
aktivitetsplan som inneholder tiltak som skal sikre at avviket lukkes.
NAV Drangedal gjorde følgende tiltak for langtidsledige arbeidssøkere i 2012: oppfølgingssamtaler,
arbeidsmarkedskurs og/ eller andre aktuelle/ hensiktsmessige tiltak som arbeidspraksis og
lønnstilskudd. Fokuset var og er å benytte tiltak som NAV Drangedal har til rådighet til enhver tid,
basert på brukerens behov. Kontorets langtidsledige følges opp med utgangspunkt i å gjøre en
individuell vurdering, og ut fra innsatsbehovet, vurdere aktuelle tiltak.
NAV Drangedal hadde i 2012, og har også inn i 2013, egen kontaktperson ved kontoret som følger
opp og har hovedansvar for veiledning og oppfølging av de unge. Hun opplever samarbeidet med
oppfølgingstjenesten i Vestmar som grei. NAV Drangedal hadde i 2012 to arbeidsmarkedskurs
spesielt rettet mot de unge med oppfølgingsbehov.
NAV Drangedal hadde i 2012, og har også inn i 2013, egen kontaktperson ved kontoret som følger
spesielt opp innvandrere. I tillegg har kontoret den 1. tirsdag i hver måned møte med
flyktningkonsulenten, hvor vi er representert tverrfaglig. Tiltaka som brukers overfor denne gruppa
er av de tiltaka kontoret til en hver tid har til rådighet.
NAV Drangedal har samarbeidsavtale med Drangedal kommunes voksenopplæring og
flyktningetjeneste. Denne følges godt opp fra begge parter. NAV Drangedal var som nedfelt i
avtalen høsten -12 på besøk på voksenopplæringssenteret med informasjon om NAVs tjenester;
tiltak og virkemidler, status og prognoser på arbeidsmarkedet, og rettigheter og plikter når det
gjelder økonomiske ytelser.
3 veiledere deltok siste kvartal -12 på en dags kurs i regi av flyktningetjenesten der temaet var
hvordan forstå og bli kjent med andre kulturer.
NAV Drangedal inngikk i 2012 også samarbeidsavtale med Drangedal kommunes rus, psykiatri og
barnevernstjeneste.
NAV Drangedal benyttet i hele 2012 kun statlige tiltak for deltakere i kvalifiseringsprogrammet.
Dette i mangel av kommunale tiltak. Tiltaka for de aktuelle deltakerne har så langt fungert i
varierende grad, og det savnes kommunale lavterskeltilbud.
NAV Drangedal utarbeidet i 2012 aktivitetsplan for arbeidsmarkedsbistand til bedrifter . Den ble
utarbeidet av kontorets IA rådgiver sammen med de 2 veilederne ved kontoret som i hovedsak
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arbeider med sykefraværs oppfølging. For å bedre/ styrke kontorets kompetanse for best mulig møte
og samarbeide med bedrifter deltok 2 veiledere i desember -12 på salgskurs.
NAV Drangedal mottok i 2012 en serviceklage og en melding om ros.
Spesielle hendelser
Drangedal fikk i 2012 en forespørsel fra vår vennskapskommune, Pasvalys, om å være
vertskommune i forbindelse med et kompetansehevingsprosjekt innenfor helsetjenestene.
Kommunene inngikk en samarbeidsavtale om dette sommeren 2012. Selve prosjektet vil
gjennomføres i perioden 27. april til 11. mai 2013.

17. mai toget ved Drangedal sjukeheim

Foto: Hilde Tveit Kirkeby
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6. Plan, næring og kultur

6.1 - Brukertilfredshet
Kommentarer
Det er i år ikkje gjennomført brukarundersøkingar i sektoren på grunn av vansker med å få ut
relevante lister som fylgje av overgang til nytt sakshandsamingssystem - 360.

6.2 Medarbeidertilfredshet

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,8

Dato intervall
jan 2012

4,7

jan 2012

Trend

Kommentarer
Medarbeidertilfredsheten er over målsetting og har fortsatt forbetringa til i fjor.
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6.3 Medvirkning

Resultat
Virkelig
Mål
Trend

Kommentarer
Tilbakemelding på medverknad er over målsetting.
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Verdi
4,8

Dato intervall
jan 2012

4,6

jan 2012

6.4 Informasjon

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
4,6

Dato intervall
jan 2012

4,5

jan 2012

Trend

Kommentarer
Tilgang på informasjon blir vurdert som god og over målsetting.

6.5 Kompetanse (egenvurdert kompetanse)

Resultat
Virkelig
Mål

Verdi
5,2

Dato intervall
jan 2012

4,7

jan 2012

Trend

Kommentarer
Medarbeidarar vurderer sin kompetanse som god og godt over målsettinga.
Ein vil fortsatt ha høgt fokus på naudsynt og framtidsretta oppdatering og opplæring i sektoren.

Vinterveg

Foto: Helge Esborg
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6.6 Sykefravær

Resultat
Virkelig

Verdi
1,2%

Dato intervall
jan 2012 - des 2012

I fjor

1,8%

jan 2011 - des 2011

Mål

5,5%

jan 2012

Antall sykedager

48,5

jan 2012 - des 2012

Mulige dagsverk

3 891,4

jan 2012 - des 2012

Sykefravær <16 dager

22,4

jan 2012 - des 2012

Sykefravær > 16 dager

26,0

jan 2012 - des 2012

Trend

Kommentarer
Sjukefråværet er også i år svært lågt i sektoren.

6.7 Forbruk av budsjett
Denne KPIen (kritiske prestasjons indikatoren) viser akkumulert avvik iht.
forbruk (regnskap) mot periodisert budsjett hiå (hittil i år).
Funksjon utregningen viser : 1 - (akkumulert budsjett - akkumulert
regnskap) / akkumulert budsjett = % avvik forbruk mot budsjett hiå
Resultat
Akkumulert forbruk hittil i år i %

Verdi
100,0%

Dato intervall
jan 2012 - des 2012

Mål

100,0%

jan 2012

0,4

jan 2012 - des 2012

Akkumulert resultat

12 013 969,1

jan 2012 - des 2012

Akkumulert budsjett

12 013 969,5

jan 2012 - des 2012

Akkumulert avvik

Trend
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Meknader til rekneskap 2012.
Rekneskapen syner at drifta i sektoren gjekk i tråd med budsjett i 2012.
Det er likevel nokre avvik ein ynskjer å kommentere spesielt:
Konto 1513, Bygningsavdelingen har eit mindreforbruk som skyldast at sakshandsamar på
byggjesaker i store delar av året har utført oppgåver med byggjeleiing for DKE KF, som er
refundert. Det er også kome inn noko meir avgifter enn budsjettert.
Konto 1515, Kommune-/delplan syner eit meirforbruk i høve til budsjett. Dette skyldast dels
underbudsjettering, som er retta opp i budsjett for 2013 og dels større aktivitet enn normalt, primært
knytt til Toke Brygge.
Konto 1521, Andre tiltak på boligsektor syner eit meirforbruk som i hovudsak skyldast ein sterk
auke i utbetalingar av tilskot til spredt bustadbygging. Desse får kr 30.000.- pr bustad, og i 2012
vart det ferdigstilt i alt 7 bustader som var kvalifisert til tilskot.
Konto 1562 og 1565, Produksjon av vann og avløpsrensing har begge mindreinntekter som skyldast
mindre innbetaling av tilkoplingsavgifter enn budsjettert. Det gjeld i hovudsak hytter på
Gautefallheia, og desse vil i stor grad bli tilkopla i inneværande år. Innkrevde avgifter er svært nær
budsjett på begge områda.

Strandliv

Foto: Anne Kjendsheim
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6.8 Kommentarer til drifta
Større planvedtak i 2012 .
Kommunestyret vedtok PLANSTRATEGI for Drangedal 2012-2016 som er eit overordna
dokument for prioritering og gjennomføring av planarbeid i inneværande periode,
Ny reguleringsplan for MOTJENN vart vedteke etter relativt omfattande debatt og sakshandsaming.
Investeringsprosjekter innen vann og avløp i 2012
Drikkevannssituasjonen på Bostrak og Bø er oppgradert og det er i dag et felles vannverk som
tilfredsstiller Drikkevannsforskriften. Dette innebær ny brønn på Bostrak, nytt
vannbehandlingsanlegg på Bostrak, va-grøft mellom Bostrak og Bø som i hovedtrekk er lagt som
sjøledninger i Bjårvann samt høydebasseng på Bø som rommer 450 kbm drikkevann.
Avløpsrenseanlegget på Bø er sanert bort og avløpsvannet fra Bø renseområde blir nå overført til
Bostrak RA i avløpsledning med tre pumpestasjoner.
Nytt avløpsrenseanlegg på Neslandsvatn ble bygget og tatt i bruk i 2012.
Kommunale veier
I 2012 ble det bygget ny adkomstvei fra Fjerdingsmyrdalen til Dalane på Voje.
Det er gjort noe opprustingsarbeider på Oseidveien samt at det ble oppstart av anleggsarbeider på
Ettestadveien.
Gautefallheia VA .
Det store, interkommunale utbyggingsprosjektet har hatt god framdrift i 2012 og anlegga i dei to
kommunane er no kobla saman med nytt vasstårn på 500 kbm like ved kommunegrensa.
Arbeid med leidningsnett ned mot Treungen er i full gang, nytt vassanlegg ved Nisser er under
planlegging. Plassering og utforming av renseanlegg er enno ikkje bestemt.
Kart, brann og oppmåling.
Oppmålingsavdelingen har hatt stor aktivitet og det er behandlet 56 saker som omfatter
gjennomføring av oppmålingsforretning og matrikkelføring, av disse er 21 nye hyttetomter, 4 nye
boligtomter, 7 nye tomter til annet formål og resten er andre type saker som fradeling av
tilleggstomt, tidligere festetomt og andre type saker. Videre er restansen på 45 midlertidige
forretninger fullført. Avdelingen matrikkelfører alle krevde og gjennomførte jordskiftesaker, det
samme gjelder grunnerverv til offentlig vei, utvidelse av eksisterende eller ny veigrunn. I følge
FDV avtalen inngått mellom kommunen og Statens kartverk, har kommunen ansvaret for ajourhold
og oppdatering av en del kartbaser og har levert oppdaterte data til Kartverket to ganger i året.
Brannvesenet har hatt 32 utrykninger som fordeler seg slik: 3 brann i bygning, 6 trafikkulykker 2
grassbranner, 3 pipebranner, 2 assistanse AMK, 11 falske/unødige meldinger og 5 andre
utrykninger.
Landbruk og viltforvaltning.
Skogbruk
Hogsten er igjen nede i en bølgedal, der avvirkningen for 2012 ble rundt halvparten av 2011, dvs
35000 kubikk. I tillegg har det i 2012 og 2013 vært en nedbygging av massevirkeindustrien i Norge,
noe som har ført til stor uro i næringen. Det er en spennende tid for skogbruket, men samtidig en
situasjon som kan gi mange nye muligheter. Det er ingen tvil om at skogbruket er en næring for
fremtiden, men hovedutfordringen er å komme gjennom nedgangsperioden uten at næringen bygges
ned og kunnskap forsvinner til andre fagområder.

Side 63

Et flisfyrt sentralvarmeanlegg i sentrum er under bygging og skal være klart til sesongen
2013/2014. Fjernvarmeanlegg basert på bioenergi blir stadig etablert i fylket og når man er ferdig
med å bygge ut de prosjekter som er under arbeid kan man anta et behov på tømmer i regionen som
kan passere 100 000 kubikk. Denne økte etterspørselen vil, sammen med andre avsetningskilder,
være viktig for skogeierne i Drangedal, og regionen som sådan. Bioenergi er og viktig som
klimatiltak for å redusere bruken av fossilt brensel.
Når det gjelder planting og ungskogpleie er aktiviteten for lav. Særlig gjør dette seg utslag innenfor
ungskogpleie. Ungskogpleie er viktig for å sikre god kvalitet og prioritere ønskede treslag i
framtidsskogen.
I Drangedal er planteaktiviteten på gjennomsnittet i Telemark, men under landsgjennomsnittet. Det
plantes for lite og for glissent på en del områder. Det å sikre tilfredsstillende foryngelse er viktig og
et nasjonalt mål.
Mulighetene i Drangedalsskogbruket er store. Utfordringen blir å opprettholde aktiviteten slik at
man ikke mister kompetanse og entreprenører, samt sikrer rekrutteringen.
Den kommunale skogforvaltningen i Drangedal har og ansvaret for skogbruket i Kragerø, noe som
gjør at distriktet er stort og hovedutfordringen ligger i å få utført tilstrekkelig med kontroller, samt
drive veiledning ut mot skogeierne.
Jordbruk
Jordbruket i Drangedal fortsetter videre utvikling. Det etableres nye småskalebedrifter med litt
avskalling i andre enden.
Innen tradisjonelt landbruk ser vi fortsatt nedgang i antall sau. En av årsakene til dette er at vi har
tap av dyr til de store rovdyrene, som igjen reduserer motivasjonen til å fortsette med
dyreproduksjon. Storfetallet er relativt stabilt.
Holte Gård fikk tildelt årets nyskapingspris i finalen for Det Norske Måltid i Stavanger for sitt
produkt Andekråskonfit. Produsentene våre innen «småskalamat» sliter med at de ikke klarer å
produsere nok til den etterspørselen de har. Vi har i 2012 befestet vår posisjon i småskalamarkedet.
Viltforvaltning
Fellingsresultater
Etter jakta 2012 viser resultatene at det ble felt 167 elg, 37 hjort og 92 rådyr på det arealet som
Drangedal kommune administrerer jaktåret 2012/2013. Til sammenlikning ble det felt 244 elg, 56
hjort og 79 rådyr på samme område jaktåret 2011/2012. Til jakta 2012/2013 ble det tildelt 318 elg,
277 hjort og 582 rådyr.
Bestandskondisjon
I 2012 ble det på elg observert en kalv- og tvillingrate på hhv. 0,52 og 1,06, mens de
gjennomsnittlige slaktevektene for kalv- og ungdyr var på hhv. 51 og 108 kg. Kalvevektene har
vært stabilt lave de siste årene, mens årets ungdyrvekt aldri tidligere har vært registrert på et lavere
nivå. Drangedal kommune har m.a.o. fortsatt store utfordringer med generelt lav bestandskondisjon
på elg.
Bestandskondisjonen hos hjorten i Drangedal er god. Kalveraten ligger rundt 0,6 kalv per hind.
Slaktevektene for kalver og ungdyr holder seg brukbare. I 2012 var snittvektene henholdsvis 29 og
53 kg.
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Kultur
Kulturkontoret har ansvar for følgende overordna felt på kulturområdet:
• Idrett/sport
• Friluftsliv
• Kulturvern
• Scenekunstfeltet (musikk, dans og teater)
• Litteratur
• Bildende kunst
• Øvrig frivillig virksomhet
Dette innebefatter bl.a. ansvar for rådgivning og informasjon ut til lag og foreninger,
saksbehandling, prosjekt- og planarbeid.

Tokedølen II

Foto: Hilde Tveit Kirkeby

Stillingsressurser
Kulturkonsulent 85 % (15 % studiepermisjon), 20 % engasjement på kulturkontoret, 25 % daglig
leder Drangedal bygdetun.
Saksbehandling:
Administrativ behandling av søknader i tillegg til saker lagt frem for politisk behandling i
formannskapet og kommunestyret.
Kulturmidler:
Den største delen av tilskudd til kulturtiltak i Drangedal formidles gjennom Aktivitetstilskudd (to
tildelinger pr. år, hhv. 1. mars og 1. september), grendekretsmidler (fordelt mellom fire
grendekretser), tilskudd til drift av idrettslag (private idrettsanlegg, ungdomsarbeid, kurs og strøm
til lysløyper), tilskudd til løypekjøring og driftstilskudd til Drangedal bygdetunlag. Ut over dette er
det gitt tilskudd til dirigentstøtte til korps, tilskudd øremerket Den kulturelle Spaserstokken i
Drangedal, samt en del mindre enkeltsøknader.
Det har i tillegg blitt gitt tilskudd til kommunal andel spillemidler, hhv. kr. 100.000,- til
Fjerdingsmyrdalen skytebane for løpende elg og kr. 21.000,- til Bostrak BMX/skateanlegg.
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Diverse tiltak/prosjekt:
• Prosjekt kultursal i Drangedal 1-10 årige skole: Her ble det satt ned brukergruppe for planlegging
av drift og styringsgruppe for åpningen. I tillegg ble det gjennomført navnekonkurranse.
• Prosjekt Toke Brygge: Det ble gjennomført flere temporære utstillinger i området Buene –
Oddebakken, i tillegg til deler av sentrum. I forbindelse med Drangedalsdagene ble det gjennomført
ulike arrangementer i området. Her ble bl.a. Buene, Lindtveitbutikken og Bakeriet tatt i bruk. Fysisk
ble det gjort betydelige utbedringer av området; sandstranden, ny turvei, Toke kulturbrygge,
beplantning.
• Deltakelse i prosjektet Sentrumsnære turveier, i samarbeid med Telemark fylkeskommune og
Fylkesmannen i Telemark.
Planarbeid:
Kommunedelplan for idrett- og fysisk aktivitet (revidering tekstdel og rullering handlingsplan) ble
vedtatt i kommunestyret.
Rådgivning/samarbeid med lag og foreninger:
• Deltatt på møter med Drangedal Idrettsråd
• I tillegg til ulike lag og foreninger som har søkt bistand og hjelp, har kulturkontoret hatt tett
samarbeid med bl.a. Drangedal Folk Fest og Heilt Vilt i Drangedal

Drangedalsdagene: Konsert med Lynn Andersson og Arne Benoni
Foto: Johnny Stene
Planlegging, gjennomføring og deltakelse i ulike arrangementer:
I løpet av året har kulturkontoret deltatt med planlegging og gjennomføring av en del ulike
arrangementer:
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• Verdensdagen for psykisk helse, i samarbeid med Mental Helse Drangedal og Sektor helse og
velferd.
• Sekretærfunksjon i Den kulturelle spaserstokken i Drangedal. På bakgrunn av søknad, bevilget
Kulturdepartementet kr. 80.000,- i tilskudd. kulturelle Spaserstokken er et nytt satsingsområde rettet
mot seniorer i kommunen.
• Samarbeid om gjennomføring av 17. mai i Drangedal sentrum
• Deltakelse i plangruppe for Mellom himmel og jord – Drangedal livsstilsfestival
• Samarbeid om Ungdommens kulturmønstring
• Julekonsert med Ole Paus i Drangedal kirke. Samarbeid med Drangedal menighetsråd
• Sommerkonsert med Tre Sopranos på Drangedal bygdetun, i samarbeid med Drangedal
bygdetunlag
• Konsert med Operagutta i Drangedal kirke. Samarbeid med Drangedal hørsellag.
• Drangedalsdagene (1.-3. juni). Det ble satset ekstra på Drangedalsdagene i 2012, i forbindelse
med NRK-opptak (Tore på sporet) og konsert med Lynn Andersson. Arrangementet var et
samarbeid med Toke Brygge, Drangedal handelsstandsforening og en rekke lag/foreninger.
Arrangementet omfattet konserter, div. gateunderholdning, utdeling av kulturpris, kunstutstillinger,
markedsboder, tivoli m.m.
Informasjon:
Redaktøransvaret for kommunens hjemmesider ligger til kulturkontoret. Det ble nedsatt en egen
redaksjonsgruppe bestående av representanter fra alle sektorene. I tillegg har kulturkontoret påtatt
seg ansvar for formidling av kommunens virksomhet på Facebook gjennom sider for Drangedal
kommune, Drangedalsdagene, Toke Brygge og Drangedal bibliotek.

Fra Toke Brygge

Foto: Dag Jenssen
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i dokumentet. Bruk kategorien Tegneverktøy for å endre
Fra Mersmak i Skien Foto: Hilde Tveit Kirkeby
formateringen
av tekstboksen for sitat.]
Øvrig arbeid:
I tillegg til ovennevnte har kulturkonsulenten ansvar for, eller bidratt med følgende:
• Kulturkalender i samarbeid med Vinter- og Sommeravisa (formidlet til alle hustander i Drangedal
og Nissedal i tillegg til ulike møteplasser og formidlingsarenaer)
• Kulturpris
• Deltatt i kommunens styringsgruppe for NRK TV-aksjonen
• Deltatt i 17. mai komité
• Gjennomført kulturhistoriske vurderinger i forbindelse med byggesaker
• Bistått Drangedal Bibliotek om oppussing av lokalene
Årets kulturkommune:
Drangedal kommune ble av Norsk kulturforum Telemark og Telemark fylkeskommune, kåret til året
kulturkommune i Telemark.

Anne Kjendsheim og Johnny Stene tok imot Kulturprisen for 2012. Foto: Drangedalsposten

Biblioteket.
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Biblioteket hadde i 2012 30000 besøk. Det ble også gjennomført 2 utstillinger og 1 litteraturkveld.
Sammarbeidet med grunnskolene i Stranna har blitt videreført, og biblioteket har hatt 8 klassebesøk
med omkring 240 deltakere. Det totale utlånet av bøker og andre medier lå på 20500. Lokalene som
tidligere huset Nettkafeen «Nettmusa» har i perioden 2011-2012 blitt pusset opp, og det har
blittkjøpt inn nye bokreoler og annet inventar. De totale kostnaden ble på ca 94.000,-.Biblioteket
har fått assistanse fra fylkesbiblioteket til å få gjennomført kassering av gamle og slitte bøker.
Folkehelse
Folkehelsearbeid er å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader og
legge til rette for sunne levevaner, beskytte mot helsetrusler og fremme fellesskap, trygghet,
inkludering og deltakelse.
Drangedal har folkehelsekoordinator i 20% stilling (før 40%) , fra januar 2012 organisert i sektor
for plan, næring og kultur.
Folkehelsekoordinator Kari Vogsland deltar på nettverksmøter i regi av Folkehelseprogrammet i
Telemark og viderefører dette i praktiske tiltak, ofte med eksterne midler. Eks på dette er arbeid
med turveier/ turstier, fysisk aktivitet i skole og barnehage, aktiviteter for eldre; bla Den kulturelle
spaserstokk. Mye av arbeidet ble gjort i samarbeid med frivillige organisasjoner i kommunen og
fylket. Dette har hatt hovedfokus i 2012.
Det tverrsektorielle Folkehelserådet la fram anbefalinger for 2012-2016, som kan være et grunnlag
for politisk behandling. Folkehelsekoordinator deltar i prosjekt Toke brygge. Midler fra
Helsedirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning har gitt prosjektmidler til KOM I GANG –
tiltak, med mål å fremme fysisk aktivitet, brukermedvirkning og engasjement i stedsutvikling.
Resultater fra Framtidsverksted blir videreført i plan for vannfronten og aktivitetsflata. Det er
etablert faste aktiviteter med padlegruppe, turgrupper og aktivitetsdager.
Folkehelseloven pålegger kommunene å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen. En av
utfordringene er det høye antallet unge uføre i kommunen. Dette tema er tatt opp i tverretatlige
møter og er blant de temaene det bør jobbes med framover.

Toke Brygge fra vannet

Foto: Hilde Tveit Kirkeby
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Foto: Dag Jenssen
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